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Abstract: 

The purpose of this essay is to study Fliseryds municipality’s child welfare board during the 

period 1926-1934. In what questions did they work and how many children were taken under 

the board’s control and how many were situated at foster homes? 

 

The work contains a study of listings of children that were taken under custody during the 

period. The listings show how many, gender, age and in some cases even the reason for the 

disposal. Further the work contains a study of protocols from the meetings that were organ-

ised by the board. The study shows that many children were taken under custody during the 

first years due to the fact that the board was set up in 1926. The years after that it is a stable 

amount of children that is taken under custody. The most common reason for the disposals 

was the fact that parents did not have the ability to take care of their children. It also shows 

that the board worked with other questions like the set up of a home for infants and whether 

parents were suitable for adoptions. 

 

Nyckelord: barnavård, fosterhem, skyddshem, adoptionsfrågor 

 



 

1 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion………………………………………………………………………2 

1.1 Inledning……………………………………………………………………….…….2 

1.2. Syfte och frågeställningar…………………………….……………………….…….2 

1.3 Disposition…………………………………………………………………….……..3 

1.4 Metod och material…………………………………………………………….…….4 

1.5 Teori och tidigare forskning…………………………………………………………5 

1.6 Avgränsningar……………………………………………………………………….7 

2. Bakgrund………………………………………………………………………….8 

2.1 Fattiga barn i Sverige och inrättande av barnavårdsnämnder………………………10 

2.2 Fliseryd……………………………………………………………………………..13 

3. Barnavårdsnämndens arbete i Fliseryds kommun………………….…14 

3.1 Statistik under åren 1926-1934 enligt förteckning 1………………………….……14 

3.2 Fosterhemsplaceringar i Fliseryds kommun 1926-1934……………………….…..17 

3.3 Sammanfattande diskussion………………………………………………………..19 

4. Granskning av nämndens protokoll……………………………………….21 

1927-1928………………………………………………………………………………21 

1929…………………………………………………………………………………….22 

1930.……………………………………………………………………………………23 

1931…………………………………………………………………………………….24 

1932…………………………………………………………………………………….24 

1933…………………………………………………………………………………….25 

1934………………………………………………………………………………….…25 

5. Sammanfattande diskussion…………………………………………………26 

6. Didaktiskt perspektiv………………………………………………………….28 

7. Framtida forskning…………………………………………………………….31 

Käll- och litteraturförteckning…………………………………………………32 

Bilaga…………………………………………………………………………………34 

 

 



 

2 

1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Under den inledande perioden av 1900-talet förändrades barnavården i Sverige. Inte bara i 

Sverige, utan i hela Europa hade synen på barndom stått under ständig förändring och under 

1800-talet började staten på ett tydligare sätt ingripa i familjer. En barnavård som tidigare 

inte funnits uppstod och barn som av diverse orsaker levde under undermåliga förhållanden 

fick i högre grad chans till en skälig uppfostran. År 1926 blev alla svenska kommuner skyl-

diga att inrätta diverse hem för att ta hand om barn som man i kommunen ansåg var i behov 

av en ny tillvaro. I följande arbete kommer min egen hemkommun granskas, Fliseryd, från 

och med att barnavårdsnämnden inrättades och nio år framåt. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Förändringarna i det europeiska synsättet på barn och uppfostran hade en bakomliggande 

tanke. De styrande insåg att barn som hade svaga hemförhållanden i högre grad riskerade att 

hamna i kriminalitet och således bli kostsamma för staten. Dessutom var barnarbete en allt 

ovanligare företeelse och exempelvis blev lösdriveri och tiggeri vanligare. Man ansåg att man 

behövde ingripa i en del barns liv dels för barnets skull och dels för statens skull. De svenska 

barnavårdsnämnderna hade som främsta uppgift att se till att barn som antingen hade dåliga 

hemförhållanden eller var i behov av uppfostran omhändertogs. Syftet med följande uppsats 

är alltså att undersöka barnavårdsnämndens arbete i Fliseryd kommun under en period på 

totalt nio år, 1926-1934. Undersökningen skall först och främst granska i vilken utsträckning 

barn i Fliseryds kommun stod under barnavårdsnämndens befattning samt i vilken grad de 

var placerade på fosterhem. Det är av största intresse att titta närmare på enligt vilka paragra-

fer ur 1924 års barnavårdslag barnen var omhändertagna samt i vilken grad barnavårdsnämn-

den hänvisade till bestämmelserna. Undersökningen kommer att behandla två olika förteck-

ningar: den första över barn placerade i enskilda hem, skyddsanstalt eller i skyddshem medan 

den andra redovisar barn placerade i fosterhem. Ytterligare ett mål med arbetet är att lyckas 

urskilja vilka barn som blev föremål för barnavårdsnämndens arbete – handlade det exempel-

vis om föräldralösa barn eller gjorde nämnden ingripanden i familjer. Vidare kommer 

barnavårdsnämndens protokoll under den nämnda perioden studeras för att få en uppfattning 

om i vilka frågor man arbetade utöver omhändertagning och placering av barn samt hur man 

resonerade kring diverse fall.  Slutligen skall ett didaktiskt perspektiv appliceras på arbetet i 

form av en diskussion om hur man kan arbeta med snarlika ämnen i skolan. 
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Frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är följande: 

■ Hur många och av vilka orsaker var barn tagna under barnavårdsnämndens befatt-

ning? 

■ Hur många barn var placerade i fosterhem och av vilka orsaker? 

■ Vilka frågor arbetade barnavårdsnämnden med? 

■ Hur man kan applicera barndomshistoria och arbete med primärkällor i skolan? 

 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på så sätt att i 1.3 presenteras en diskussion om vilka metoder som 

använts för att genomföra arbetet samt en redovisning av vilket källmaterial som brukats. 

Vidare följer i 1.4 en beskrivning av uppsatsens teoretiska utgångspunkt och en redogörelse 

för de mest relevanta avhandlingarna som tidigare skrivits inom ett liknande forskningsom-

råde. Avgränsningarna är i samband med uppsatsarbete alltid lika väsentliga och en diskuss-

ion med tillhörande motivering av följande arbetes tidsspann avslutar det första kapitlet. Ka-

pitel 2 är ett bakgrundsavsnitt där läsaren skall få en inblick och förförståelse om ämnet inför 

uppsatsens huvuddel. I avsnittet finns en sammanfattning av barndomshistoria och synen på 

barndom både ur ett europeiskt och svenskt perspektiv. Sammanfattningen sträcker sig från 

1800-talet, industrialismen och barnens delaktighet i den fram till och med inrättandet av 

barnavårdsnämnder i Sverige. Vård av barn under missgynnsamma förhållanden, politiska 

makthavares tankar om dem samt exempel på åtgärder under tidigare nämnda tidsperiod är 

exempel på företeelser som redovisas här. Slutligen ger också bakgrundsavsnittet en översikt 

över Fliseryds utveckling genom åren. I kapitel 3 och tillika uppsatsens huvuddel presenteras 

statistiken över barnen som stod under barnavårdsnämndens befattning både med avseende 

till barn boende i enskilda hem eller på skyddsanstalt och till barn boende på fosterhem. Ka-

pitel 4 innehåller en granskning av nämndens beslutsprotokoll under den undersökta peri-

oden. I kapitel 5 sammanfattas undersökningen och frågeställningarna utifrån det materialet 

som studerats. I kapitel 6 tillämpas ett didaktiskt perspektiv på arbetet och slutligen i kapitel 

7 ges exempel på framtida forskning. 

 

 



 

4 

1.4 Metod och material 

Uppsatsens metod kommer att vara blandad, det vill säga både kvantitativ och kvalitativ. Som 

tidigare nämnt är två av målen med arbetet att undersöka i vilken utsträckning barn var om-

händertagna av barnavårdsnämnden och placerade på fosterhem. Arbetet handlar således om 

att under nioårsperioden studera hur många barn som var förda till protokollet och till det 

tillämpas en kvantitativ metod. Förutom det ämnar uppsatsen att granska bakomliggande or-

saker till att barnen blev omhändertagna samt andra bakomliggande omständigheter. Sist men 

inte minst kommer barnavårdsnämndens arbete överlag att undersökas genom att protokoll 

från sammanträden studeras. För att genomföra detta appliceras därför en kvalitativ metod då 

det krävs tolkning av materialet. Differensen mellan en kvalitativ och kvantitativ metod be-

höver inte vara markant. En kvantitativ undersökning innehåller i regel kvalitativa inslag då 

det i regel krävs tolkning av siffrorna för att de skall vara vettiga och substantiella. 
1
  

 

Källorna består av material från barnavårdsnämnden i Fliseryds kommuns arbete under peri-

oden 1926-1934. Två olika former av material kommer att studeras. Första typen handlar om 

två olika förteckningar över inskrivna barn under den granskade perioden. Den första för-

teckningen redovisar barn som varit föremål för nämndens verksamhet med avseende till 

“Skyddsuppfostran, samhällsvård och därmed sammanhängande åtgärder” och som är place-

rade i enskilda hem, på skyddsanstalt eller skyddshem. Förteckning nummer två redovisar 

fosterbarn som stod under barnavårdsnämndens tillsyn. Den andra typen av material som 

behandlas är protokoll från nämndens sammanträden under tidsperioden. Syftet med gransk-

ningen av protokollen är att få en inblick i hur och med vilka frågor barnavårdsnämnden ar-

betade med. Eventuella problem som kan uppstå med materialet skulle kunna handla om att 

det inte är tillräckligt informativt. Hur mycket information som ges om till exempel familjesi-

tuationer beror helt på personerna som verkade i nämnden och hur mycket man ansåg var 

lämpligt att föra till protokollet. Gällande materialets äkthet så råder inga tvivel då det är en 

primärkälla som är skriven för hand och inhämtad från kommunarkivet i Mönsterås och man 

kan inget annat än att utgå från att inga korrigeringar eller liknande gjorts i efterhand. Tids-

kriteriet är också oproblematiskt då förteckningarna och protokollen är skrivna under samma 

år som händelserna som till exempel omhändertaganden inträffade.   

 

                                                 
1
 Florén & Ågren, 2006, s.55.  
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I uppsatsen benämns barnen med deras förnamn. Det finns ingen anledning att återge hela 

namnet men att använda det första namnet underlättar förståelse för läsarna. 

