
 
Institutionen för Humaniora                                                                                     GIX 182 
Historia C-uppsats                                                                                                       VT-07  
Handledare: Johan Svanberg                                                                               2007-05-28 
Examinator: Ulla Rosén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krigsbarn i Alvesta 

– En studie av hur folkskolan i Alvestabygden såg på finska 
krigsbarn åren 1941-1945. 

 
(War children in Alvesta – A study of the Swedish elementary school sight at 

Finnish war children in the Alvesta district during the years 1941-1945.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Svensson 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ____________________________________________________________ 3 

1.1 Syfte ____________________________________________________________ 4 
1.2 Tidigare forskning__________________________________________________ 4 
1.3 Avgränsningar____________________________________________________ 10 

2. Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar _____________________________ 11 
2.1 Strukturalistisk institutionsteori ______________________________________ 11 
2.2 Skolans utbildningssociologiska funktioner _____________________________ 15 
2.3 Frågeställningar___________________________________________________ 17 

3. Metod och källmaterial ________________________________________________ 18 
3.1 Hypoteser _______________________________________________________ 18 
3.2 Källkritik________________________________________________________ 19 
3.3 Källmaterial______________________________________________________ 22 
3.4 Val av undersökningsort ____________________________________________ 23 
3.5 Tillvägagångssätt _________________________________________________ 24 

4. Bakgrund___________________________________________________________ 27 
4.1 Finland - Ett litet land mellan två stormakter ____________________________ 27 
4.2 Banden mellan Sverige och Finland ___________________________________ 31 
4.3 Svenskt mottagande av flyktingbarn efter första världskriget _______________ 32 
4.4 Finska krigsbarn i Sverige under Vinterkriget ___________________________ 32 
4.5 Mottagandet av finska barn 1941-1945, organisering i Sverige och Finland____ 33 
4.6 Den svenska folkskolan ____________________________________________ 36 

5. Resultat och analys ___________________________________________________ 38 
5.1 Krigsbarn i Alvestabygdens folkskolor ________________________________ 38 
5.2 Barnens avtryck i examenskatalogerna_________________________________ 42 

5.2.1 Folkskolans syn på krigsbarnen___________________________________ 42 
5.2.2 De finska krigsbarnens betyg_____________________________________ 45 

5.3 Utbildningssociologiska funktioner i Alvestabygdens folkskolor ____________ 49 
5.4 Sammanfattande diskussion _________________________________________ 55 

6. Slutdiskussion _______________________________________________________ 59 
7. Sammanfattning _____________________________________________________ 60 
8. Referensförteckning __________________________________________________ 62 

8.1 Otryckta källor ___________________________________________________ 62 
8.2 Tryckt litteratur ___________________________________________________ 63 
8.3 Otryckt litteratur __________________________________________________ 65 
8.4 Material från Internet ______________________________________________ 65 

9. Bilaga Krigsbarnens betyg skola för skola _________________________________ 66 
 
 

 

 

 2



1. Inledning 
Förflyttningen av cirka 70 000 barn1 från Finland till Sverige under andra världskriget 

var en extraordinär händelse. Det svenska samhället tog emot alla dessa barn på olika 

sätt. Många fick fosterhem men en del fick även bo på barnhem under en kortare eller 

längre tid. Oavsett vilket så sändes barnen vid 7 års ålder till den svenska folkskolan. 

Barnen bar i många fall med sig traumatiska minnen, de behärskade ofta inte språket och 

hade dessutom ofta en annan klassbakgrund än den de mötte i de svenska hemmen.2 

Mötet mellan utbildningsväsendet och krigsbarnen torde därför rimligen på olika sätt ha 

fört med sig problematiska situationer. 

Upp emot 10 000 krigsbarn3 stannade kvar i Sverige efter kriget. Många kom 

efter en tid i det krigshärjade Finland tillbaka till Sverige efter att de inte hade kunnat 

identifiera sig med den familj och den miljö de kommit tillbaka till. Deras existens och 

den debatt som funnits kring huruvida det var rätt eller inte att skicka dem till Sverige är i 

sig en motivering till att undersöka deras barndom i Sverige. De finska krigsbarnens 

svenska skolgång är ett till stora delar outforskat område, trots att skolgången för många 

av dem upptog en stor del av deras tid här. 

Studien koncentrerar sig på nuvarande Alvesta kommun. I Alvesta finns i vår tid 

en enhet inom migrationsverket som tar emot flyktingar. Enheten tar också hand om 

ensamkommande flyktingbarn. Det finns onekligen en intressant koppling till de barn 

som kom under andra världskriget. Samtidigt är Alvestabygden en bra representant för 

den landsbygd de finska krigsbarnen ofta placerades på. Närheten till södra stambanan 

gjorde Alvesta till en expansiv ort under 1900-talets första del. Järnvägen har blivit en 

symbol för orten på samma sätt som de tåg som trafikerade den blivit en symbol för en av 

världens största barnomflyttningar.  

Även i vår tid kommer det barn från krig till det svenska samhället, en del av dem 

kommer ensamma.4 I min framtida lärarprofession kommer jag med största sannolikhet 

att möta ungdomar med erfarenheter av krig. En studie av institutionen folkskolans syn 

på kollektivet krigsbarn har därmed betydelse för mitt framtida yrke. 
                                                 
1 Pertti Kavén, 70.000 små öden Finlands krigsbarn,  (Otalampi, Sahlgrens, 2003). s. 107. 
2 Astrid Marie-Louise Smeds, Finska krigsbarns minnesbilder av språkväxlingar i olika kontext, (Åbo, 
Rapporter från pedagogiska fakulteten vid Åbo akademi, 2000). s. 118-132. 
3 Kavén, s. 186. 
4 Migrationsverket, Årsstatistik för 2006, Asylsökande. www.migrationsverket.se  Hämtat 2007-04-17. 
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1.1 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att studera den svenska institutionen 

folkskolans syn på finska krigsbarn under andra världskriget i de orter som nu för tiden 

bildar Alvesta kommun. Folkskolans inställning till barnen studeras utifrån tre 

övergripande frågeställningar varav en grundar sig på en teoretisk utgångspunkt. De 

frågeställningar som studeras återfinns därför efter min genomgång av uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. 

Folkskolan hade ett tydligt fostransuppdrag och var det offentligas ”förlängda 

arm” till de unga medborgarna. Folkskolans pedagogik dominerades av filosofen 

Herbarts tankar om förmedling av kunskap och socialisering av medborgarna.5  

I och med folkskolans roll som socialisationsagent i statens namn blir 

institutionen skolans inställning till individerna i form av finska krigsbarn intressant att 

studera som ett möte mellan det offentliga Sverige och utsatta flyktingbarn.  

 

1.2 Tidigare forskning 
Det finns en mängd litteratur som behandlar finska krigsbarn. Litteraturen är både skriven 

i reportageform och i vetenskaplig form. Här följer en genomgång av den enligt 

uppsatsförfattaren mest väsentliga litteraturen. Den litteratur som behandlar finska 

krigsbarn rent generellt presenteras först och följs därefter av litteratur som även 

behandlar barnens kontakter med den svenska folkskolan.  

 Erik Carlquists doktorsavhandling handlar om den svenska finlandshjälpen under 

vinterkriget 1939-1940. Under vinterkriget var organisationen av barntransporterna en 

annan än senare under kriget. Carlquists undersökning visar att den svenska hjälpen var 

stor och att den hade betydelse för de starka band som sedan uppkom under och efter 

kriget mellan Sverige och Finland. Han behandlar också de barnförflyttningar som 

skedde under vinterkriget vilket ger en bakgrund till den verksamhet som den här studien 

                                                 
5 Gunnar Berg, Att förstå skolan – En teori om skolan som institution och skolor som organisationer, 
(Lund, Studentlitteratur, 2001). s. 134ff.   
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koncentrerar sig på. Carlquists avhandling återkommer vi till i bakgrundskapitlet om 

barnförflyttningar under vinterkriget 1939-1940.6

På 1970-talet skrev det före detta krigsbarnet Annu Edvardsen boken Det får inte 

hända igen. Boken som var starkt kritisk till barnförflyttningarna startade debatten om 

dem i Sverige. Författaren är journalist och boken bygger på intervjuer och statistik. 

Edvardsen driver tesen att orsaken till evakueringen enbart var materiell och att man inte 

vägde in hur barnen skulle påverkas emotionellt av att skiljas från sina föräldrar och 

ibland även syskon. Hon menar också utifrån sina intervjuer med sakkunniga och 

krigsbarn att skillnaden mellan länderna var för stor. När barnen kom tillbaka till Finland 

hade de vant sig vid en annan miljö med en annan standard, återkomsten blev ofta en 

chock för barnen som kände sig oönskade och vilse i språk och identitet.7

Det faktaspäckade häftet De finländska krigsbarnen i Sverige 1941-1948 av Eric 

De Geer koncentrerar sig på tre frågor. Han har sammanställt statistik om varifrån 

krigsbarnen kom, när de kom och var de hamnade. Hans statistik går ner till länsnivå och 

visar att det i Kronobergs län i september 1942 uppehöll sig cirka 500 finska barn. 

Kronobergs län tar relativt invånarantalet emot en medelmängd av barn jämfört med 

andra län. Hans sammanställning av arkivmaterial till statistik är mycket översiktlig och 

ger en bra grund till förståelsen av krigsbarnen ur en generell aspekt.8

I Kari Tarkiainens Finnarnas historia i Sverige 2 finns ett fylligt kapitel om 

krigsbarnen där författaren väver ihop den forskning som finns. Det är dock 

anmärkningsvärt att han i den sammanfattningen utesluter barnens kontakter med den 

svenska folkskolan.9

I Finlands Historia 4 finns en kort sammanfattning om de finska krigsbarnen. 10  

Den ringa omfattningen av den säger mer om upphovsmännens historiesyn än om 

barnens historia.  