 

1.5 Teori och tidigare forskning 

Forskning av barndomshistoria finns det relativt gott om. Colin Heywoods (med tillägg av 

Susanna Hedenborg) bok Barndomshistoria behandlar synen på barn och barndom från me-

deltiden fram till idag och används i den här uppsatsen i bakgrundsavsnittet. Skälet till att 

boken används är för att redogöra för hur barndomens historia genom tiderna tagit uttryck. 

Även om den här uppsatsen ämnar att undersöka lilla Fliseryd så är det trots det av vikt att 

tillägna sig en förförståelse om hur barnens vardag i allmänhet sett ut under föregående år-

hundraden. Heywood skriver bland annat om relationen mellan barn och föräldrar utifrån tre 

olika stadier samt om hur själva skötseln av barnen sett ut. Hans resonemang grundar sig 

bland annat på det faktumet att det finns en oerhört stor skillnad i omsorg av barn idag 

gentemot vad det gjorde då. Exempelvis skriver han att det var vanligt att mödrar lämnade 

från sig barnen till ammor redan i spädbarnsåldern. Vidare menar forskare också på att bar-

namord var en relativt vanlig företeelse. Det må från medeltiden fram till 1800-talet inte finns 

särskilt många dokumenterade fall, men man menar på att under ytan döljer sig flera fall av 

mord. Däremot har man under andra halvan av 1800-talet i England kunnat urskilja att över 

60 procent av mordfallen handlade om mord på barn. Slutligen var det också förr betydligt 

vanligare att man övergav sina barn. Antingen genom att sälja dem eller helt enkelt lämna 

bort dem, om än i hoppet om att en dag få tillbaka dem. 
2
 I bakgrunden används också Göte 

Klingbergs Så levde barnen förr. Klingberg är forskare inom barnlitteratur, pedagog och ut-

vecklingspsykolog och skildrar i sin bok svenska fattiga barn, tiggarbarn och barn utan tak 

över huvudet från 1600-talet fram till första delen av 1900-talet. Klingbergs undersökningar 

utgår främst från större svenska städer som Stockholm och Norrköping och redovisar bland 

annat vilka åtgärder som vidtogs man utförde för att hjälpa barn i nöd. Framför allt beskriver 

han hur barn till den fattiga underklassen i Stockholm blev tvungna att tigga samtidigt som 

vissa anstalter för fattiga barn inrättades. Det är dock av största vikt att minnas att detta hand-

lar om Stockholm, en bra bit både storleksmässigt och geografiskt från Fliseryd. En av 

Klingbergs grundtankar handlar om hur staten såg på de fattiga barnen. I utdrag från diverse 

skrivelser och uttalanden menar han på att det största problemet med barnen i fråga var att de 

                                                 
2
 Heywood, Colin, 2005, s.122. 
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i framtiden med största säkerhet skulle bli kriminella och allmänt kostsamma för den svenska 

samhället. 
3
 

 

Gällande tidigare forskning inom ämnet barnavårdsnämndens arbete finns ett antal avhand-

lingar skrivna från olika platser i Sverige. Först och främst finns en avhandling som är snarlik 

undertecknads arbete, om än i större skala om med skilda frågeställningar. Från Linnéuniver-

sitetet i Växjö kommer Ett gott hem? – Normer för en lämplig fosterhemsplacering skriven 

av Ann-Sofie Bergman och som behandlar barnavårdsnämndens arbete i Växjö under åren 

1926-1935. I avhandlingen som sträcker sig över 157 sidor undersöker Bergman fosterbarn 

och fosterhemsplaceringar med frågan om vad som ansågs vara ett lämpligt eller olämpligt 

fosterhem i Växjö under ovan nämnda tioårsperiod. Skribenten utgår precis som i den här 

uppsatsen från barnavårdsnämndens arbete och hur man resonerade kring frågan om barnen 

som var placerade i fosterhem och i vilken utsträckning frågan om fosterhemmens lämplighet 

diskuterades. 
4
 Materialet som undersöks grundar sig i barnavårdsnämndens protokoll och 

arkiverade dokument samt rapporter från diverse fosterhemsbesök. I sin undersökning finner 

Bergman att det år 1926 fanns 106 barn placerade i fosterhem, 54 pojkar och 52 flickor. 50 av 

de här fosterhemsplaceringarna var utförda av föräldrarna själva då man ansåg att man inte 

hade möjlighet att ta hand om sitt barn medan resterande 56 blev omhändertagna efter beslut 

av barnavårdsnämnden. Insatserna som barnavårdsnämnden genomförde var i regel i form av 

ekonomisk ersättning till familjerna som övertagit barnen. Men de ovan nämna omhänderta-

gandena är det andra exemplet på barnavårdsnämndens arbete. Av de 56 fallen där omhän-

dertaganden skett var det i majoriteten i samförstånd med föräldrarna. Det kunde exempelvis 

handla om sjukdom hos föräldrarna, dödsfall eller missgynnsamma förhållanden i hemmet. I 

17 av fallen skedde det däremot mot föräldrarnas vilja. Misshandel, oförmåga att ta hand om 

barnen eller ren fara för barnen var skäl som angavs för att berättiga omhändertagandena. 
5
 

Kontentan av Bergmans arbete är att det i förhållande till Växjö kommuns folkmängd var 

relativt få fall där barnavårdsnämnden ingrep, men när man väl gjorde det var det i form av 

ekonomisk ersättning eller omhändertaganden. Gällande skribentens huvudfrågeställning om 

barnavårdsnämndens inblandning i fosterhemsplaceringarna så var den hög. Man kontrolle-

rade fosterhemmen med stor insyn och beslutade exempelvis vilka familjer som de facto var 

                                                 
3
 Klingberg, Göte, 1971, s.33. 

4
 Bergman, Ann-Sofie, 2007, s.5. 

5
 Bergman, Ann-Sofie, 2007, s.45. 
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lämpliga med hänseende till var hemmet var placerat, vilken hälsa och hygien som rådde i 

själva familjen samt vilken ersättning fosterfamiljerna i fråga skulle erhålla. 
6
 

 

Ett annat exempel på tidigare forskning inom samma område är Barnet eller samhället? – En 

studie om Malmös barnavårdsnämnd under tidigt 1900-tal av Isabella Bäckström från Upp-

sala Universitet. Arbetet går ut på att undersöka hur barnavårdsnämnden i Malmö förändra-

des över tid samt hur den motsvarade den dåvarande lagstiftningen. Perioden som undersöks 

är 1918-1938. Skribenten har först och främst studerat barnavårdsnämndens årsprotokoll från 

de nämnda åren för att ge en översiktsbild av nämndens arbete samt även diverse bilagor och 

liggare för att ta reda på hur man många fall som mottogs och vilket utfall de fick. Efter den 

översiktliga genomgången har Bäckström gjort nedslag på fem årtal: 1918, 1923, 1928, 1933, 

och 1938 i vilka hon har studerat tolv fall från varje år, sammanlagt 60 stycken. Urvalet av 

fallen har gjort med avseende till ålder och lön men också utifrån barnavårdsnämnden 

åtgärder för att skänka variation till studien och undersöka hururuvida nämndens arbete 

skilde sig utifrån de faktorerna. Undersökningar visar att barnavårdsnämnden i Malmö var 

inblandad i fall som tog en rad olika uttrycksformer. Adoptionsfrågor, uppfostringsfrågor och 

beslut om vårdnadshavare är exempel på insatser som nämnden stod för. En intressant 

iakttagelse som Bäckström gjort är att det ansågs mer betydelsefullt att fostra barnen till sam-

hällsnyttiga medborgare än att skänka dem den vård som ett barn ansågs behöva. Skribenten 

kommer i sitt arbete fram till att Malmös barnavårdsnämnd överlag motsvarade den svenska 

lagstiftningen och att dess praktisering förändrades över tid i form av fler ingripanden i fall 

av vanvård och misshandel av barn. Utvecklingen skedde i takt med att också den svenska 

lagstiftningen förändrades. 
7
 

 

1.6 Avgränsningar 

I samband med studier av just barnavårdsnämnder är tidsperioden relativt begränsad. För det 

första är det enligt lagen sekretess på personuppgifter likt dessa som sträcker sig 70 år till-

baka i tiden vilket innebär att man inte får offentliggöra uppgifter om människor från 1947 

och framåt. Dessutom inrättades barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun år 1926 vilket ger 

oss en period på 20 år som är möjlig att studera. Tanken från första början var att studera 

1926-1945 men relativt omgående stod det klart att det blir för mycket material att behandla i 

                                                 
6
 Bergman, Ann-Sofie, 2007, s.141. 

7
 Bäckström, Isabella, 2015, s.32. 



 

8 

en C-uppsats. Det är helt klart genomförbart, men risken är då att arbetet inte blir särskiljt 

djupgående utan undersökningen blir mer övergripande. Enligt undertecknads åsikt är det 

emellertid desto mer intressant att begränsa sig till en kortade period och få djupare insikter i 

de olika fallen och barnavårdsnämndens arbete. Nästa steg i avgränsningsprocessen blev 

följaktligen att selektera vilka år under tjugoårsperioden som är mest relevanta att undersöka. 

Första tanken var att jämföra periodens början med slutet, exempelvis 1926-1930 kontra 

1941-1945. Det kändes dock inte särskilt väsentligt att jämföra två femårsperioder med 

varandra där man får ett glapp på elva år. Istället föll valet på att undersöka den första peri-

oden av nämndens arbete, nämligen 1926-1934. 1926 på grund av att nämndens startade då, 

1934 på grund av att nio år är med hänsyn till mängden material lämpligt antal år att studera. 

Fördelen med valet av avgränsning är att undersökningen kommer att ge en inblick i den in-

ledande fasen av nämndens arbete, utvecklades exempelvis nämndens arbete under perioden? 

Kan vi urskilja förändringar med avseende till antal omhändertagna barn, olika former av 

ingripanden samt typer av frågor som man arbetade med? Dessutom blir avgränsningen 

sammanhängande och mängden material blir hanterbar.  

 

 

2. Bakgrund 

Till att börja med är det viktigt att i ett historiskt perspektiv placera barnens liv och uppväxter 

i ett större sammanhang. Synen på barndomen har från medeltiden till upplysningen till 

industrialiseringen ur flera synvinklar förändrats. Den här uppsatsen syftar till att undersöka 

barnavårdsnämndens arbete i Fliseryds kommun 1926-1934 men det är väsentligt att kontex-

tualisera samhällets tankar om barndom under 1800-talet och början av 1900-talet.  

 

Den tidigmoderna tiden och industrialiseringen präglades av barn som arbetade. Vår nutida 

uppfattning om att barnarbete är något förkastligt är en sen konstruktion, och det hörde till 

ovanligheterna att barn i västvärlden inte arbetade, både inom jordbruket och industrin. Med 

andra ord hade barn under den nämnda perioden en sysselsättning att bege sig till och en plikt 

att utföra. Lagstiftningar i Europa och USA under 1800-talet och inledningen av 1900-talet 

gjorde att barnarbetet minskade och att barnen helt och hållet var bundna till föräldrarna. För-

äldrarnas välmående och ekonomiska förutsättningar avspeglade således i flera fall barnets 
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situation. 
8
 Att barnets vardag alltmer liknar dagens situation där barnarbete är tabu skapar 

ojämlikheter. I och med att barn blev beroende av sina föräldrar och inte hade någon syssel-

sättning berodde ens utbildning och framtid på den socioekonomiska situationen. Förutom de 

ekonomiska skillnaderna har man i England kunnat urskilja markanta skillnader i bland annat 

genomsnittslängd och dödlighet. 
9
 Eftersom barn i allt mindre utsträckning försattes i arbete 

blev skolans roll i barnens liv viktigare. De drivande krafterna som ville skapa nationella ut-

bildningssystem inspirerades av upplysningstankar och framhävde att utbildning skulle leda 

till mindre brottslighet och en mer produktiv befolkning. Motstånd gentemot en allmän 

skolgång förekom och gamla föreställningar om att pojken skulle arbeta med det hans far 

arbetade med sattes i gungning och man kan hävda att barndomen delvis individualiserades. 

10
 

 

1800-talet och 1900-talet var för barnen en tid av förändring. Istället för att arbeta skulle man 

helst gå i skolan och föräldrarnas livssituation reflekterade som tidigare nämnt också barnens. 

Skolan blev istället för industrierna den dominerande scenen för barnens vardag. Forskare är 

oense om i vilken utsträckning det var positivt eller negativt men oavsett vad hade det goda 

effekter på utbildningen och hälsan. Å andra sidan drog vissa samhällsgrupper fördelar av 

detta medan barn tillhörande familjer med sämre ekonomiska förutsättningar fick en svårare 

vardag. Ju mindre tid man hade att ägna på en arbetsplats ju mer tid gick till skolan och friti-

den. Barn med sämre förutsättningar hemifrån (alkoholiserade eller allmänt fattiga föräldrar) 

blev som tidigare nämnt alltmer beroende av sina föräldrar och vad fritiden ägnades åt går det 

inte bevisa men man kan tänka sig att det ökade risken för fattiga barn att ägna sig åt krimina-

litet eller lösdriveri. 
11

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Heywood, 2005, s.181.  

9
 Heywood, 2005, s.224. 
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2.1 Fattiga barn i Sverige och inrättande av barnavårdsnämnder 

I takt med de föränderliga 1700- och 1800-talen ökade samhällsklyftorna där underklassens 

barn blev en del av den i många fall undermåliga tillvaron. Befolkningsökning och urbanise-

ring gjorde att det i de större städerna fanns grupper av människor som led av fattigdom och 

som följaktligen blev tvungna att bedriva tiggeri. Så blev också fallet för arbetarklassens barn 

vilka var tvungna att driva runt och be om pengar. Långt in på 1800-talet var det i de svenska 

städerna en vanlig syn att se barn driva runt hungriga och i trasiga kläder tiggandes efter slan-

tar. Under i synnerhet andra halvan av 1800-talet blev detta ett alltmer påtagligt problem och 

myndigheter diskuterade i vilken grad man skulle ingripa och på vilket sätt detta skulle ske. 

Ett grundläggande problem de styrande kunde urskilja var att barn som led av fattigdom re-

dan i tidig ålder tenderade att hamna i undermåliga och för staten kostsamma sammanhang 

senare i livet; kriminalitet och allmänt lösdriveri. Den kungliga kommittén till överseende 

och förbättring av fattigvården i Stockholm beskriver 1807 följande situation: 

 

I barndomen grundlägges således framtida elände, barnen uppväxa under föräldrarnas trätor, 

slagsmål och svordomar, se deras sedlösa levnad och bliva själve ej sällan misshandlade, 

kanske förbannade såsom föräldrarnas börda. Redan från första åren medtages de på gatutig-

geri och införas i alla de bedrägerier och utsvävningar som därmed stå i förening. Kunna de 

ej medtagas bliva de antingen inläste eller få de utan all tillsyn stryka kring gatorna och fritt 

utöva alla de odygder de kunna uppfinna. 
12

 

 

Vidare var det heller inte ovanligt att barn till fattiga föräldrar kunde utaktioneras vilka se-

dermera nyttjades till exempelvis arbetskraft vilket inte förbjöds i Sverige förrän 1918. Barn 

som levde i dåliga förhållanden placerades i flera fall på fattigstugan tillsammans med de 

vuxna människorna. Åtgärderna som av myndigheterna utfördes var i regel bristfälliga och 

förmådde inte att skapa en bättre tillvaro för de utsatta barnen i de svenska samhällena. Man 

insåg att placering av barn i fattigstugorna inte var någon gedigen lösning för varken barnen 

eller staten. 
13

 

 

Förutom placering på fattigstugor blev också utsatta barn under 1800-talet satta i fosterfamil-

jer eller på barnhus. Tanken om att barnhus skulle vara en plats för fattiga barn utan hem 

hade funnits i lagstiftningen ända sedan 1600-talet men inte särskilt mycket gjordes åt saken 

                                                 
12

 Klingberg, 1971, s.33. 
13

 Klingberg, 1971, s.34. 
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förrän på 1800-talet. 
14

 De här två alternativen var det som staten erbjöd och placeringarna 

hos fosterfamiljer skedde till följd av att föräldrar skaffade barn som man av praktiska och 

ekonomiska orsaker sedermera inte kunde ta hand om. Fosterföräldrarna tog hand om barnen 

i fråga gentemot en betalning som övergick till en skuld som barnet i fråga i framtiden fick 

arbeta av. 
15

 Vid sidan av fattigstugor och placering hos fosterfamiljer kunde också barn som 

av olika skäl inte hade någon sedvanlig familj att växa upp i placeras på barnhus. På barnhu-

sen under 1800-talet återfanns i regel barn till föräldrar som var sjuka, döda eller ensamstå-

ende som inte kunde ta hand om barnen och i början av 1900-talet började barnhusen benäm-

nas som barnhem. 
16

 Vid sidan av de nämnda institutionerna fanns också diverse föreningar 

som engagerade sig i att vårda och se till utsatta barn och fattiga människor överlag. De filan-

tropiska föreningarna verkade fristående gentemot kommunernas arbete och samlade in 

pengar för att ge ekonomisk hjälp till exempelvis ensamstående mödrar. Under 1900-talet går 

det urskilja en tydlig ökning av ansvar från statens sida. Bidrag och barnpassning blev allt 

vanligare samhällets omsorg av barnen liknar alltmer den vi har idag. Kvarstår gör dock frå-

gan om barn som växer upp problematiska familjer under dåliga ekonomiska omständigheter 

eller andra missgynnsamma förhållanden. Den här uppsatsen skall undersöka barnavårds-

nämndens arbete i Fliseryd men innan det krävs en kontextualisering om vad barnavårds-

nämnden var och hur deras arbete såg ut. 
17

  

 

I början av 1900-talet sker det förändringar i lagstiftningen gällande barnavård. 1902 gavs 

kommunerna möjlighet att inrätta speciella barnavårdsnämnder som hade till uppgift att in-

gripa om ett barn for illa, var utsatt för vanvård eller hade begått något typ av brott. I mindre 

kommuner som i fallet Fliseryd kunde skolstyrelsen ha den uppgiften på sitt bord. Syftet med 

nämnderna var att fostra barnen till goda medborgare och förebygga framtida problematik 

och dessutom fick man rätten att tvångsomhänderta barn. I samband med 1926 års lagstift-

ning blev alla Sveriges kommuner skyldiga att inrätta barnavårdsnämnder och den 

bestämmelsen skulle bestå ända fram till 1982. 
18

 

 

                                                 
14

 Klingberg, 1971, s.35. 
15

 Hedenborg ur Heywood, 2005, s.270. 
16

 Hedenborg ur Heywood, 2005, s.274. 
17

 Heywood, 2005, s.280. 
18

 NE, “Barnavårdsnämnd”. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/barnav%C3%A5rdsn%C3%A4mnd Avläst 
13/1. 
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Gällande barnens placeringar på olika typer av hem finns två skillnader som är viktiga att ha i 

åtanke. Vanartiga barn ansågs vara i särskilt behov av uppfostran placerades i regel i skydd-

hem eller på diverse anstalter medan välartade barn placerades i fosterhem. 
19

 Angående 

vanartiga barn så sågs barn som kom från en dålig uppfostran som ett hot mot samhället. Att 

gripa in i ett tidigt stadium sågs en god möjlighet att skapa ett tryggare framtida samhälle. 
20

 

Fosterhemmen hade länge setts som problematiska då de led av hög barnadödlighet, svaga 

sanitära förhållanden och dåliga byggnader. Kritik mot fosterhemmen ledde till att med lag-

stiftningarna i början av 1900-talet följde en tydligare kontroll av fosterhemmen då vanvår-

den var alltför vanligt förekommande. 
21

  

 

Frågan om vilka barn som blev fall för barnavårdsnämndernas arbete är relevant att få en 

förförståelse om innan uppsatsens granskning tar fart. Den svenska medelklassens uppfatt-

ning om att uppväxt handlar om att leka och lära gällde inte alla samhällsskikt. Arbetarklas-

sen var i flera fall beroende av barnens hjälp i samband med familjens försörjning. Samhälls-

förändringarna som innebar att barn inte längre arbetade betydde i flera fall att arbetarklas-

sens barn inte hade någon som kunde passa dem. Detta ledde i sin tur till att barnen vistades 

“ute på gatan”. Enligt forskning har i regel just arbetarklassens barn varit föremål för barna-

vårdsnämndernas arbete. Barn födda till ensamstående mödrar samt i fall där ena föräldern 

inte längre funnits i livet är också i hög grad representerade i barnavården. På institutioner 

som skyddshem och anstalter vilka som tidigare nämnt var avsedda att mottaga vanartiga 

barn var oftast pojkar placerade medan flickorna var desto mer framträdande på hem för barn 

som ansågs värnlösa. Forskning visar också på att fosterhemmen var mer positivt inställda till 

att ta emot flickor då pojkar i större utsträckning var förknippade med problem och tenderade 

att vara svårare att ta hand om. 
22

 Studier i Norrköping har påvisat att barnavårdsnämndens 

ingripande gällande pojkarna skedde till följd av svåra uppväxtmiljöer eller efter fall av stöld. 