Välkommen till Sverige av Siiri Matvejevna innehåller några matnyttiga 

sammanfattningar av händelseförloppet men består i huvudsak av utdrag från olika 
                                                 
6 Erik Carlquist, Solidaritet på prov Finlandshjälp under vinterkriget, (Stockholm, Allmänna Förlaget, 
1971).  
7 Annu Edvardsen, Det får inte hända igen, (Stockholm, Askild och Kärnekull förlag AB, 1977) . 
8 Eric De Geer, Finska språket i Sverige. De finländska krigsbarnen i Sverige 1941-1948. (Stockholm, 
Föreningen Norden Kulturfonden för Sverige och Finland, 1986). 
9 Kari Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige 2. (Stockholm, Nordiska Museet, 1993). s. 372-382. 
10 Henrik Meinander, Finlands Historia 4. (Esbo, Schildts förlag, 1999). s. 199. 
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arkivhandlingar från Hjälpkommittén för Finlands barn, finska socialministeriet och 

svenska socialstyrelsen. Boken värderar enligt dess inledning inte någons handlande. 

Dess syfte är istället att publicera arkivmaterial för läsare.11 Bokens upplägg är 

problematiskt då man inte kan avgöra vilket urval författaren gjort. 

Den grundligaste undersökningen av orsaker till evakueringen är Pertti Kavéns 

70.000 små öden. Texten är begåvad med källhänvisningar och skriven på ett någorlunda 

vetenskapligt vis, trots det saknar boken en ordentlig genomgång av syfte och metod. 

Kavén fokuserar på orsaken till evakueringen. Han försöker med arkivmaterial och 

statistik bevisa att evakueringen inte var nödvändig på grund av brist på livsmedel utan 

att den istället berodde på en efterfrågan på finska barn i Sverige. Han menar att det blev 

lite av en modefluga i Sverige att ta hand om ett finskt barn. På så sätt kunde svenskarna 

göra något mer konkret än att bara skänka pengar till humanitär hjälp. Kavéns slutsats är 

att historien bör lära sig av det finska misstaget då barnen fick psykiska men för lång tid 

och Finland tappade en del av sin befolkning. Kavén går i sin bok så långt att han räknar 

in de barn som blev svenskar i Finlands krigsförluster. Kavén är mycket positiv till 

barnens tid i Sverige men behandlar inte deras skolgång där, boken handlar överraskande 

lite om barnens tid i Sverige. Kapitlet som berör det består mest av utdrag från rapporter 

och lite citat från intervjuer.12

Det finns ingen litteratur som enbart handlar om finska krigsbarn i den svenska 

folkskolan. Följande titlar behandlar dock ämnet på något sätt:  

Riksförbundet för finska krigsbarns Krigsbarns erinran – snäll, lydig och tacksam 

innehåller en sammanfattning av krigsförloppet och evakueringen, en mängd kapitel där 

krigsbarn berättar om sina minnen och en avslutande del där man redovisar resultatet av 

en enkät. Sammanfattningen som är skriven av fil. Mag. Pentti Käppi ger en närmast 

nationalromantisk bild av de finska krigsinsatserna men när han behandlar krigsbarnen så 

är det en saklig sammanfattning av främst Kavéns och De Geers böcker. Bokens 

intressanta del är den där barnen i vuxen ålder har fått beskriva sina erfarenheter. Här tas 

                                                 
11 Siiri Matvejevna, Välkommen till Sverige. (Köpenhamn, Akaki books, 1996).  
12 Kavén, s. 108-119. 
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en del minnen från folkskolan upp. Tyvärr innehåller inte den enkät vars resultat 

medföljer i boken några frågor som rör barnens situation i skolan.13

Katarina Båsks forskningsrapport Finländska krigsbarn i Sverige belyser 

krigsbarnens öde ur ett etnologiskt perspektiv. Hon har undersökt hur bytet av social och 

kulturell miljö påverkade de finska krigsbarnens etniska identitet. Hon har intervjuat 52 

personer som var inblandade i evakueringen, både barn och personal. Båsks slutsats är att 

barnens identitet i de flesta fall påverkats. Det här gäller särskilt de yngsta barnen som 

också vistades i Sverige en längre tid. De barnen genomgick enligt Båsk en 

assimilationsprocess och började betrakta sig själva som svenskar. De fick också mest 

problem att återanpassa sig till den finska kulturen och sociala miljön. Båsk argumenterar 

för att de yngsta barnen som stannade i Sverige mer än ett år skulle ha fått stanna i 

Sverige, då hade de förmodligen inte känt sig lika rotlösa när intervjuerna gjordes. De 

barn som var lite äldre (7-12 år) hade mindre problem att återanpassa sig till den finska 

kontexten, det på grund av att de hunnit skapa sig en finsk etnisk identitet innan de for till 

Sverige. Båsk tar i sin forskningsrapport upp krigsbarnens erfarenheter av att möta den 

svenska skolan. Hon har i sina intervjuer fått flera svar där krigsbarnen i vuxen ålder 

uttalar sig om att den svenska skolan skulle vara lättare och roligare än den finska. 

”Mycket få” av intervjupersonerna kunde påminna sig om att de skulle ha blivit 

särbehandlade för att de var finska. Det fanns inga större skillnader i övrigt mellan 

ländernas skolor.14  

Eila Räsänens FINSKA KRIGSBARN Separationsupplevelser i barndomen och 

konsekvenser i vuxen ålder ger ingen generell bild av effekterna på barnen. Hon menar att 

man inte kan dra några generella slutsatser om negativ inverkan på barnet till följd av 

evakueringen. Hon påpekar att hon i motsats till tidigare forskning hittat stöd för att andra 

faktorer än närhet till sin mor och en trygg familjemiljö kan hjälpa människor att få en 

trygg identitet. Hon framhåller att de svenska hemmens varma mottagande hjälpte barnen 

att undvika identitetsproblem senare i livet. Det finns dock fall där de i vuxen ålder känt 

av sådant men man kan inte av det dra någon generell slutsats. Räsänen är psykolog och 

                                                 
13 Riksförbundet finska krigsbarn, Krigsbarns erinran – Snäll, lydig och tacksam. (Stockholm, Sinoa 
Information, 2003). 
14 Katarina Båsk, Finländska krigsbarn i Sverige. (Åbo, Forskningsprojektet migrationen Finland-Sverige, 
forskningsrapport 7, 1976). 
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argumenterar för att det är väldigt individuellt hur man drabbas av att skiljas från sin 

familj under den tidiga barndomen.15  

I den enkät som Räsänen gjort i samband med sin rapport ställdes lite frågor om 

skolgången under krigsåren och där svarade 30 % att deras skolgång påverkades av 

kriget. En intressant aspekt som Räsänen lyfter upp från sina enkäter är de stora 

skillnader i utbildningsnivå mellan krigsbarnen och den kontrollgrupp som hon också 

undersökt. Den visar att de forna krigsbarnen har en betydligt lägre utbildningsnivå än 

kontrollgruppen. Undersökningsgrupperna är dock för små för att man ska kunna dra en 

generell slutsats. Skillnaderna som ändå går att se förklarar hon med att språkinlärningen 

påverkats av evakueringen till Sverige.16

 Psykologen Lillemor Lagnebro är av en annan åsikt än Räsänen vad gäller 

konsekvenserna för krigsbarnen. I hennes doktorsavhandling Finska krigsbarn, slår hon 

fast att de finska krigsbarnens separation från föräldrarna visst fått konsekvenser för dem 

i vuxen ålder. Separationen från föräldrarna gav men som sedan förstärktes av 

diskriminering i Sverige i form av särbehandling, åsidosättning och kränkningar. De här 

båda faktorerna, separation och diskriminering, har skapat identitetsproblem hos de 

finska krigsbarnen i vuxen ålder. Lagnebro tar inte upp skolans roll speciellt mycket, bara 

några intervjupersoner har uttalat sig om den. Lagnebros teser om diskriminering i form 

av särbehandling är dock av intresse för den här studien då det kan ha förekommit 

diskriminering eller särbehandling i den svenska folkskolan. Lagnebros metod är starkt 

hermeneutisk, hon har genomfört djupintervjuer där hon försöker sätta sig in i 

intervjupersonens situation. Tillsammans med intervjupersonen försöker hon sedan förstå 

det som hänt. Hon skriver att hon gjort flera i undersökningsgruppen medvetna om varför 

de känt sig så som de gör.17   

Astrid Marie-Louise Smeds Finska krigsbarns minnesbilder av språkförväxlingar 

i olika kontexter är en licentiatavhandling som behandlar krigsbarnens minnen av att byta 