Angående flickorna så kunde det handla om sexuella övergrepp. 
23

 

 

 

 

                                                 
19

 Heywood, 2005, s.273. 
20

 Andresen, Astri, 2011, s.152. 
21

 Andresen, Astri, 2011, s.150. 
22

 Andresen, Astri, 2011, s.142. 
23

 Heywood, 2005, s.258. 
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2.2 Fliseryd 

År 2017 är Fliseryd ett samhälle i Mönsterås kommun med cirka 700 invånare. Fliseryds 

socken nämns i urkunder som en egen socken första gången år 1311. Jämför vi socknens stor-

lek genom historien har den med tiden minskat då byar införlivats i grannliggande socknar, 

bland annat tillföll Åsebo Högsby socken 1823 medan Tjuståsa år 1901 tillföll Döderhult 

socken. 
24

 Folkmängden i Fliseryd socken minskade kontinuerligt under första halvan av 

1900-talet. För att skänka en översiktlig bild bodde det år 1900 3.355 personer i socknen me-

dan antalet år 1950 hade sjunkit till 2.397 personer. 
25

 I kölvattnet av 1862 års kommunalför-

ordningar upprättades Fliseryd som en egen kommun vilket skulle bestå fram till 1969 då det 

togs beslut om att man skulle inlemmas i Mönsterås kommun som man tillhör än idag. 
26

 

Angående fattigvården upprättades år 1699 den första fattigstugan vilken var belägen intill 

Fliseryds kyrka. Stugan hade plats för fem personer och de som inte fick plats fick leta hus-

rum på egen hand. Under 1800-talet ter sig andelen fattiga i socknen varit relativt högt och i 

samband med sockenstämmor beslöts vid flertalet tillfällen att bidrag skulle betalas ut till 

människor i nöd. Dessutom hystes flertalet gånger till socknen tillhörande fattighjon från bo-

stad till bostad och om man motsatte sig att mottaga de behövande blev man ålagd att betala 

böter. 
27

 Vad gäller barnens situation nämns i Tärnfors bok inte särskilt mycket mer än att 

barnen till människorna som var tvungna att tigga också behövde tigga. Dessutom finns 

också exempel på när föräldralösa barn år 1856 till lägstbjudande blivit utackorderade på 

auktion i Fliseryds socken. 
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Tärnfors, Martin, 1979, s.24. 
25

 Tärnfors, 1979, s.177. 
26

 Tärnfors, 1979, s.194. 
27
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28
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3. Barnavårdsnämndens arbete i Fliseryds kommun 

Som ovan nämnt studeras i samband med uppsatsarbetet förteckningar över barn som varit 

föremål för barnavårdsnämndens verksamhet i Fliseryds kommun. Det är dock av yttersta 

vikt att ha i åtanke att det finns två olika typer av förteckningar: 

1. Avd 1. – Skyddsuppfostran, samhällsvård och därmed sammanhängande åtgärder. 
29

 

2. Avd 2. – Fosterbarn under barnavårdsnämndens tillsyn. 
30

 

I ingressen för den första förteckningen om Skyddsuppfostran, samhällsvård och därmed 

sammanhängande åtgärder går det utläsa att förteckningen avser redovisa alla barn som bar-

navårdsnämnden under året tagit i befattning. Förteckningen visar dock inte de barn som som 

är fosterbarn. Med andra ord redovisas i den första förteckningen barn som omhändertagits 

och till följd blivit föremål för andra typer av åtgärder som till exempel ekonomiskt stöd eller 

placering på andra typer av boenden. 
31

 

 

I samband med följande statistiska studier av perioden 1926-1934 kommer uppsatsen att 

granska de båda förteckningarna med avseende till hur statistiken såg ut för antalet inskrivna 

barn i förteckning 1 (Skyddsuppfostran, samhällsvård och därmed sammanhängande årgär-

der) samt förteckning 2 (Fosterbarn under barnavårdsnämndens tillsyn).  

 

3.1 Statistik under åren 1926-1934 enligt förteckning 1 

I bakgrundsavsnittet kunde vi utläsa att år 1926 blev alla Sveriges kommuner obligerade att 

inrätta barnavårdsnämnder. Tidigare hade i regel skolstyrelsen haft som uppgift att se till att 

inget barn for illa eller var utsatt för vanvård. Under 1926-1934 finns det följaktligen mar-

kanta skillnader i antalet barn som stod under nämndens befattning. Skillnaderna är stora till 

följd av att Fliseryd var en de kommuner som 1926 startade en barnavårdsnämnd och blev då 

ålagda att föra barn till protokollet som man ansåg var i behov av hjälp, och som innan 1926 

varit det.  

 

                                                 
29

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun, FIII 1926-1944, 

s.1. 
30

 Liggare över fosterhemsplaceringar i Fliseryds kommun FIIII 1926-1944, s.1. 
31

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.1. 
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Diagram 1: Antal barn inskrivna i Fliseryds kommuns barnavårdsnämnd 1926-1934. 
32

 

 
 

 

Som diagrammet visar skedde det under de första två åren och i samband med inrättandet av 

barnavårdsnämnden en hög topp vad gäller andelen inskrivna barn. Det första året är 64 barn 

inskrivna, 60 av dem var sedan tidigare inskrivna i skolstyrelsens protokoll medan 4 är för 

året nytillkomna. År 1927 är 43 barn förda till protokollet där 6 stycken av dem var för året 

nytillkomna. 1928 sker en drastisk förändring i nämndens förteckning. Till skillnad från året 

tidigare då 43 barn var inskrivna finns nu endast 5 barn förda till protokollet. 1929 och framåt 

ökar andelen inskrivna barn sakteligen och 1934 är 14 stycken barn inskrivna. Totalt finns 

183 namn registrerade i protokollen men detta innebär inte i sin tur att 183 barn var inskrivna 

hos nämnden under perioden eftersom många namn förekommer under flera år i följd. Under 

nioårsperioden är det sammanlagt 85 olika individer som är tagna under barnavårdsnämndens 

befattning och det är den siffran som i sammanhanget är föremål för analys. 
33

 

 

                                                 
32

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 
33

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 
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Om vi granskar barnens familjesituationer kan hitta en föga förvånande bakomliggande 

aspekt. Endast 12 barn kommer från familjer där föräldrarna ingått äktenskap medan reste-

rande 73 barn är utomäktenskapliga. Totalt är 41 stycken flickor och 44 pojkar. 
34

 

 

Uppsatsens första frågeställning handlar om i vilken utsträckning och vilka bakomliggande 

orsaker som var grund för att barnavårdsnämnden förde olika barn till protokollet. Orsakerna 

till nämndens registreringar är härledda till paragrafer ur 1924 års barnavårdslag. Från de två 

första åren som är föremål för uppsatsens undersökning finns litet information att urskilja ur 

förteckningen. Av de 64 barnen som fördes till protokollet under nämndens första verksamma 

år finns det i endast 4 av fallen referenser till lagen om barnavård.  Från och med 1928 skän-

ker däremot protokollen mer information om själva omhändertagandena då det konsekvent 

finns hänvisningar till lagparagrafer. Av de totalt 85 olika barnen som var inskrivna under 

perioden finns det hänvisningar till lagen i 21 av fallen. 
35

 Gällande de övriga 64 barnen så 

finns det alltså i förteckningen ingen förklaring till varför de blivit omhändertagna och place-

rade i diverse hem. Följande stycken ämnar att granska de 21 fallen där förteckningen redovi-

sar orsakerna till omhändertagandena.  

 

Den allra vanligaste orsaken till att barnen omhändertas är enligt paragraf 29 1m som lyder: 

“Är barn under sexton år, som vistas hos föräldrarna, på grund av deras sjukdom, liknöjdhet 

eller oförmåga eller eljest i hemmet rådande förhållanden utsatt för nöd, utan att likväl sådant 

fall föreligger, som i 22§ avses, och varder nödtillståndet icke annorledes avhjälpt, skall bar-

navårdsnämnden, då föräldrarna det medgiva, omhändertaga barnet.”. 
36

 13 av de 21 barnen 

har blivit föremål för nämnden i enlighet med ovanstående paragraf. Utifrån dessa 13 kom-

mer 8 stycken av dem från föräldrar som ingått äktenskap. Den statistiskt vanligaste orsaken 

till att nämnden griper in handlar alltså om att föräldrarna i fråga inte har möjlighet att ta 

hand om barnen. Vanvård i form av misshandel är det inte fall om i den här paragrafen. För-

äldrarnas medgivande till att lämna bort barnen är enligt paragrafen dessutom en förutsätt-

ning för att barnet omhändertas och inget annat tyder på att så var fallet. 
37

 

                                                 
34

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 
35

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 
36

 Bilaga: 1924 års barnavårdslag. 
37

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 



 

17 

 

Den näst vanligaste orsaken till att nämnden ingrep var i enlighet med paragraf 29 3m som 

lyder: ”Finnes barn under sexton år vara i behov av vård på grund därav att föräldrarna över-

givit barnet eller avlidit, skall barnavårdsnämnden, där behovet icke annorledes avhjälpes, 

omhändertaga barnet.”. 
38

 Sex stycken av de protokollförda barnen härleds till den här para-

grafen. Av dessa barnen är alla utomäktenskapliga och har troligen blivit övergivna av den 

ensamstående föräldern. Förteckningen förtäljer inte om det är fadern eller modern som över-

givit och den berättar inte heller om det handlar om just övergivning eller dödsfall. 
39

 

 

Vidare har ett barn blivit omhändertaget enligt paragraf 22c: “barn under aderton år, som 

befinnes vara så vanartat att särskilda uppfostringsåtgärder krävas för dess tillrättaförande.”. 

40
 I det här fallet handlar det om en pojke med förnamn Nils som tas under nämndens befatt-

ning under det första verksamma året, 1926.  

 

Det sista barnet vars orsak till omhändertagande finns härlett i förteckningen hittar vi år 1932. 

Det är en flicka vid namn Anna som föddes i februari samma år. Hon har blivit omhänderta-

gen enligt paragraf 22a som lyder: “barn under sexton år, som i föräldrahemmet misshandlas 

eller utsätts för allvarlig vanvård eller annan fara till liv och hälsa”. Det framgår inte enligt 

förteckningen vad flickan utsatts för men det är det allvarligaste fallet under den undersökta 

perioden. Flickan kvarstår föga förvånande i protokollet perioden ut och noterbart är att hen-

nes föräldrar är gifta. 
41

 

 

3.2 Fosterhemsplaceringar i Fliseryds kommun 1926-1934 

I ingressen för den andra förteckningen om Fosterbarn under barnavårdsnämndens tillsyn 

går det utläsa att som fosterbarn betraktas inte: 

a) ”elev i skyddshem eller annan uppfostringsanstalt.” 

b) ”barn som är intaget i anstalt för abnorma eller vanföra.” 

c) ”av kommunens barnavårdsnämnd omhändertaget barn som vistas inom kommunen.” 

                                                 
38

 Bilaga: 1924 års barnavårdslag. 
39

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 
40

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.2-24. 
41

 Liggare över barn som varit föremål för barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun 1926-1944, FIII, 

s.18. 
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Förteckningen över antalet fosterbarn i Fliseryds kommun under året 1928 redovisar antalet 

barn samt deras placering. Något som i sammanhanget är viktigt att ha i åtanke är att barnen i 

föregående avsnitt som enligt statistiken hamnade under barnavårdsnämndens befattning 

alltså inte placeras i ett fosterhem eller uppfattas som ett fosterbarn. Med bakgrund av att 

nämnden etablerades 1926 och att vi i föregående avsnittet kunde urskilja tydliga differenser i 

antalet inskrivna barn så finns det även skillnader i statistiken för antalet barn inskrivna i fos-

terhem.  
42

 

 

Diagram 2: Antal barn placerade i fosterhem i Fliseryds kommun 1926-1934. 
43

 

 
 

 

För det första visar statistiken på att när nämnden inrättades var 20 barn redan placerade på 

diverse fosterhem runt om i kommunen. De två efterföljande åren ökar andelen fosterbarn 

med sex stycken per år innan det fram till och med 1931 sker en kontinuerlig minskning. Di-

agrammet visar därefter på en ökning år 1932 till 23 barn, en siffra som är intakt perioden ut. 

Sammantaget är det 39 olika individer som är placerade på fosterhem under nioårsperioden. 

Förteckningen över fosterhemsplaceringarna visar på att en klar majoritet av de inskrivna 

barnen är utomäktenskapliga, närmare bestämt 29 stycken. Man kan tänka sig att barn till 

                                                 
42

 Liggare över fosterhemsplaceringar i Fliseryds kommun 1926-1944 FIIII, s.1. 
43

 Liggare över fosterhemsplaceringar i Fliseryds kommun 1926-1944 FIIII, s.2-40. 
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exempelvis ensamstående mödrar i regel per automatik drog till sig nämndens uppmärksam-

het alternativt har föräldern på egen hand överlämnat barnet då man ansett sig inte haft möj-

ligheten att ta hand om barnet. I förteckningen anges endast moderns namn i fall med utom-

äktenskapliga barn. 
44

 

 

Övrig information i förteckningen handlar om vårdavgifter som varierar mellan 15-25 

kr/månad. Dessutom finns det från och med 1931 redovisat vilka barn som väntar på beslut 

om huruvida man skall anses som fosterbarn eller inte. Av 23 barn under de sista 4 åren är 20 

stycken fosterbarn utan nämndens beslut medan 3 stycken barn väntar på beslut av nämnden. 

45
 

 

3.3 Sammanfattande diskussion 

Till att börja med är det viktigt att ha i åtanke att förteckningarna redovisar två olika typer av 

barnavård. Den första handlar alltså om barn som placeras i skyddshem, i enskilt hem eller på 

någon annan typ av anstalt medan den andra förteckningen handlar om fosterbarn. Det finns 

alltså en skillnad mellan de här två förteckningarna på så sätt att i den första redovisas främst 

barn som av olika orsaker har problem under uppväxten och är i behov av skyddsuppfostran 

eller olika förebyggande åtgärder medan i den andra är fosterbarn registrerade. 
46

 

 

Från nioårsperioden har en kvantitativ redovisning genomförts. På det stora hela förtäljer 

förteckning 1 mer matnyttig information då den gentemot förteckning 2 i högre grad redovi-

sar barnens situation och orsaker till omhändertagandena. Först och främst kan vi konstatera 

att den första förteckningen visar på massiva skillnader mellan åren i antalet inskrivna barn. 

Orsaken till detta handlar med största sannolikhet om att nämnden inledde sitt arbete 1926 

och övertog således ansvaret för barn som tidigare varit inskrivna hos skolstyrelsen. År 1926 

och 1927 är 64 respektive 43 barn inskrivna innan siffran störtdyker ner till endast fem barn 

år 1928. Därefter sker en mindre ökning fram till undersökningens avslutande år då siffran 

landar på 14 barn. Det är självfallet anmärkningsvärt att det finns en tämligen markant skill-

nad mellan 1926-1927 och 1928. Förteckningen ger ingen rimlig förklaring om varför diffe-

rensen är så stor. Enligt materialet skrivs under 1927 elva barn ut och står inte längre under 
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nämndens befattning vilket dock inte är i närheten av att täcka upp skillnaden. Det sker vis-

serligen en ökning i antalet placerade fosterbarn under de nämnda åren. År 1928 finns det i 

protokollet 32 barn till skillnad från 20 stycken 1926. Eftersom antal barn enligt förteckning 

1 minskar under de första åren medan de ökar i förteckning 2 kan man tänka sig att det finns 

ett samband. En förklaring skulle kunna vara att ett barn som var placerat på ett skyddshem 

övergick till ett fosterhem vilket skulle bidra till att förklara skillnaderna. Så är dock inte ge-

nomgående fallet, även om det finns några namn som stämmer överens med den teorin. Rent 

konkret skrivs 11 barn ut enligt förteckning 1 år 1927 medan 7 barn tillkommer år 1928 i 

förteckningen över fosterbarn. Det finns alltså luckor i statistiken som åtminstone enligt för-

teckningarna saknar förklaringar. Möjligen kan det vara så att nämnden släppte tillsynen över 

barnen, men om så vore fallet är skillnaden mellan 1927 och 1928 mycket anmärkningsvärd. 

Möjligen ansåg nämnden 1928 att det inte var nödvändigt att föra alla barn till förteckningen 

och att man nöjde sig med att de fanns registrerade året innan såvida inte några anmärknings-

värda omständigheter hade uppdagats. 

 

Uppsatsens frågeställningar handlar delvis om i vilken utsträckning och av vilka orsaker barn 

var tagna under nämndens befattning. Kvantitativt är siffran 64 år 1926 hög, medan antalet 

barn under efterföljande år är desto mer realistisk för en kommun i Fliseryds storlek som un-

der perioden i fråga allt som allt hade cirka 2800 invånare. Vad gäller de bakomliggande fak-

torerna för barn upptagna i enskilt hem, skyddshem eller på anstalt har vi konstaterat att 

nämndens dokumentation är relativt bristfällig då det inte ens i en fjärdedel av fallen finns 

hänvisningar till paragrafer ur lagen om barnavård. Vad gäller de fall där det de facto finns 

referenser till lagen är en viktig aspekt att i 13 av de 21 fallen skedde ingripandena i 

samförstånd med föräldrarna. Den vanligaste orsaken handlar alltså om att föräldrarna på 

grund av sjukdom eller svaga hemförhållanden inte kunde ta hand om sitt barn och lät således 

nämnden att överta det. Vidare visar förteckningen att 6 barn blivit tagna under nämndens 

befattning på grund av att föräldern inte längre finns med i bilden på grund av dödsfall eller 

att man övergivit barnet. Vad gäller mer kontroversiella och om man så vill tragiska omstän-

digheter så finns det två exempel. Den första är den år 1926 14-årige pojken Nils som anses 

vara så pass vanartad att speciella åtgärder gällande uppfostran är nödvändiga. Nils är således 

placerad på en åkerbrukskoloni som erhåller den i sammanhanget höga vårdavgiften 300 kr 

per år. Slutligen finns som tidigare nämnt den lilla flickan Anna, född 1932 och är omhänder-

tagen på grund av att hon av sina föräldrar är utsatt för vanvård. Flickan placeras i något som 

troligen betecknas som ett enskilt hem, hos en man vid namn David boendes i Åby. 
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Angående barnen som är placerade i fosterhem så har nämnden valt att förtälja historien i 

liten utsträckning. Rent kvantitativt har vi kunnat konstatera att antalet barn når sin topp 1928 

med 32 stycken medan det därefter ligger relativt stabilt på 20-23 barn. Vid granskning av 

förteckningen finns väldigt få bakomliggande omständigheter redovisade. Exempelvis finns 

en kolumn med titeln “Den, som överlämnat barnet till hemmet eller anstalten”. Kolumnen är 

dock endast ifylld i fyra av fallen och då handlar det i två av fallen om att nämnden i Oskars-

hamn lämnat över barnet, i det tredje fallet är det nämnden i Mörlunda som lämnat över ett 

barn och i det fjärde fallet finns det noterat att modern överlämnat barnet. 
47

 Med andra ord 

finns det knappt någon information att tillgå av vilka orsaker som ligger bakom fosterhems-

placeringarna. I kommande avsnitt undersöks protokoll från nämndmöten under perioden 

1926-1934 och förhoppningen är att de skänker mer användbar information. 