                                                 
15 Eila Räsänen, FINSKA KRIGSBARN Separationsupplevelser i barndomen och konsekvenser i vuxen 
ålder (Stockholm, Delegationen för invandrarforskning, 1990). 
16 Räsänen, s. 60ff. 
17 Lillemor Lagnebro, Finska Krigsbarn. (Umeå, Institutionen för socialt arbete Umeå universitet, 1994). 
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språk. Förutom en grundlig historisk bakgrund innehåller avhandlingen ett delkapitel om 

språkets roll när det finska barnet mötte den svenska skolan.18

I Smeds delkapitel om finska krigsbarn i den svenska skolan undersöker hon 

framförallt skolans roll i förmedlandet av svenska språket. Intervjuerna innehåller också 

en del frågor om de finska barnens upplevelser av den svenska skolan generellt. Hennes 

intervjuer ger en liten annan bild av elevernas uppfattning om skillnaderna mellan 

ländernas skolor än Båsks undersökning. I Smeds undersökning uppger endast två av 19 

personer att den svenska skolan var lättare än den svenska. Smeds intervjuundersökning 

visar även en del tendenser vad gäller krigsbarnens minnesbilder av skolan rent generellt 

där tre svar dominerar. Många uppger att skolan i Sverige var rolig, likaså uppger många 

att de inte minns så mycket av den svenska skolan. Vidare minns ganska många att 

skolklassen var mindre än i Finland. När krigsbarnen får värdera sin egen insats så 

uppger flertalet att de tyckte att det gick bra i skolan. Deras bild av lärarna är nästan 

enbart positiv. De ska ha intresserat sig för deras person och deras bakgrund. Endast en 

intervjuperson uppger att läraren var sträng men annat negativt har dock också 

framkommit. Bland annat ska någon lärare ha uttryckt att hon inte får betalt för de finska 

barnen. Smeds kopplar samman krigsbarnens positiva bild med att de flesta var duktiga i 

svenska språket redan innan de kom till folkskolan. I undersökningsgruppen ingick få 

personer som inte kunde svenska särskilt bra då de började skolan i Sverige. Vad gäller 

relationen till skolkamraterna är bilden mer negativ. Flera barn uppger att de blivit retade 

eller provocerade till slagsmål.19

Smeds presenterar intressant finsk statistik från 1950 av Jalo som visar att hälften 

av barnen var i skolåldern då de reste från Finland. Det trots den rekommendation som 

fanns om att de barnen skulle stanna. Jalos siffror ger grund till misstanken om att barnen 

i stor omfattning mötte den svenska folkskolan.20

Svenskspråkig vetenskaplig litteratur som behandlar finska krigsbarn är sällsynt. 

Det existerar ingen strikt historievetenskaplig litteratur på svenska om enbart finska 

krigsbarn.21 Deras situation i skolan är utforskad till viss del av psykologen Räsänen, 

                                                 
18 Smeds. 
19 Smeds, s. 132-142. 
20 Ibid. s. 16. 
21 Kavéns perspektiv är a-teoretiskt och han presenterar inte sin metodik. 
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etnologen Båsk och av pedagogen Smeds. Den här studiens historiska perspektiv bidrar, 

om än med mycket lite, till att bilden av de finska krigsbarnens tid i Sverige berikas.    

 

1.3 Avgränsningar 
En studie av det här slaget kräver avgränsningar för att bli genomförbar och denna studie 

avgränsar sig till Alvesta nuvarande kommun. På 1940-talet bestod området av inte 

mindre än tolv små kommuner där Aringsås (nuvarande Alvesta), Västra Torsås, 

Vislanda, Moheda och Skatelövs kommuner var de enda som innefattade mer än 2000 

invånare. 22

Studien avgränsar sig också till åren 1941-1945 vilket görs för att underlätta 

studiens genomförande och för att begränsa källmaterialet. Det var också under 

fortsättningskriget 1941-1944 och under striderna med tyskarna i norra Finland 1944-45 

som flest barn kom till Sverige.23

Materialet från den aktuella tiden är samlat under samma organisation. 

Hjälpkommittén för Finlands barn organiserade under den här tiden omhändertagandet av 

finska krigsbarn i Sverige. Så var inte fallet under finska vinterkriget 1939-1940 då den 

statliga Centrala Finlandshjälpen organiserade den svenska verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Lars J. Larsson, Värendsbygd – Tolv kommuner blev Alvesta. (Alvesta, Alvesta Kulturnämnd, 1991).  s. 
269ff. 
23 De Geer, s. 1-12.  
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2. Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
Enligt Kjeldstadli behövs teorier för att förklara det som studeras. Studien kan sedan utgå 

från en teori för att förklara vad man studerar och hur man ser på fenomenet. På så sätt 

styr teorin i stor grad vilket svar man får på de frågeställningar man ställt upp. Teorin är 

också viktig för att bibehålla en vetenskaplighet i studiens eventuella slutsatser. Den 

hjälper forskaren att till viss del gardera sig emot de fördomar och åsikter som alla 

människor bär på. Istället för att en studie enbart genererar allmänt tyckande från en 

forskare hjälper teorier studien att föra fram raka resonemang med tydlig grund.24  

 Uppsatsförfattaren ser skolan som en av samhällets institutioner. I följande kapitel 

ges en teoretisk grund för hur man kan se på institutionen skolan.  

 Kapitlet har tre delkapitel, det första förklarar vad en institution är och hur den 

uppstår. Det andra förklarar hur man kan se på institutionen skolans funktioner i 

samhället utifrån den här teorin och det tredje preciserar studiens frågeställningar.  

  

2.1 Strukturalistisk institutionsteori 
Den amerikanska nobelpristagaren och ekonomhistorikern North definierar institutioner 
på följande sätt: 
 

Institutionerna är detsamma som spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt uttryckt, de 
restriktioner som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan.25

 
Institutioner är alltså, enkelt uttryckt, de regler och normer som finns när människor 

samverkar. De kan dock vara än mer konkreta. Nationalencyklopedins artikel om 

begreppet innehåller följande: 

 
Institutioner kan vara formellt reglerade i lagen, som t.ex. skolan, men också utgöras av informella 
sedvänjor, vanor och traditioner. Erkända sociala institutioner är familjen, staten, marknaden, 
sjukvården, idrotten, vetenskapen, konsten, vissa helgdagar. Förutom normer och konventioner 
innefattar de flesta institutioner även omgivande fysiska betingelser såsom byggnader, maskiner 
och kommunikationssystem.26

 

                                                 
24 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, (Lund, Studentlitteratur, 1998). s. 132-141. 
25 Douglas C. North, Institutionerna, tillväxten och välståndet. (Stockholm, SNS förlag 1993). s. 16. 
26 Nationalencyklopedin, Sökord Institution. www.ne.se 2007-04-18 sign. Tomas Brante. 
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Nationalencyklopedins artikelförfattare menar därmed att skolan liksom vetenskapen är 

en institution med egna spelregler för den samverkan som sker mellan människorna som 

verkar inom den.  

Skillnaden mellan en institution och en organisation är klar: Institutionen är den 

större delen av det handlingsutrymme som organisationen har, medan organisationen är 

ett verktyg för institutionen. Vi kan här åter hänvisa till North som med en idrottsmetafor 

beskriver institutionerna som spelreglerna och organisationerna som spelarna. Spelarna 

kan inom regelverket forma och pröva strategier för att vinna spelet men måste följa 

reglerna då de är mycket svårare att förändra.27

Institutioner förändras långsamt. De har en varaktighet som är längre än de 

organisationer som verkar inom institutionens ramar. Idéhistorikern Liedman beskriver 

kärnfullt skolan som en av samhällets institutioner. Hans definition av skolan som 

institution bygger på att den har en viss varaktighet och att den blivit till för att uppfylla 

samhällets formella och informella mål. Skolan som institution går att förändra och det 

sker genom att den påverkas av samhällets utveckling. Ibland förändras den på ett av 

staten menat sätt, genom till exempel reformer, men förändringar kan också bero på att 

samhället förändrats.28

Begreppet institution har nu behandlats och det är dags att förklara den 

strukturalistiska institutionsteorin. Först förklarar jag dock den konkurrerande 

institutionsteorin med en funktionalistisk inriktning. Den funktionalistiska teorins kärna 

består enligt Berg av teorin om att institutioner är nödvändiga delar av samhället som 

måste finnas, de finns för att de är nödvändiga för att samhället ska fungera. 

Institutionerna är något som uppkommer då det finns ett behov och påtryckningar görs. 

Överfört på en kontext med skolan som exempel så uppkommer alltså skolor på grund av 

att det finns ett behov. Skolan som institution blir här ett socialt system bestående av 

olika delar med olika uppgifter. Funktionalisterna menar att det i samhället finns behov 

av alla de uppgifter som en institution sanktionerar.29  

                                                 
27 North, s 18f. 
28 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden – Modernitetens idéhistoria (Stockholm, Bonniers förlag, 
1997). s. 212ff. 
29 Berg, s. 79-92. 
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Skillnaderna mellan de båda teorierna är orsaken till att institutionerna finns och 

vad som styr institutionens spelregler och funktioner. Institutioner uppkommer enligt den 

funktionalistiska teori som jag presenterat kort ovan som ett resultat av samhällets behov. 

Därmed skulle samtliga institutionens funktioner vara samhälleligt efterfrågade. 

Uppsatsförfattaren har svårt att ur ett funktionalistiskt perspektiv förstå varför det i så fall 

fortfarande finns kvar behov i samhället. Efterfrågan på utbildning och sjukvård är till 

exempel väldigt stor i många av jordens stater, ändå uppstår det inte tillräckligt med 

sjukhus och skolor. Ur ett annat perspektiv kan man fråga sig om förekommande 

institutionella funktioner som korruption, könsdiskriminering, rasdiskriminering och 

social sortering är samhälleligt efterfrågade. Slutsatsen bli att något annat måste styra 

vilka funktioner institutionerna får. 

Ur ett strukturalistiskt perspektiv är institutionen istället en produkt av de 

dominerande strukturer som verkar i samhället. Strukturer som styr institutionerna kan till 

exempel vara ekonomiska, sociala och teknologiska.30 Därmed skulle till exempel social 

sortering i skolor bero på den samhälleliga strukturen. Skolorna styrs av de dominerande 

strukturerna i samhället och får därför de funktioner som strukturerna sanktionerar.  

En grund till den strukturalistiska teorin ger Peterson som behandlar filosofen 

Haurious definition av en institution. Institutioner består här av de tre elementen idé, 

makt och gemenskap. Den viktigaste av de här ingredienserna är idén som bestämmer 

vilket mål verksamheten ska ha. Vilka idéer som blir vägledande för institutionen 

behandlas längre ned. För att idén ska bli verklighet krävs organisation, Haurious 

likställer enligt Petersson organisation och makt. Den sista ingrediensen för att nå målet 

är en gemenskap mellan medlemmarna i institutionen, de måste godkänna idén och 

dessutom ha en vilja att förverkliga den.31

Haurious hade, enligt Petersson, betonat att idén var den viktigaste beståndsdelen 

av en organisation. Idén var både mål och medel och institutionens själ.32 Vilka idéer är 

det då som styr institutionen? Det är de idéer som är strukturellt sanktionerade av 

samhället som styr institutionen. Berg skriver att institutionerna styrs av i samhället 
                                                 
30 Abrahamsson, Berg och Wallin, Organisations och läroplansperspektiv: En väg mot en teori om skolan 
som institution, i tidsskriften Pedagogisk forskning i Sverige nr 2. (Göteborg, Institutionen för pedagogik, 
Göteborgs Universitet, 1999). s. 145ff. 
31 Olof Petersson, Metaforernas Makt (Stockholm, Carlssons bokförlag, 1987), s. 59ff. 
32 Ibid. s. 60. 
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konkurrerande värdebaser. De strukturellt styrda idéer som samhället sanktionerar 

formellt, genom till exempel institutionen staten, är ett resultat av konkurrerande 

intressens kamp om institutionens idé. Sedan gäller det i Haurious anda att det finns makt 

(organisation) och gemenskap i institutionen för att idén ska förverkligas. De arbetande 

medlemmarna i institutionen kan här sägas stå för ytterliggare en värdebas.33

 Institutioner förändras vanligen gradvis enligt North. Medlemmarna i 

institutionen är en viktig del av att en institution beskrivs som något beständigt och något 

som förändras långsamt. De informella värdebaser och regler som finns i samhället är 

också medlemmarna påverkade av. Medlemmarnas strukturellt påverkade agerande 

inverkar därmed på institutionens kapacitet att förverkliga idéer som strider mot 

samhälleligt accepterade idéer. Även seder, traditioner och beteenderegler kan stå i vägen 

för institutionell förändring. De här kulturella faktorerna kan inte förändras med formella 

beslut, därför påverkar även de vilka idéer en institution bär på.34

Det är nu dags att återigen definiera begreppet institution. Skillnaden från ovan är 

att det nu definieras utifrån en klar strukturalistisk utgångspunkt istället för utifrån en 

allmän. Den definition som Abrahamsson med flera använder är klart strukturalistisk och 

den definition som kommer att användas i den här studien: 

 
En institution är uppbyggd på intressegruppsbaserade värdebaser. Dessa är samhälleligt 
sanktionerade och därmed allmänt accepterade som mål- och/eller regelsystem för den operativa 
nivån.35

 
Institutionens innehåll eller idé är alltså föremål för konkurrens mellan olika 

intressegrupper i samhället. I nästa led är institutionen beroende av att organisationen 

som ska verkställa institutionens idé bär på samma värdebaser som institutionen, därför 

är det svårt att genomföra en idé utan stöd i organisationen. Institutionen blir då enligt 

Berg beroende av att maktrelationen med organisationen fungerar på institutionens 

villkor för att implementera institutionens idé i organisationen.36

För att exemplifiera så är det lättare för skolan som institution att genomföra en 

ny läroplan om skolorna som organisationer kan förlika sig med den kunskaps- och 

                                                 
33 Berg, s. 82-89 och Petersson, s. 59-60.   
34 North s. 20f. 
35 Abrahamsson, Berg och Wallin s. 148 finns också i Berg, s. 90. 
36 Berg, s. 87-89 och 91f. 
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människosyn som finns i den. Att däremot försöka införa den läroplan som nu gäller för 

den svenska gymnasieskolan (Lpf 94) i en medeltida skola med dess minst sagt 

annorlunda kunskaps- och människosyn skulle innebära vissa skillnader i värdebaser 

mellan institutionens formella regler och de i samhället och i skolan sanktionerade.  

 

2.2 Skolans utbildningssociologiska funktioner 
Ur ett sociologiskt perspektiv har skolan enligt Berg fyra övergripande funktioner. Skolan 

skall reproducera, kvalificera/sortera, socialisera och förvara. De här fyra funktionerna är 

inte till fullo formella. När de är formellt sanktionerade handlar det ofta om 

omskrivningar, istället för ordet förvaring används till exempel orden tillsyn och omsorg. 

Skolan har till att börja med en reproducerande funktion. I det äldre ståndssamhället var 

den här funktionen främst till för att bevara den sociala struktur som fanns. I ett mer 

modernt industri- eller postindustriellt samhälle handlar det istället om att reproducera de 

ideologiska och kulturella grunder som samhället vilar på.37  

 Skolan förmedlar till stor del det kultur- och kunskapsarv som samhället bär på. 

Skolan som institution förmedlar kunskap om det som har hänt, kommer att hända och 

det som händer. Eftersom att skolan är en institution är den trögrörlig, det ligger i 

begreppet, och man kan därmed inte förändra dess innehåll under en natt. Det finns i 

skolämnena ett visst ämnesinnehåll som ses som elementärt och inom samhället en 

acceptans för den här kunskapskärnan. Kunskapskärnan innebär ofta kunskap som ses 

som något ur samhällets kulturella och kunskapsmässiga grund. När skolan fortsätter att 

förmedla den här kärnan kunskap reproducerar den också till stor de ideologiska och 

kulturella grunder som samhället vilar på.38    

 Institutionen skolan har också en kompetensskapande och sorterande funktion där 

en av skolans mest tydliga funktioner är att utbilda, genom utbildningen skaffar sig 

eleverna kompetenser. Skolan har här en dubbel funktion, den ska dels ordna kompetent 

arbetskraft åt företagen och dels hjälpa eleverna att utveckla en kompetens utifrån deras 

förutsättningar. De här båda uppdragen kan stå i konflikt med varandra och skolans 

innehåll är därför ofta föremål för en debatt mellan olika intressegrupper. Skolan ska inte 
                                                 
37 Berg s. 120f. 
38 Liedman s. 212ff och Berg s. 120. 
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bara utveckla elevers kompetenser, den ska också sortera dem. Oavsett syfte med 

betygssättning blir en sortering det faktiska resultatet.39  

Skolan har som formell funktion att betygssätta elevernas arbete. Betyg och 

betygssättning är under ständig debatt i samhället. Argumentet om sortering (urval) är 

inte det enda för betygsättning. Ibland betonas också dess disciplinerande funktion. 

Betygsättning av elevers ”ordning och uppförande” i den Alvestabygdens folkskolor är 

något som den här uppsatsen kommer att återkomma till. 

 Den dolda läroplanen syftar till de egenskaper som skolan lär ut utöver de rena 

ämneskunskaperna.40 De skolorganisationer som verkar inom institutionen skolans ramar 

lär i praktiken, enligt bland annat Berg, ut egenskaper som att vänta, visa uthållighet, 

självkontroll och att underordna sig en maktapparat. De här egenskaperna får eleven 

genom att det inom institutionen finns ett pedagogiskt arv som premierar de här 

egenskaperna eller bestraffar de elever som uppvisar de motsatta egenskaperna. Orsaken 

till det är att dessa värdebaser har levt kvar inom institutionen och hos dess medlemmar, 

det vill säga skolpersonalen.41  

Skolan socialiserar även på andra mer formella grunder och den värdegrund som 

förmedlas i nutidens styrdokument är ett klart exempel på detta. Här följer ett tydligt 

exempel från läroplanen för de frivilliga skolformerna: 

 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande.42

 
Skolans formella värdegrund överensstämmer dåligt med den dolda läroplanens funktion 

att socialisera elever, särskilt med funktionen att underordna sig en maktapparat. 

Institutionen skolans pedagogiska arv står i konflikt med de formella värdebaserna. Eller 

om man vill koppla samman det med den strukturalistiska institutionsteorin, att olika 

värdebaser med sin grund i samhällets struktur konkurrerar om institutionens idé.  

                                                 
39 Berg s. 121f. 
40 Se t.ex. Donald Broady, Den dolda läroplanen, i tidsskriften Krut 16, (Stockholm, Krut, 1998).  
41 Ibid. s. 123f. 
42 Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna. (Stockholm, Skolverket, 1994).  s. 3. 
www.skolverket.se 
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Skolan har slutligen också en förvaringsfunktion, samhället måste förvara barnen 

någonstans då vårdnadshavarna säljer sin arbetskraft. Berg påpekar att skolplikten är ett 

formellt uttryck för denna förvaring. Skolplikten är problematisk på så sätt att den 

paradoxalt nog tvingar individen att utnyttja sin rättighet till skolgång. Formellt har 

eleven både rätt till och en skyldighet att utbilda sig. Informellt tar dock staten på sig att 

skydda/förvara barnen då vårdnadshavarna är upptagna.43  

Sammanfattningsvis är de här funktionerna, enligt Berg och utifrån en 

strukturalistisk institutionsteori, ett utslag av det samhällsstrukturen kräver av skolan. 

Strukturen genomsyrar institutionen som ger handlingsutrymme åt skolorganisationerna 

och funktionerna anpassas efter den struktur som samhället sanktionerar. Om de här 

funktionerna finns det dock en konkurrens mellan olika värdebaser. Konkurrensen kan 

dock inte framtvinga några stora eller snabba förändringar av institutionens funktioner, då 

institutioner är svårföränderliga och trögrörliga.  

 

2.3 Frågeställningar 
Utifrån syfte, forskningsläge och teoretiska utgångspunkter har följande frågeställningar 

formulerats:  

 

• Hur många finska krigsbarn kom i kontakt med folkskolan i Alvestabygden åren 

1941-1945? 

• Vad berättar examenskatalogerna från Alvestabygden om folkskolans syn på 

finska krigsbarn?  

• På vilka sätt mötte finska krigsbarn Bergs utbildningssociologiska funktioner för 

skolan i Alvestabygdens folkskolor åren 1941-1945? 

Hur yttrade sig den: 

 – reproducerande funktionen? 