 

4. Granskning av nämndens protokoll 1927-1934 

Eftersom uppsatsens tidigare undersökning handlar om förteckningarna från perioden 1926-

1934 var också avsikten att granska nämndens protokoll under samma period. Det visade sig 

dock att under år 1926 finns inga mötesprotokoll bevarade. Troligen beror detta på att nämn-

den inte hade börjat anordna möten under det första året. Enligt protokollen hölls det första 

mötet i november 1927 och det är också här som granskningen tar avstamp.  

 

1927 – 1928 

Totalt sett sammanträder barnavårdsnämnden i Fliseryds kommun sju gånger under åren 

1927 och 1928. I samband med det första mötet beslutades att barnavårdsnämnden i Döder-

hult skulle erhålla 332,25 kronor som ersättning för den ensamstående modern A.Karlsson 

och hennes fyra barn. Barnen var numera intagna på barnhem i Torsås. Varför barnen hamnat 

på Torsås barnhem eller framgår inte, men enligt lagstiftningen skulle personen/personernas 

hemkommun i fråga stå för kostnaderna ifall av utflyttning. 
48

 Protokollet från det andra 

sammanträdet handlar om beslut kring tidigare nämnde pojke Nils. Nils går att återfinna i 

nämndens förteckning över barn som stod under tillsyn och har blivit omhändertagen enligt 

paragraf 22 c och han anses som tidigare nämnt vara vanartad. Han är ett utomäktenskapligt 

barn och placerad på en åkerbrukskoloni och skrivelsen som nämnden behandlar under mötet 
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handlar om en olycksfallsförsäkring. Begäran godkännes av nämnden som kommer stå för 

kostnaderna om något händer pojken. Olycksfallsförsäkringen förklarar således den, i 

jämförelse med de övriga, höga utackorderingsavgiften. 
49

 De fyra följande mötena handlar 

om beslut kring huruvida familjer skall få adoptera barn eller inte. Det framgår inte av vilken 

orsak föräldrarna vill adoptera de respektive barnen men klart är i alla fall att ingen av de fyra 

barnen som är föremål för adoption finns protkollförda i barnavårdsnämndens förteckning 

över barn som stod under nämndens befattning. Skrivelserna som är fyra till antalet där för-

äldrarna ansöker om adoption godkännes efter att familjerna granskats av nämnden. På det 

sjunde och sista mötet för året fastslås budgeten för nämndens arbete under det nästkom-

mande året, 1929. 
50

 

 

1929 

Under året sammanträder barnavårdsnämnden totalt fem gånger. I samband med det första 

mötet fattar nämnden beslut om omhändertagande av två pojkar, sex respektive fyra år 

gamla. Orsakerna till omhändertagandena anges inte explicit, men i protokollet hänvisar 

nämnden till paragraf 29 ur 1924 års barnavårdslag som handlar om lagen om samhällsvård. 

51
 Tills vidare skall barnen bo hos familjen Karlsson boendes i Åby. Enligt protokollet tar 

nämnden i uppdrag att ombesörja barnens placering hos familjen Karlsson och därefter finna 

ett lämpligt fosterhem som barnen skickas vidare till. 
52

 Nästföljande möte beslutas det om 

adoption. Det har kommit in en skrivelse till nämnden där ett gift par ansöker om att få 

adoptera två systrar. Modern till barnen är frun i paret som skickat in ansökan. Det framgår 

av protokollet att det gifta paret inte har några gemensamma barn och därför vill man att pap-

pan skall vara pappa även formellt. Nämnden godkänner ansökan då paret ”kunna vitsordas 

som lämpliga adoptivföräldrar”. 
53

 I oktober hålls ytterligare ett möte där det diskuteras om 

omhändertagande av ett barn. Barnets mamma tillhör Mörlunda församling och är en 13 år 

gammal pojke. Modern är ensamstående och har visat sig vara oförmögen att ta hand om so-

nen. Orsaken till att pojken omhändertas av nämnden är att modern är sedan tidigare född i 
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Fliseryds kommun och därför placeras barnet i Fliseryd. På mötet diskuteras även ekono-

miska frågor. 
54

  

 

1930 

Under året sammanträder nämnden sammanlagt fem gånger och det första mötet anordnades i 

mars. Inför mötet har det kommit in en skrivelse av annorlunda form. Ett yttrande har gjorts i 

form av en förfrågan om att barnavårdsnämnden skall börja kontrollera nöjearrangemang i 

kommunen. Bakgrunden är att det till synes finns ett problem i kommunen med att barn un-

der 16 år i alltför stor utsträckning besöker diverse danstillställningar. I skrivelsen vill man att 

en företrädare för barnavårdsnämnden skall närvara vid danserna för att se till att barnen un-

der 16 år sköter sig och inte dricker alkohol eller ställer till problem. Nämnden fattar i sam-

band med mötet ett beslut om att inte anamma frågan som skrivelsen förde med sig. Man 

anser att den dåvarande lagstiftningen för barnavårdsnämnder på Sveriges landsbygder är 

tillräcklig och ger istället förslag på att i kommande lagstiftningar bör det finnas en 

bestämmelse som säger att barn under 16 år endast får närvara vid nöjesarrangemang i måls-

mans närvaro. Nämnden anser sig alltså inte ha befogenhet och möjlighet att blanda sig i ar-

rangemangen. 
55

 Nästföljande möte har det kommit en skrivelse från Kalmar Länsstyrelse om 

huruvida nämnden vill bli medlem i Kalmar Läns barnavårdsförbund, vilket man godkänner. 

Det tredje mötet handlar om ett omhändertagande. En kvinna boendes i kommunen blev kort 

innan hennes dotter föddes änka. Flickan är omhändertagen enligt paragraf 29 som innebär 

lagen om samhällsvård. Mycket anmärkningsvärt är dock att flickan med förnamn Eivor inte 

går att finna i någon av förteckningarna över omhändertagna barn och fosterbarn. 
56

 Ytterli-

gare barn till en änka blir omhändertagna till en änka i samband med det näst sista mötet för 

året. Det framkommer av protokollet att maken till en kvinna vid namn Anna nyligen avlidit. 

Paret har utifrån protokollet tre barn tillsammans och på grund av moderns oförmåga att ta 

hand om barnen (29 1m§) så beslutar nämnden att omhänderta barnen. Enligt förteckningarna 

placeras de tre barnen i tre olika hem. Det anmärkningsvärda i situationen är att två av hem-

men är belägna i Malmö och det tredje i Landskrona. 
57

 Det framgår inte av vilken orsak de 

blivit skickade till Skåne, men i förteckningen kan man utläsa att vårdnadshavaren i ett av 
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hemmen har samma efternamn som barnen vilket ger en signal om att modern eventuellt har 

släkt eller liknande i den delen av Sverige. I samband med årets avslutande möte beslutar 

nämnden om ekonomin inför år 1931. 
58

 

 

1931 

I samband med det första mötet diskuteras en för protokollet relativt kontroversiell fråga. Ett 

gift par boendes i Åby i Fliseryds kommun tilldelas en allvarlig förmaning av nämnden på 

grund av bristande omvårdnad av sina två barn. Nämnden menar på att dittills hade det brus-

tit åtskilligt i framför allt tillsynen av barnen och om inte föräldrarna bättrade sitt föräldrars-

kap och ansvarstagande skulle åtgärder vidtas av barnavårdsnämnden. På samma möte beslu-

tas också att omhändertaga två stycken flickor döttrar till två olika mödrar pågrund av deras 

oförmåga att hand om barnen. Ordföranden ålägger sig att hitta lämpliga fosterhem åt flick-

orna. 
59

 Under ett möte som hölls i april 1931 har det kommit in en skrivelse från Kalmar 

Län. Länsbarnavårdsförbundet har ställt en förfrågan till nämnden om hur man ställer sig till 

att inrätta ett spädbarnshem i kommunen. Nämnden ställer sig mycket positiv till ett inrät-

tande av ett sådant hem, främst då man anser att akutvård för både spädbarn och nyblivna 

mödrar i kommunen är bristfällig. Man menar på att man tidigare haft svårt att skänka patien-

ter en ansenlig vård och ett spädbarnshem skulle åtgärda det problemet. 
60

 Det sista mötet är 

det återigen ett omhändertagande som det beslutas om och det handlar om en ensamstående 

moder boende i byn Ramshult som överlämnat sin son till nämndens befattning. Lyckligtvis 

för alla parter placeras pojken tills vidare i ett annat hem också beläget i Ramshult. 

Ordföranden i nämnden ålägger sig att så fort som möjligt hitta ett lämpligt fosterhem åt 

pojken. Sista mötet för året handlar om ekonomiska bestämmelser inför 1932. 
61

 

 

1932 

Under 1932 arrangeras sex möten. Det första verkar endast handla om val av ny kassaförval-

tare. I samband med det andra mötet i mars 1932 diskuteras den tidigare nämnda flickan 

Anna, som vi vet enligt förteckningarna är det enda barnet som blivit omhändertaget enligt 

paragraf 22 1m. vilken i 1924 års barnavårdslag bör betraktas som en av de allvarligaste. Det 

har kommit till nämndens kännedom att flickan inte erhållit den vård som fordras och på fö-
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rekommen anledning har nämndens ordförande besökt hemmet för att ta en närmare titt. Ord-

föranden anser att barnet utsatts för allvarlig vanvård i hemmet. Modern anses helt och hållet 

sakna förutsättningar för att ta hand om flickan och hon bör omhändertas snarast möjligt, 

vilket så också blir fallet. Inga bokstavliga beskrivningar ges i anteckningarna men av proto-

kollet av döma verkar situationen varit allvarlig. Det tredje mötet fortsätter behandla fallet 

Anna. Ett delgivningsbevis och förklaring har getts av föräldrarna och de har lämnat sitt for-

mella samtycke till att nämnden skall ta hand om barnet. På nämndens fjärde möte för året 

beslutas det angående ekonomin för 1933. Det femte mötet anordnas i oktober och nu handlar 

det om en utflyttning från kommunen. Nämnden i Malmö har tagit över tillsynen av en pojke 

vid namn Erik då modern har flyttat till just Malmö. På det sista mötet väljs en ny kassaför-

valtare inför 1933. 
62

 