– kvalificerande/sorterande funktionen? 

– socialiserande funktionen? 

– förvarande funktionen? 

                                                 
43 Berg, s. 124 
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3. Metod och källmaterial 
Kapitlet inleds med en presentation av de hypoteser som legat till grund för studien. 

Sedan följer ett delkapitel med källkritiska grunder där det presenteras vad källkritik är 

och hur det används i uppsatsen. Efter det följer en motivering av valet av 

undersökningsort och en presentation av källmaterialet. Kapitlet avslutas med en 

genomgång över hur uppsatsförfattaren gått tillväga för att besvara frågeställningarna 

med hjälp av källmaterialet.   

3.1 Hypoteser 
Utifrån en deduktiv ansats44 granskas empirin för att ge svar på hypotesers giltighet. 

Jalos statistik som presenteras i Smeds licentiatavhandling visar att hälften av de 

finska krigsbarnen var i skolåldern då de lämnade Finland.45 Utifrån den statistiken 

undersöker studien följande hypotes giltighet: 

• Alvestabygdens folkskolor utbildade finska krigsbarn i en betydande 

omfattning. 

 

Lagnebro har i sin doktorsavhandling i socialt arbete hävdat att diskriminering av 

de finska krigsbarnen i Sverige fördjupade de identitetsproblem krigsbarnen drabbats av i 

vuxen ålder. Följande hypotes giltighet undersöks i källmaterialet: 

• De finska krigsbarnen diskriminerades, i form av särbehandling och 

åsidosättning, i Alvestabygdens folkskolor. Institutionen folkskolan 

medverkade därmed till de finska krigsbarnens förmodade identitetsproblem i 

vuxen ålder.  

 

Med tanke på att de finska krigsbarnen kom från ett krigsdrabbat land med ett 

delvis annat språk än det svenska torde de finska barnen ha haft svårigheter att klara den 

svenska skolan. Barnen torde också ha känt sig utanför i kontakten med andra barn då de 

hade en annorlunda kultur och ett annorlunda språk. Undersökningen söker följande 

hypotesers giltighet: 

                                                 
44 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö: Liber, 2002). s. 20f.  
45 Smeds, s. 16. 
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• De finska krigsbarnen klarade ofta inte folkskolans krav för att uppnå 

godkända betyg i skolämnena Kristendomskunskap och Modersmålet. 

• De finska krigsbarnen utanförskap i Alvestabygdens folkskolor yttrade sig i 

lägre betyg i ordning och uppförande än de svenska barnen. 

 

En av uppsatsens teoretiska utgångspunkter består av Bergs teori om 

utbildningssociologiska funktioner i skolan. Följande hypotes giltighet söker uppsatsen 

svar på i empirin: 

• De finska krigsbarnen mötte i Alvestabygdens folkskolor de 

utbildningssociologiska funktioner som Berg beskrivit. 

 

3.2 Källkritik 
Den första uppdelning som bör göras när man diskuterar historiskt forskningsmaterial är 

en uppdelning mellan kvarlevor och berättande källor. En kvarleva är det objekt som 

bevarats till eftervärlden, detta objekt behöver inte vara materiellt men är det oftast. I ett 

exempel med en examenskatalog från folkskolan skulle kvarlevan alltså vara själva 

katalogen med pappret, pärmen och kanske bläcket som texten består av medan det 

budskap bläcket i form av text för med sig är en berättande källa.46

 I den här uppsatsens referensförteckning finns en uppdelning mellan källor och 

litteratur. En källa är ett oarbetat material som forskaren använder för att det passar väl in 

för att besvara den frågeställning som finns. Litteratur är istället ett bearbetat material där 

man kan ha använt källor för att komma fram till den text som man skrivit. Litteratur 

bygger i det här sammanhanget på annat material medan en källa istället har ”en egen 

auktoritet” för att citera Dahlgren och Florén.47

 I den allmänt vedertagna källkritiken brukar man ta upp fyra aspekter av en källa. 

De fyra aspekterna identifikation, tidssamband, tendens och beroende förekommer i det 

gängse användandet av källkritik.  Den första aspekten som kontrolleras är den som 

                                                 
46 Anders Florén, Henrik Ågren, Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. (Lund, Studentlitteratur, 1998).  s. 65. 
47 Stellan Dahlgren, Anders Florén, Fråga det förflutna – En introduktion till modern historieforskning. 
(Lund: Studentlitteratur: 1996).s. 186. 
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ibland kallas den yttre kritiken, den överensstämmer i stort med aspekten identifikation. I 

identifieringen bör man väga in den miljö som upphovspersonen levt i, är den 

representativ för den miljön och vad säger källan om avsändarens miljö? Sedan försöker 

man förstå vem avsändaren är. Nästa steg är det mest naturliga, man måste undersöka 

huruvida källan är äkta eller inte. Är den tidstypisk och är innehållet trovärdigt utifrån 

den kontext den kommit till i? Här kan man också granska själva kvarlevan.48 Det är inte 

troligt att examenskataloger från 1940-talet har tillkommit på en persondator för att ta ett 

exempel kopplat till den här studien. Examenskatalogerna torde också vara skrivna i 

ungefär samma stil då avsändarna verkat och fått sin utbildning i liknande miljöer.  

Nästa aspekt handlar om närheten i tid där den tid som är mest intressant är den 

som gått mellan nedtecknandet och vittnesmålet av en händelse. En huvudregel här är att 

desto tidigare ett vittnesmål blivit nedtecknat desto större trovärdighet får det.49  

De tendenser av subjektivitet som går att se i budskapet måste också beaktas, då 

måste man väga in vad det är för sorts källa man studerar. Är det en formell eller 

informell handling? Det privata brevet får till exempel en annan utformning och ett annat 

innehåll än ett riksdagsprotokoll över en debatt. Det som är menat att läsas av få bör ha 

en större trovärdighet då det inte kommer granskas av så många och då de oliktänkande 

inte lär läsa det. Man får dock vara vaksam över vilket motiv författaren haft med sin 

skrift, även dagböcker kan ha som syfte att publiceras någon gång. Antalet personer som 

undertecknat spelar också in, två källor med annars lika källvärde kan skiljas åt av att fler 

personer undertecknat det ena, trovärdigheten ökar då fler delaktiga undertecknat. De 

åsikter som går se mellan raderna med ordval och val av saker att fokusera på medverkar 

också. Källans värde för att berätta om vad som hänt minskar då men blir istället en källa 

för vilken åsikt den här personen haft om det som hänt. Dessutom kan oliktänkandes 

uppgifter ställas mot varandra och sedan användas för att fastställa det som de båda 

uppger. Avslutningsvis måste man beakta i vilken situation källan kommit till. 

Avsändaren är en produkt av den miljö som han/hon befinner sig i och det måste vägas in 

i värderingen av de uppgifter som ges.50  

                                                 
48 Kjeldstadli, s. 169. 
49 Se t.ex. Dahlgren, Florén s. 191. 
50 Kjeldstadli, s. 169ff. 
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 Den sista av de fyra aspekterna som kan läggas på en källa vid värderingen av den 

är beroendeaspekten och här menas beroendet mellan olika källor. Det vill säga huruvida 

avsändaren varit beroende av andra människors uppgifter för att skapa källan. Det kan ju 

vara så att man sitter med två källor som säger ungefär samma sak. De här källorna ska 

då ha tillkommit oberoende av varandra för att ha ett eget unikt källvärde. Den källa som 

tillkommit först, har om övrigt källvärde är lika, alltid högst värde och kallas primärkälla, 

det gäller även om källorna är tillkomna oberoende av varandra. Om en källa varit 

beroende av en annan till viss del är den delen sekundärkälla och den nyskapade delen 

primär.51  

 Avslutningsvis bör man betänka att källor inte berättar allt, det är istället närmast 

en regel att vittnesmål inte kan berätta allt om ett komplext skeende. Florén och Ågren 

betonar att det uppgiftslämnaren tyckt har varit viktigt att berätta inte nödvändigtvis är 

detsamma som forskaren tycker är väsentligt några decennier senare. Att en källa inte 

svarar på frågor kan betyda något för forskaren. Källkritik måste också bedrivas med 

tanke på att en källa kan ha felaktigheter i ett avseende men värde i ett annat. Bara för att 

en källas trovärdighet är låg när det gäller ett påstående betyder inte det att hela källan 

ska förkastas.52  

Källkritiken i den här studien är funktionell på så sätt att materialet tolkas utifrån 

den frågeställning den ska ge svar på. Hela källans värde förkastas inte för att till exempel 

ett årtal inte stämmer eller för att den är tendensiös. Istället har tendensiöst material till 

exempel använts för att besvara frågan om vilken syn hjälpkommittén för Finlands barn 

ville förmedla till allmänheten.    

 Examenskataloger är formella handlingar, de berättar vilka betyg olika individer 

fått, därmed är också budskapet av en viss karaktär. De lärare som nedtecknat barnens 

betyg och övriga anmärkningar har vetat att handlingen är formell, därför har lärarna 

förmodligen utelämnat personlig och känslig information om barnen. Dokumenten 

innehåller trots dess formella karaktär en hel del anteckningar. Att de tagits med i ett 

sådant material visar på en acceptans i samhället för de värderingar som kan läsas ut ur 

                                                 
51 Ibid. s 171f. 
52 Florén, Ågren s. 67ff. 
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dokumenten, hade värderingarna inte varit accepterade hade inte avsändarna ”skyltat” 

med dem.    

3.3 Källmaterial 
Källmaterialet som studeras är dagböcker med examenskataloger från folkskolor och 

dokument från Hjälpkommittén för Finlands barn. Dagböckerna med examenskataloger53 

är från nio kommuner i nuvarande Alvesta kommun åren 1941-1945. Nuvarande Alvesta 

kommun bestod på den tiden av tolv separata kommuner men examenskataloger från tre 

av de här saknas i Alvesta kommuns centralarkiv. De kommuner som examenskataloger 

saknas från är Vislanda, Blädinge och Västra Torsås, de tre kommunernas folkskolor är 

därför exkluderade från undersökningen.  

 I de övriga nio kommunerna har examenskataloger från 30 folkskolor undersökts, 

de läsår som undersökts är åren 1941-1942 till och med 1945-1946, från de åren har 

klasserna 1 till 6 studerats. Därmed har lågt räknat över 400 examenskataloger 

genomsökts efter finska krigsbarn. Ur de här drygt 400 examenskatalogerna har de 

kataloger som visat på spår av finska krigsbarn sorterats ut för en djupare undersökning.  

 I hjälpkommittén för Finlands barns arkiv har fyra volymer genomsökts efter 

dokument som behandlar barnens skolgång. En av de här volymerna har dokument som 

är insorterade i en dossier med enbart dokument om barnens skolgång och där finns även 

andra dokument som behandlar barnens skolgång.54

 Två volymer med olika sorters cirkulär och pressmeddelanden från åren 1941-

1942 och 1943-1944 har också genomsökts.55 Dokumenten i de här två volymerna visade 

sig dock inte speciellt väl följa dateringarna på volymerna utan de var blandade och 

utspridda i de två volymerna. De flesta dokument var från perioden 1941-1944 men 

dokument från senare tid förekom också. Ur de här två volymerna har dokument som 

berör barnens skolgång utsorterats.56

 En volym med handlingar över skilda ämnen har också genomsökts men ur den 

har inget material om barnens skolgång valts ut för djupare granskning.57

                                                 
53 Benämns i fortsättningen examenskataloger. 
54 Riksarkivet/ Arkiv 730111/ serie FI/ volym 3. 
55 Riksarkivet/ Arkiv 730111/ serie BI/ volym 1 och 2. 
56 Ibid. 
57 Riksarkivet/ Arkiv 730111/ serie FVIII/ volym 4. 
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 Examenskataloger är det källmaterial som använts i störst utsträckning, förutsatt 

att kvarlevan är äkta utgör de historiska fakta beträffande barnens betyg. En felkälla kan 

finnas i den handstil som betygen i en del fall har nedtecknats med, den är ålderdomlig 

och för en ovan läsare något svårläst. De bokstäver som använts vid betygsättningen 

finner dock uppsatsförfattaren mer lättlästa än de namn på finska barn som förekommer. 

Då tveksamheter för vad barnen heter funnits har uppsatsförfattaren i många fall kunnat 

jämföra barnets namn i en examenskatalog för ett annat år. Namnet har dock inte någon 

stor betydelse för resultatet, barnens namn har bara svarat på identifieringsfrågor om 

finskklingande namn och kön. Handstilarna är för uppsatsförfattaren så pass begripliga att 

besvarandet av frågeställningarna inte har påverkats. Examenskataloger är, som de flesta 

betyg, allmänna handlingar vilket ur ett källkritiskt perspektiv innebär att dess författare 

möjligen kan ha undvikit att nedteckna en del upplysningar med känslig karaktär. De 

upplysningar som ges ger ändå mer än moderna betygsdokument. Avsändarna har gjort 

en del anteckningar om barnen på dem och det finns ett fält för ”anmärkningar”. 

       

3.4 Val av undersökningsort 
Studien avgränsar sig till nuvarande Alvesta kommun och valet av Alvesta gjordes på 

grundval av att en studie av den här sorten bör begränsa sitt källmaterial. Nuvarande 

Alvesta kommun valdes ut till studien för att begränsa antalet finska barn och antalet 

skolklasser i densamma. Alvesta har också i vår nutid profilerat sig som en kommun med 

stor mottagning av flyktingar, något som också spelat in i valet av undersökningsort. 

Trots sin ringa storlek bestod nuvarande Alvesta kommun under den aktuella 

perioden av hela tolv kommuner och i de nio kommuner som har kunnat undersökas 

fanns det under den aktuella tiden 30 folkskolor. Studiens syfte är inte att dra generella 

slutsatser men de slutsatser som eventuellt kommer att dras av källmaterialet blir mer 

generella då många skolor och kommuner har kunnat undersökas. Fler skolors och lärares 

förhållningssätt till de finska krigsbarnen undersöks då. 

Alvesta kommun består i nutid till största del av landsbygd, så var även fallet 

under undersökningsperioden. Uppsatsen studerar därmed inget källmaterial som visar 

hur förhållandet mellan institutionen folkskolan och de finska krigsbarnen var i städerna. 
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Utifrån de teoretiska utgångspunkter som finns om institutioner i studien, bör det inte 

spela någon stor roll för resultatet men det skall dock vägas in.   

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Studien utgår från tre frågeställningar och utifrån dem har källmaterial valts ut till 

tolkning. Tolkningen av materialet sker enligt en hypotetiskt deduktiv metod där 

forskaren utifrån frågeställningarna och hypoteserna söker svar i källmaterialet. 

Den första frågeställningen i studien består operationellt sett av att finna 

dokumenterade finska krigsbarn i examenskataloger från folkskolan. En genomsökning 

av ca 400 examenskataloger från nio kommuner görs och identifieringen av krigsbarn går 

till på följande vis:  

Det första som görs är att man söker efter barn som avviker på så sätt att de inte 

uppges ha något nummer i förteckningen över barn i skolåldern. I examenskatalogerna 

står de numren i den vänstra kolumnen.  

Det andra som undersöks är anteckningar kring kolumnen med barnets namn. Där 

förekommer ofta någon anteckning om att barnet är finskt om så är fallet. 

Sedan kan man undersöka barnets och målsmannens efternamn, överensstämmer 

inte de är det en indikator på att det handlar om ett krigsbarn. Är dessutom barnets namn 

finskklingande utgör det en starkare indikator. Inga slutsatser om krigsbarn har gjorts 

efter enbart skillnader i efternamn mellan barn och målsman. För en sådan slutsats krävs 

någon mer faktor, till exempel en anteckning under kolumnen anmärkning. 

Under kolumnen anmärkning har flest finska krigsbarn identifierats. Det är 

vanligt att ansvarig lärare där gjort en anteckning om att barnet är finskt. Där kan stå 

skrivet ”finsk undersåte”, ”finsk” eller ”finskt barn” etcetera.  

Det sista och kanske tydligaste tecknet på finskt barn är när barnets adress i 

Finland skrivits ut under barnets namn. De barn som under sitt namn fått en sådan 

anteckning ses i studien som de som med högst sannolikhet är finska krigsbarn.  

Självfallet har helhetsintrycket spelat störst roll när det gäller identifieringen. 

Principen har varit att hellre sålla bort misstänkta krigsbarn än att lägga till.  
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Den andra frågeställningen fokuserar på hur folkskolans syn på krigsbarnen 

gestaltade sig i examenskatalogerna. Först har en allmän tolkning av examenskatalogerna 

gjorts, anteckningar i katalogerna har tolkats. Sedan har en genomgång av betygen gjorts, 

här har en tolkning gjorts som är relativ i förhållande till de övriga eleverna i skolklassen 

när det gäller betyg i uppförande och i ordning. I betygen för Kristendomskunskap och 

Modersmålet har betygen enbart plockats ut. Avslutningsvis tolkas betygen utifrån vad de 

säger om folkskolans syn på krigsbarnen. 

Den tredje frågeställningen bottnar i den teoretiska utgångspunkten om skolans 

utbildningssociologiska funktioner. Här tolkas återigen examenskatalogerna men också 

det källmaterial som hämtats ur Hjälpkommittén för Finlands barns arkiv. I tolkningen av 

examenskatalogerna läggs vikt vid de anteckningar som gjorts om barnet och 

närvarorapporteringen.  

All behandling av källmaterial och litteratur utgår från källkritiska principer om 

identifiering, tidssamband, tendens och beroende. Källkritiken är dock funktionell vilket 

kortfattat innebär att en källas tillförlitlighet avgörs av frågeställningen den ska ge svar 

på. Därmed diskvalificeras inte heller källor som innehåller någon felaktighet som inte 

har betydelse för hela källans värde.58 Ett exempel på material som granskats funktionellt 

är några av de pressutskick som Hjälpkommittén för Finlands barn gjort. De är starkt 

tendensiösa men eftersom att de ska ge svar på en frågeställning om samhällets syn på 

barnen spelar det en mindre roll.   

 I hela resultatet har barnens namn anonymiserats, folkskolor och kommuner 

uppges dock med de rätta namnen. Materialet har inte bedömts som känsligt och därför 

har inte en total anonymisering känts nödvändig. Det med hänvisning till att betyg är en 

offentlig handling som lyder under offentlighetsprincipen. 

Metoden som använts är vald för att den anses passa bäst för att studien skall 

uppnå dess syfte. Ett alternativ till en hypotetiskt deduktiv metod hade varit intervjuer, att 

finna de personer som identifierats i källmaterialet hade dock varit en alltför tidskrävande 

uppgift. En komparativ uppsats där man jämför de svenska barnens betyg med de finska 

hade varit ett annat alternativ.  Ett sista alternativ hade varit en hermeneutisk metod, 

källmaterialet är dock inte av den arten att en hermeneutisk metod underlättas. Den passar 

                                                 
58 Floren, Ågren, s. 67ff. 
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sig bättre när källmaterialet består av längre texter av mer subjektiv art än de 

examenskataloger som har använts här. Det finns i Hjälpkommittén för Finlands barns 

arkiv en serie som innehåller brev mellan föräldrar och fosterföräldrar. I det materialet 

finns sannolikt brev där fosterföräldrar beskriver barnens skolgång. Problemet, ur ett 

forskningsperspektiv, är att Riksarkivet belagt serien med krav på fullmakt, därför har 

inte serien kunnat undersökas.   
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4. Bakgrund 
Det här kapitlet inleds med en kort bakgrund över hur Finland utvecklades från att vara 

en del av Sverige till att bli krigförande i andra världskriget.  Sedan presenteras en liten 

bakgrund om de band mellan Sverige och Finland som fanns under 1940-talet. Kapitlet 

fortsätter med tre delkapitel om mottagande av krigsbarn i Sverige efter första 

världskriget, under finska vinterkriget och under den period som studien fokuserar. 