 

1933 

Sammanlagt träffas man fem gånger. I själva verket är det endast under två möten som 

nämnden beslutar om konkreta frågor som berör verksamheten i kommunen. Årets andra 

möte beslutar man om att öppna ett nytt konto, det tredje om ekonomi och på det sista väljer 

man förvaltare för 1934.  Det första mötet diskuterar man återigen inrättandet av ett späd-

barnshem i området. Uppenbarligen har Kalmar länsstyrelse beslutat att hemmet skall byggas 

i Mönsterås och i Fliseryds barnavårdsnämnd ställer man sig positiva till detta. Man betonar 

framför allt att vi omhändertaganden av spädbarn så är det problematiskt att med kort varsel 

hitta ett hem åt barnet och välkomnar således en anstalt. I samband med det fjärde mötet har 

en mamma flyttat ut från kommunen och befinner sig nu i Torsås men har Fliseryd som 

födelseort. Pojken i fråga har blivit omhändertagen enligt paragraf 29 vilket innebär att mo-

dern inte har förmågan att ge pojken den vård ett barn förtjänar. Han blir tills vidare placerad 

på Torsås barnhem innan nämnden i Fliseryd, moderns hemkommun, hittar ett lämpligt fos-

terhem. 
63

 

 

1934 

1934 är ett händelsefattigt år för nämnden. Endast tre möten arrangeras och på två av dem 

beslutar man om formella frågor så som ekonomi och val av kassaförvaltare. Endast ett möte 

innehåller alltså frågor om själva verksamheten och om barn som är i behov av hjälp. På årets 
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första möte som hålls i april är det tre stycken barn som skall bli förflyttade. I alla tre fall 

handlar det om hänvisning till paragraf 16 ur barnavårdslagen som gäller utomäktenskapliga 

barn. De är inte släkt med varandra utan i alla tre fall handlar det om att barnen blir förflyt-

tade till andra kommuner från vilka deras mödrar kommer ifrån. 
64

 

 

5. Sammanfattande diskussion 

På frågorna om hur många barn som är tagna under nämndens befattning och placerade på 

fosterhem är svaret att antalen överlag är stabila. Det faktum att antalet barn sticker ut år 

1926 enligt den första förteckningen är som tidigare nämnt inte särskilt anmärkningsvärt. 

Fosterhemsplaceringarna når sin topp år 1928 men förutom det är det inte heller där några 

utstickande förhållanden. Det som dock får en att höja på ögonbrynen är den massiva minsk-

ningen av inskrivna barn mellan 1926/1927 och 1928. Någon förklaring är svårt att finna, då 

namnen som förekommer i förteckning 1 förutom med något undantag inte går att hitta i för-

teckningen över fosterhemsplaceringarna. Möjligen är det så simpelt att i och med att antalet 

inskrivna barn under 1926/1927 var så pass hög så brydde man sig inte om att föra dem till 

protokollet året efter då det skulle innebära extra arbete. Man visste kanske att de fanns pro-

tokollförda och om något anmärkningsvärt skulle ske (exempelvis en utskrivning) så skrev 

man ner dem under året det skedde. 

 

Gällande orsakerna till att barn omhändertas så finns det ganska så klara mönster. Den allra 

vanligaste orsaken till att barn blev tagna under nämndens befattning är att föräldrarna inte 

har förmåga att ta hand om barnen. Enligt paragraf 29 1m innebär det också att föräldrarna 

har givit sin tillåtelse eller rent av själva lämnat över barnen då i de flesta fall modern känt att 

hon inte hade möjlighet att ge den omsorgen som krävdes. I övrigt har vi ett exempel på all-

varlig vanvård i fallet med flickan Anna. Exakt vad som inträffat återges inte i varken för-

teckningen eller protokollet. Endast ett barn, pojken Nils har blivit omhändertaget på grund 

av vanartigt uppförande och han ansågs vara i behov av uppfostringsåtgärder. Nils blir såle-

des placerad på en åkerbrukskoloni där han troligen blir satt i arbete och skall följaktligen 

lära sig att veta hut. 
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På frågan om vilka barn som de facto blivit tagna under nämndens befattning så kan vi kon-

statera att den tydligast bakomliggande faktorn är utomäktenskapliga barn. Föräldrars eko-

nomiska situation får vi inte veta något om, men det är ingen vågad gissning att anta att bris-

tande ekonomi och möjligen exempelvis alkoholism är orsaker till man inte kunnat ta hand 

om sina barn och lämnat bort dem. Angående könsfördelning så är det jämnt fördelat mellan 

pojkar och flickor.  

 

Det mest uppseendeväckande med undersökningen är den bristfälliga dokumentationen i 

nämndens arbete. För det första anger man inte konsekvent orsakerna till omhändertaganden 

med avseende till paragraferna ur 1924 års barnavårdslag. Möjligen är det förståeligt att man 

inte hade information om barnen som var registrerade innan 1926, men att man fortsättnings-

vis under den studerade perioden i vissa fall inte hänvisar konsekvent till lagen är väldigt 

konstigt. Förhoppningen var därefter att protokollen skulle förtälja mer information, men i 

samband med mötena nämner man i princip endast att ”nämnden har tagit XXX under befatt-

ning med hänvisning till XX ur 1924 års barnavårdslag”. I exempelvis fallet med Anna be-

skriver man visserligen att förhållandena var väldigt undermåliga, men man skriver inte ex-

plicit om det handlat om exempelvis misshandel annan typ av vanvård. De frågorna som 

nämnden arbetade med utom själva omhändertagandena handlar om adoptionsfrågor, inrät-

tandet av spädbarnshem, försäkringspremie i fallet Nils och utbetalningar av arvoden till barn 

som flyttat från kommunen. Att arbeta i en barnavårdsnämnd innebär således inte endast att 

omhänderta barn utan andra frågor som berör barnavård är aktuella. I Fliseryd sammanträdde 

man i regel 4-5 gånger per år och möjligen krävdes inte mer. Kommunen är och var förhål-

landevis liten och inte särskilt många barn fanns i omlopp. Förteckningarna har dock visat att 

det fanns barn att ta hand om och även om vi inte får veta särskilt mycket om omständighet-

erna så ter det sig trots allt som att vanvård av det allvarligare slaget lyckligtvis inte var sär-

skilt vanligt förekommande. Att jämföra mina slutsatser med tidigare forskning är knepigt då 

det som sagt att få ut detaljer kring varje fall ur protokollen från Fliseryd. Tittar vi exempel-

vis på Bergmans arbete från Växjö så kommer hon fram till att majoriteten av ingripandena 

skedde i samförstånd med föräldrarna vilket så också var fallet i den här undersökningen. På 

det stora hela är det som tidigare nämnt inga omvälvande händelser som skett i Fliseryd, utan 

symptomatiskt nog för den här tiden så ingrep man i högsta grad för att hjälpa barn som inte 

hade möjlighet till en gynnsam och trygg uppväxt. 
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6. Didaktiskt perspektiv 

Slutligen är tanken med uppsatsen att tillämpa ett didaktiskt perspektiv på hur ämnet går att 

koppla till verksamheten i klassrummet. Frågeställningen som i inledningskapitlet ställs 

handlar om hur man kan arbeta med ämnet och materialet i skolans värld. Som blivande äm-

neslärare i svenska och historia blir jag behörig att undervisa både i gymnasiet och i högsta-

diet. Historieundervisningen är till skillnad från svenskämnet relativt fri och kursplanerna ger 

läraren mycket utrymme att lägga upp undervisningen på sitt sätt. Det finns två stycken per-

spektiv från den här uppsatsen som konkret är möjliga att applicera i en undervisningspraktik 

– barndomshistoria och arbete med källmaterial. Kursplanerna för historieämnet i grundsko-

lan och i gymnasiet liknar till stor del varandra. Målen i de båda styrdokumenten syftar till att 

ge eleverna förmåga att utveckla en historisk referensram, tolka källmaterial, använda histo-

riska begrepp och studera historiebruk. I mitt resonemang om hur barndomshistoria och 

källmaterial kan användas i skolan kommer jag diskutera utifrån hur man kan jobba med det i 

gymnasieskolan. Detta för att göra en avgränsning samt att jag i framtiden helst vill jobba på 

gymnasiet.  

 

Ett av de tydligaste målen i kursplanen för historia i gymnasiet är att eleverna skall förstå 

samtiden och framtiden genom dåtiden. 
65

 Just barndomshistoria är något som, utifrån mina 

egna erfarenheter av lärare, brukar förbises. Trots att det de facto är barn/ungdomar som sitter 

i klassrummen så utelämnas i många fall den historien. Detta handlar troligen till största del 

om tidsbrist då det finns oändligt många historiska skeenden att undervisa om men det borde 

definitivt vara motiverat att väga in barndomshistoria som en del i undervisningen. Om vi 

konkret granskar kursplanerna närmare kan vi konstatera att i historia 1b skall undervisning-

en behandla:  ”Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige 

och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser”. 
66

 Just industria-

liseringen är något som starkt förknippas med en barndom som skiljer sig markant från den vi 

(åtminstone i Sverige) har idag. Barnarbete var ett vanligt förekommande fenomen och är 

något som är nyttigt att medvetandegöra för dagens ungdomar. Den industriella revolutionen 

är ett historiskt skeende som på en rad olika vis bidragit till det samhället vi har idag och bar-
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nen var en del av den då deras arbetskraft var nyttig både inom jordbruket och industri. 
67

 

Historia 1b är en kurs där hela världshistorien skall behandlas och läraren måste således med 

noggrannhet bestämma hur mycket tid som skall tilldelas varje arbetsområde. Således är det 

nog svårt att ägna barndomshistoria ett helt arbetsområde, men att diskutera det i samband 

med studier av industriella revolutionen borde vara en självklarhet. Ett annat exempel på att 

studera barndomshistoria i kursen 1b är i samband med undervisning om Upplysningstiden. 

Filosofen Jean-Jacques Rousseau är en av de mest kända upplysningsmännen och hans verk 

Émile handlar om ett brott mot den traditionella uppfostran där barnen uppfostras till att bli 

som sina föräldrar. 
68

 Att studera Rousseaus tankar och idéer ger eleverna en insikt i att under 

1700-talet föddes nya tankar om människors och barns lika värde och rättigheter och har till 

stor del legat till grund för demokratin vi har idag. 