Bakgrunden avslutas med en presentation av den svenska folkskolan. 

 

4.1 Finland - Ett litet land mellan två stormakter 
Delkapitlet har som syfte att sätta läsaren i den kontext som Finland och dess barn befann 

sig i under den period som studeras. För att förstå Finlands öde under andra världskriget 

krävs kunskaper om dess band till de båda stormakterna Tyskland och Sovjetunionen. 

Finland blev som en följd av en överenskommelse mellan stormakterna Frankrike 

och Ryssland år 1809 ett storfurstendöme under det ryska tsardömet. Därmed togs det 

första steget mot finsk autonomi efter århundraden inom det svenska riket. Vid, den i 

finsk historieskrivning viktiga lantdagen i Borgå 1809, förklarade den ryske kejsaren 

Alexander I att Finland var ”upphöjt bland nationernas antal”.59  

  Det finska artonhundratalet kännetecknas av en ständig dragkamp med 

centralmakten om inflytande över det egna området. Finland fick ganska stor autonomi 

med tidvis egen värnpliktsarmé och egen statsbudget där de finska skatterna investerades 

i Finland. Finland drogs dock in i den rörelse fram och tillbaka mellan liberalisering och 

konservatism som centralmakten gjorde under århundradet. Framåt slutet av århundradet 

hänfaller dock den ryska politiska eliten till nationalism och panslavism och det får 

konsekvenser för Finland.60  

 De oroligheter som utbryter i Finland runt sekelskiftet ska ses i ljuset av den 

växande finska nationalismen och det alltmer auktoritära ryska ledarskapet.61

 Finland får allmän och lika rösträtt 1906 men parlamentet får dock lite makt och 

behovet av kompromisser är därför litet. Debatten i Finland är mycket frän dels mot 
                                                 
59 Matti Klinge, Finlands Historia 3(Esbo, Schildts förlag, 1996).  s. 17. 
60 Henrik Meinander, Finlands Historia – Linjer strukturer vändpunkter. (Stockholm, Atlantis Förlag, 
2006). s. 92-134. 
61 Ibid. s. 107-115. 
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Ryssland men också mellan det borgerliga och det socialistiska blocket. Även i den press 

som förekom var debatten mycket frän och kompromisslös. Den ideologiska sprickan 

mellan det borgerliga och socialistiska blocket ska visa sig vara mycket djup.62  

Första världskriget bryter ut 1914 och Finland blir en del av det ryska 

engagemanget men en finsk frivilligrörelse organiserar dock 2000 man på den tyska 

sidan. I Ryssland utbryter revolution 1917 som en följd av hungersnöd och förluster i 

kriget. Den första revolutionen följs av ”oktoberrevolutionen” där bolsjevikerna under 

Lenin tar makten. Den direkta konsekvensen av oktoberrevolutionen i Ryssland blev 

inbördeskrig och Finland påverkades av detta. Det ryska inbördeskriget spred sig till 

Finland där splittringen mellan socialister och borgerliga växt ända sedan 

självständighetsförklaringen i juli 1917. Både ”de röda” socialisterna och ”de vita” 

borgarna hade bildat militära garden redan vid självständigheten, motsättningarna ökade 

och gardena växte. När den borgerligt dominerade lantdagen i januari 1918 utsåg ”det 

vita” gardet till förstärkning av ordningsmakten övergick även socialdemokraterna till 

den radikala ”röda” sidan. Frågan var nu inte om, utan när den väpnade konflikten skulle 

starta.63  

 Läget i Finland måste relateras till östfrontens förflyttning österut vintern 1918. 

De tyska trupperna närmade sig S:t Petersburg och Finland blev allt viktigare att behärska 

för de båda stormakterna. Inbördeskriget startar på kvällen den 27:e januari 1918.64

 De röda tar inledningsvis initiativet i södra Finland, bildar ett folkkommissariat 

och avsätter de borgerliga ledamöterna i senaten. Det görs med stöd från bolsjeviktrogna 

ryska trupper som blivit kvar i landet, de understöds med vapen, utbildning och trupp. De 

egna soldaterna är främst från arbetarrörelsen, medlemmar i de lokala fackföreningarna 

såg det som sin plikt att kämpa för arbetarklassen. Utmärkande för den röda sidan var att 

de hade god tillgång till materiel men bristande utbildning och oerfarna befäl.65     

 Brest-Litovsk freden i mars 1918 avgör inbördeskriget. Ryssland går med på att 

dra tillbaka all trupp från Finland. ”De röda” blir av med materiel, befäl, och utbildare. I 

april beslutar Tyskland att försöka avsluta det finska kriget och sänder en division som 

                                                 
62 Ibid. s. 143ff.. 
63 Ibid. s. 150ff. 
64 Meinander, (1999). s. 40ff. 
65 Meinander, (2006).  s. 151f. 
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landstiger i sydvästra Finland och sedan snabbt avancerar till Helsingfors. Ungefär 

samtidigt står slaget vid den strategiskt viktiga staden Tammerfors, den vita sidan erövrar 

Tammerfors och kriget är i praktiken över.66   

 De övergrepp som båda sidorna gjorde sig skyldiga till lämnade stora sår i det 

finska samhället. I början av kriget var ”de röda” värst men sedan hämnades ”de vita” 

mångdubbelt, av de minst 11 800 personer som avrättades var cirka 10 000 rödgardister 

dessutom dog många ”röda” efter kriget även i fångläger där spanska sjukan fick fäste. 

Sammanlagt räknar Meinander med att 38 500 personer dog av striderna, sjukdomar och 

avrättningar.67  

 Tiden efter inbördeskriget blev stormig men efterhand stabiliseras det politiska 

läget. Liksom i grannländerna bildas det även här under 30-talet koalitionsregeringar över 

blockgränserna.68  

 Utrikespolitiskt arbetar Finland under 30-talet för en nordisk försvarsallians då 

man ser hur spänningarna mellan stormakterna växer. Det förs samtal med Sverige om en 

militarisering av Åland. Planerna förverkligas aldrig då Sovjet uttrycker ogillande över 

planerna 1939. 69   

 Den 30 november 1939 anfaller Sovjet Finland som en följd av en uppgörelse 

med Tyskland och det så kallade vinterkriget startar. Den finska armén bjuder på oväntat 

hårt motstånd men får till slut ge med sig. Finland får under vinterkriget materiellt stöd av 

Sverige som förklarar sig ”icke krigförande”. Landet får i freden i mars 1940 gå med på 

de sovjetiska kraven om militära befästningar vid den södra kusten och att de ska 

överlämna Karelen, 400 000 civila får evakueras från dessa områden till Finland. Många 

av krigsbarnen som kom till Sverige hade också sitt ursprung i Karelen.70  

 1941 fortsatte konflikten med Sovjet i det så kallade fortsättningskriget. Finland 

tar beslutet att låta tysk militär anfalla via finskt territorium. Sovjet uppfattade detta som 

en finsk aggression och bombade finska städer, därmed var fortsättningskriget igång. 

Finland vägrade under hela krigsförloppet att underteckna något politiskt samarbetsavtal 

med Tyskland men har efter kriget fått kritik för att de stridit på den tyska sidan. Finland 
                                                 
66 Ibid. s. 152ff. 
67 Ibid. s. 155. 
68 Ibid. s. 162f. 
69 Meinander, (1999).  s. 176ff.   
70 Meinander, (2006).  s. 179. 
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låg officiellt aldrig i krig med USA men Storbritannien förklarade dem krig som en följd 

av att de var allierade med den finska fienden.71  

 Fortsättningskriget var till en början en finsk framgång men blev sedan en 

motgång i takt med de tyska motgångarna. Finland slöt 1944 ett separat vapenstillestånd 

med Sovjet och tvingades avstå strategiskt viktiga kustområden, Viborgs län och 

Petsamo. De fick även betala ett krigsskadestånd och förband sig att driva ut kvarvarande 

tyska trupper ur landet, vilket ledde till ett tredje krig mot tyska trupper 1944-1945 i norra 

Finland.72

 Finlands närhet till S:t Petersburg och det geografiska läget mellan det tyska och 

det ryska maktcentrat har gjort att man blivit inblandad i två stora väpnade konflikter 

mellan stormakterna. 

 Kavén undersöker i sin bok 70 000 små öden orsakerna till evakueringen av de 

finska krigsbarnen. Han visar där att spädbarnsdödligheten steg under krigsåren i Finland 

och då särskilt under 1940-års evakuering av stora delar av den karelska befolkningen. 

Kavén visar med sin statistik också att spädbarnsdödligheten följde den finska 

krigslyckan, han menar dock att den aldrig var så hög att den motiverade en evakuering. 