 

I historieämnets fördjupningskurser i gymnasiet finns det däremot utrymme att närmare 

granska skeenden som man inte funnit tid till i exempelvis historia 1b. Fördjupningskurserna 

i gymnasiet heter historia 2a, 2b och 3. De är snarlika varandra men har vissa skillnader, ex-

empelvis har historia 2b har ett kulturhistoriskt perspektiv och därför kommer följande reso-

nemang inrikta sig på historia 2a för att göra en avgränsning. Målen i kursen historia 2a för-

täljer att undervisningen bland annat skall behandla: “Tematiska fördjupningar kring histo-

riska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokal-

historia, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställd-

het och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.”. 
69

 

Här skulle man otvivelaktigt kunna arbeta med barndomshistoria utifrån flera perspektiv. En 

fördjupning med avseende till individer och grupper skulle kunna handla om att eleverna helt 

enkelt arbetar med barndomshistoria. Exempelvis skulle eleverna kunna skriva ett arbete där 

man undersöker barnens roll i samhället och dess utveckling från en viss tidpunkt i historien 

fram till idag. De perspektiven man i så fall skulle kunna arbeta utifrån skulle exempelvis 

kunna handla om barnarbete, skola och utbildning eller placering på barnhem. Angående 

källmaterial som skulle kunna användas så är det troligen svårt att finna tillräckligt använd-
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bart material i läroböcker vilket skulle innebära att eleverna får uppvisa självständighet och 

söka eget material. På så sätt täcker man ytterligare ett mål i kursplanen för historia 2a. 
70

 

 

Ovan nämnda kursmål är “Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exem-

pel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av histo-

riska frågeställningar”. 
71

 Förutom att studera barndomshistoria kan man i samband med för-

djupningskurserna i historia arbeta med primärkällor. En aspekt som är viktigt att ha i åtanke 

är skolan i frågas geografiska placering. I Mönsterås kommun finns en gymnasieskola och 

kommunarkivet. Detsamma gäller troligen de flesta mindre orter i Sverige och således finns 

inte samma möjligheter att jobba med arkivmaterial som det gör i Stockholm. Å andra sidan 

finns idag mycket material digitaliserat som i exempelvis Riksarkivets Svar. 
72

  

 

Om vi ponerar att man jobbar som lärare på Mönsteråsgymnasiet och undervisar i historia 2a, 

hur skulle man då kunna gå tillväga för att arbeta med primärkällor och på så sätt uppfylla 

kunskapskraven? Vill man jobba med digitaliserade källor får man hoppas att skolan är villig 

att teckna konto och betala för det. Vill man däremot arbeta med material från arkivet i kom-

munen finns är precis som i den här uppsatsen barnavårdsnämndens protokoll en typ av 

material liksom protokoll från fattigvården. Det finns dock en problematik i och med att det 

kan finnas barn i klassen som är släktingar till personerna som dyker upp i den typen av käl-

lor. Detta kan således skapa problem för både eleverna som känner sig träffade samt för lära-

ren i fråga. Ett bättre alternativ vore att läraren till en början föreläser för eleverna om hur 

man kan arbeta med material från ett arkiv, vilka riktlinjer som finns samt hur man produce-

rar eget material utifrån primärkällor. Därefter kan man tänka sig att göra ett studiebesök på 

kommunarkivet och titta på exempelvis protokoll från kommunbeslut, studera jordeböcker 

och ge eleverna en allmän inblick i vad man kan finna i arkiv. Som ett exempel på en exam-

inationsuppgift kan man tänka sig att eleverna får studera ett visst politiskt parti under ett år 

och diskutera vilka ståndpunkter man vidtog utifrån olika frågeställningar. Detta skulle vara 

ett gott exempel på hur man jobbar med primärkällor och skänker eleverna kunskap om hur 

man som historiker arbetar. 
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7. Framtida forskning 

Ytterligare forskning skulle självfallet kunna handla om att fortsätta studera nämndens arbete 

fram till mitten av 1940-talet (där det tar stopp på grund av sekretessen). Exempelvis skulle 

man kunna följa diverse barn genom åren för att få en inblick i vilken utsträckning de flytta-

des runt eller var trygga på ett och samma boende. Fortsatta studier av nämndens protokoll är 

också ett alternativt för att granska om arbetet ökade, utvecklades samt och man kan se några 

tendenser i samband med andra världskriget. En annan tanke är att göra en liknande gransk-

ning av fattigvården i Fliseryds kommun. På så sätt skulle man kunna göra en jämförelse sett 

till vilka namn som dyker upp i fattigvårdsprotokollen kontra i barnavårdsnämndens förteck-

ningar. En tänkbar frågeställning skulle då kunna vara att man undersöker huruvida majorite-

ten av barnen kommer från fattiga familjer eller om de kom från arbetande föräldrar. Dessu-

tom skulle man kunna titta närmare på hur utbrett samarbetet mellan de båda instanserna var. 

Av den här undersökningen att döma verkar man inte haft särskilt mycket att göra, vilket är 

relativt anmärkningsvärt. Sist men inte minst kan man tänka sig en jämförelse me en stor-

leksmässigt snarlik kommun likt Fliseryd. I och med att nämndens arbete i Fliseryd inte var 

överdrivet frekvent så vore det intressant om man kan se skillnader och diskutera vad de kan 

berott på. 
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Bilaga: 1924 års barnavårdslag 

 

Omhändertagande för skyddsuppfostran och vissa förebyggande åtgärder 

 

§22 

Barnavårdsnämnden har att i enlighet med 23-25§§ vidtaga åtgärder beträffande 

a) barn under sexton år, som i föräldrahemmet misshandlas eller utsätts för allvarlig vanvård 

eller annan fara till liv och hälsa; 

b) barn i sagda ålder, som på grund av föräldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga att 

fostra barnet är i fara att bliva vanartat; samt 

c) barn under aderton år, som befinnes vara så vanartat att särskilda uppfostringsåtgärder 

krävas för dess tillrättaförande. 

 

§23 

1 mom. Finner barnavårdsnämnden sådana förhållanden föreligga, som i 22§ sägs, må nämn-

den, i den mån omständigheterna därtill föranleda, vidtaga en eller flera av följande åtgärder, 

nämligen 

a) tilldela föräldrarna, antingen inför nämnden eller genom särskilt utsett ombud, en allvarlig 

förmaning att bättre uppfylla sina plikter mot barnet samt erinra dem om de påföljder, vilka, 

där rättelse ej vinnes, kunna inträda enligt denna lag; 

b) giva vanartat barn en allvarlig varning och, där så anses lämpligt, erinra det om de påfölj-

der, vilka nyss nämnts; 

c) då fråga är om vanartad gosse under femton år eller vanartad flicka under tolv år och öv-

riga i denna paragraf omförmälda åtgärder icke kunna antagas hava åsyftad verkan samt det 

anses gagneligt med hänsyn till vad om barnet blivit upplyst, föreskriva, att barnet skall ge-

nom någon av nämndens ledamöter eller annan av nämnden utsedd lämplig person tilldela 

aga och 

d) föreskriva anlitande av lämplig, till stöd för hemuppfostran inrättad anstalt eller ock bar-

nets hållande till av nämnden bestämd, lämplig sysselsättning. 

2 mom. Har barnavårdsnämnden beslutit åtgärd, som i 1 mom. omförmäles bör nämnden 

uppdraga åt någon av sina ledamöter, åt biträde eller tjänsteman hos nämnden eller hos annan 

lämplig person eller åt förening eller stiftelse att med särskild uppmärksamhet följa barnets 

levnadsförhållanden och övervaka dess uppförande samt lämna råd och bistånd vid dess upp-
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fostran. Om övervakning, som här sägs, må nämnden förordna även utan att åtgärd vidtagits 

enligt 1 mom. 

 

§24 

1 mom. Prövar barnavårdsnämnden de i 23§ anvisade åtgärderna vara gagnlösa, eller hava 

sådana åtgärder vidtagits utan att rättelse vunnits, bör nämnden omhändertaga barnet för be-

redande åt detsamma av en efter dess egenskaper och utveckling lämpad behandling (skydds-

uppfostran) enligt i 4 kap meddelade bestämmelser. 

2 mom. Innan barnavårdsnämnden beslutar barns omhändertagande för skyddsuppfostran, 

skall tillfälle beredas dess föräldrar, såvida de vistas på känd ort inom riket, samt barnet, där-

est det fyllt femton år, att muntligen eller skriftligen yttra sig i ärendet. Där så prövas nödigt, 

må nämnden kalla föräldrarna och barnet att personligen inställa sig för att höras inför 

nämnden eller särskilt utsett ombud. Vistas föräldrarna på annan ort, må förhör utsättas att 

äga rum inför ombud därstädes. 

 

Omhändertagande för samhällsvård 

§29 

1 mom. Är barn under sexton år, som vistas hos föräldrarna, på grund av deras sjukdom, lik-

nöjdhet eller oförmåga eller eljest i hemmet rådande förhållanden utsatt för nöd, utan att lik-

väl sådant fall föreligger, som i 22§ avses, och varder nödtillståndet icke annorledes avhjälpt, 

skall barnavårdsnämnden, då föräldrarna det medgiva, omhändertaga barnet. 

2 mom. Befinnes, i annat fall än i 22§ avses, barn under sexton år till följd av kropps- eller 

sinnessjukdom, vanförhet eller annan kroppslig eller andlig brist eller svaghet vara i behov av 

särskild vård utom hemmet, som ej kan beredas av föräldrarna, och varder detta behov icke 

annorledes avhjälpt, skall barnavårdsnämnden, då föräldrarna det medgiva, omhändertaga 

barnet. 

3 mom. Finnes barn under sexton år vara i behov av vård på grund därav att föräldrarna 

övergivit barnet eller avlidit, skall barnavårdsnämnden, där behovet icke annorledes 

avhjälpes, omhändertaga barnet. 

4 mom. Barn, som omhändertages enligt denna § skall erhålla vård (samhällsvård) enligt i 4 

kap meddelade bestämmelser. 
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