Dödligheten bland spädbarnen är enligt Kavén ett tecken på hur situationen var för alla de 

finska barnen under krigsåren. Kavén presenterar också siffror på döda barn till följd av 

krigshandlingar, förhållandevis få barn dog till följd av sådana, däremot dog en avsevärd 

mängd till följd av sjukdomar i spåren av krigen.73   

 En annan av de orsaker som förts fram till evakueringen är den knappa tillgången 

på livsmedel till följd av krigen. Kavén har här undersökt hur stor barnens ransonerade 

mängd föda var och dessutom källmaterial om finska värnpliktigas och barns hälsa. Han 

finner att det var knappt om mat men att de flesta klarade sig. Situationen var värst i norra 

och östra Finland samt i städerna. Kavén drar här enligt uppsatsförfattaren stora slutsatser 

av ett litet källmaterial. Ransoneringskorten förmedlar bara hur mycket mat barnen hade 

rätt till, inte hur mycket de i själva verket fick. Det andra materialet över barns och 

värnpliktigas hälsa är inte särskilt omfattande och säger inte mycket om hälsotillståndet 

hos hela befolkningen. Kavén har dock en intressant poäng i sin bok vad gäller, den 

                                                 
71 Ibid. s. 180ff. 
72 Ibid. s. 185f. 
73 Kavén, s.18-22 
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enligt honom, påstådda svälten. Han argumenterar för att folk i Finland även svalt innan 

kriget och att det då liksom under kriget var den fattigare delen av befolkningen som 

hade det knapert. Ransoneringen av mat och den ”svarta marknad” som växte fram som 

en följd av den fick som resultat att endast de rikaste hade råd att förse sig och sina barn 

med tillräckligt mycket mat.74 Den höjda dödligheten bland barn och ökade hungern 

bland de fattiga måste enligt uppsatsförfattaren ses som en följd av Finlands engagemang 

i kriget och den politiska historia som tidigare presenterats.    

 

4.2 Banden mellan Sverige och Finland 
Finland var som nämnt en del av det svenska riket innan år 1809. Det svenska språket 

levde kvar i landet och då framförallt i den bildade elit som hade anknytning till 

utbildningssystemet. Tvåspråkighet var det förhärskande och de ryska försöken att införa 

ryska lyckades inte alls. Inte bara språket förenade de båda länderna. Finland var 

administrativt sett innan den ryska tiden ett antal län i den svenska staten med Stockholm 

som huvudstad. Ländernas politiska historia är från den här tiden till stor del 

gemensam.75

 Sverige och Finlands samhörighet manifesterades av materiell hjälp och en 

frivilligkår till den vita sidan i inbördeskriget. Svenska staten hade självklart egna motiv 

med det här, den konservativa svenska eliten önskade inte något rysktroget grannland.76

 Under vinterkriget förklarade sig Sverige icke krigförande och lät frivilliga sluta 

upp i den finska armén. Sverige hjälpte också till med en inte oansenlig mängd 

krigsmateriel, dessutom anordnades en mängd lyckade insamlingar för Finland i 

samhället. Omhändertagandet av 12 000 finska flyktingar varav 9000 barn bör också 

nämnas.77

Den svenska regeringen negligerade finska inviter till ett försvarsförbund både på 30-talet 

och efter vinterkriget. Sveriges vågade på grund av trycket från Sovjetunionen inte 

äventyra sin neutralitet.78    

                                                 
74 Ibid. s. 31-39 
75 Matti Klinge, Blick på Finlands historia. (Keuru, Otava bokförlag, 1990). s. 72ff. 
76 Ibid. 
77 Siffrorna kommer från Pentti Käppis sammanfattning i Krigsbarns Erinran, s. 21. 
78 Meinander, (2006). S. 174-180. 
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4.3 Svenskt mottagande av flyktingbarn efter första världskriget 
Efter det första världskriget togs det initiativ inom det svenska Röda korset för 

omhändertagande av barn som drabbats av kriget. Barn från Baltikum, Tyskland, 

Österrike, Tjeckoslovakien och Ryssland togs omhand i Sverige under somrarna år 1919 

och 1920. Första sommaren handlade det om drygt 3 000 barn men under 1920 togs cirka 

14 000 barn omhand i Sverige. 1920 utökade Röda korset sin verksamhet och dessutom 

kom tusentals barn via LO:s organisation och via enskilda personer. De barn som kom 

var i åldern nio till 14 år. Sverige tog även emot spanska barn som drabbats av 

inbördeskriget. 500 barn kom 1937, de placerades i läger.79   

 

4.4 Finska krigsbarn i Sverige under Vinterkriget 
Efter det sovjetiska anfallet mot Finland 30 november 1939 var hjälpviljan i Sverige stor. 

Det hot från öster som diskuterats var plötsligt en realitet även för Sverige som officiellt 

var icke krigförande i konflikten. En formulering som var något starkare än det neutrala 

förhållande man hade till det övriga kriget. Redan under krigets första dagar upprättades 

en antagningsbyrå för svenska frivilliga som ville föra väpnad kamp mot Sovjetunionen. I 

Sverige anordnades också stora insamlingar till kläder, mat och krigsmateriel.80

Tanken om flyktinghjälp tändes också tidigt, organisationen Centrala 

Finlandshjälpen bildas till exempel strax efter krigsutbrottet. Den finska ambassaden i 

Stockholm meddelar Helsingfors att tusentals svenska hem är beredda att ta emot barn. 

Meddelandet får ett svalt mottagande. Det fanns inget behov av evakuering just då, 

finländarna önskade istället annan hjälp i samma omfattning. Den svenska organisationen 

gav sig inte utan skickade de två drivande kvinnorna i styrelsen till Helsingfors för att 

övertala finländarna. Resan blev en succé mycket tack vare att man lyckades få Finlands 

militäre ledare Mannerheim på sin sida. Förstatligandet av organisationen någon vecka 

senare ökade verksamhetens legitimitet ytterliggare. I Finland bildade man den 

privatstyrda Nordiska hjälpcentralen för att organisera verksamheten. Den första 

                                                 
79 Söderberg, Sten, Svenska röda korset 1865-1965. (Stockholm, AB Svensk litteratur, 1965).  s. 223ff och 
Kavén s. 14ff. 
80 Meinander, (1999). s. 198ff. 
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transporten sker redan den 15 december och sedan ökar de i omfattning fram till 

krigsslutet i mars. De transporteras med flyg och båt men flest transporter sker med tåg. 

Hur många barn som överfördes till Sverige under vinterkriget är osäkert. Siffrorna rör 

sig dock mellan 7 500 och 9 000 barn.81

Organisationen ute i Sverige blev snart uppdelad efter länen med minst en 

kommitté i varje län frånsett de områden som inte ansågs säkra. Visby, Luleå och 

Karlskrona saknade till exempel länskommitté. Länskommittéerna organiserade inte 

enbart verksamheten utan hade också stort ansvar för alla de insamlingar av pengar som 

gjordes.82   

 

4.5 Mottagandet av finska barn 1941-1945, organisering i Sverige och 
Finland 
När freden slöts våren 1940 började man återföra barn till Finland och den svenska 

centrala Finlandshjälpen avvecklades. Fortfarande var dock situationen i Finland till följd 

av kriget sådan att mer hjälp behövdes, därför bildas en kommitté för mottagande av 

finska barn under sommaren 1941. Kommittén för finska sommarbarn ordnar transport 

för drygt 700 barn under sommaren, dessutom kommer drygt tusen barn på privat initiativ 

till Sverige. Under sommaren startar, som en följd av Finlands engagemang på den tyska 

sidan i anfallet mot Sovjetunionen, åter kriget mellan Finland och Sovjetunionen. De barn 

som kommit på sommaren får då stanna och den kommitté som organiserat deras överfart 

ombildas till Hjälpkommittén för Finlands barn. Kommittén var nu en privat 

sammanslutning, på den finska sidan tog däremot staten initiativet till Socialministeriets 

barnförflyttningskommitté. Den finska kommittén ansvarade för transporter och urval i 

Finland. Finländarna satte upp ett antal bestämmelser för vilka barn som fick evakueras.  

 

Från början handlade det om fyra olika grupper av barn: 

1. Karelska barn vars föräldrar lämnat dem för återuppbyggnad i det återerövrade 

Karelen. 

2. Barn från hem som hade skadats av bomber. 

                                                 
81 Käppi, Pennti i Krigsbarns erinran. s. 21 eller Tarkiainen s. 374. 
82 Carlquist s. 27ff. 
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3. Barn till invalidiserade föräldrar. 

4. Barn till stupade föräldrar som inte hade fått något understöd som fadderbarn. 

Listan utökas 1942 med tre grupper: 

5. Barn från barnrika familjer. 

6. Barn med inkallad fader och förvärvsarbetande moder. 

7. Barn till gravida mödrar som inte bedömdes klara sin ekonomi. 

Man utfärdade också en allmän rekommendation om att barn i skolålder inte skulle 

skickas iväg. Den bestämmelsen gällde dock inte sjuka barn. Bestämmelserna gav 

föräldrar till hundratusentals barn rätt att sända iväg dem. 83

 Den undersökning av Jalo om krigsbarnens ålder då resan inleddes som Smeds 

presenterar i sin bok visar att man inte följde rekommendationen om barn under 

skolåldern särskilt väl. Jalos siffror visar istället att cirka hälften av de 48 600 barn som 

sändes var 7 år eller äldre då de sändes.84  

 Barnen i skolåldern skulle enligt överenskommelsen mellan länderna gå i svensk 

skola men med finsk lärare i de fall det fanns många barn. Finskspråkig undervisning 

förekom mest i städerna, men på landsbygden fick de finska barnen gå i samma folkskola 

som de svenska barnen. Det fanns tidvis finskspråkiga barnprogram på radion men inga 

undersökningar gjordes eller har gjorts om hur många som lyssnade på dem. I vilket fall 

torde de inte haft så stor effekt för bevarandet av goda kunskaper i finska. Barnen utsattes 

för ”språkdränkning” och tappade i många fall sitt språk, det förlorade språket ställde till 

det för dem vid återkomsten till Finland.85

 Resan till Sverige skedde även under det här kriget med båt, tåg och flyg, där 

tågen precis som under vinterkriget också nu dominerade. Resornas första stopp i Sverige 

innebar ofta en läkarundersökning och sedan bar det iväg mot olika uppsamlingsplatser 

beroende på vilken del av landet man skulle till. Efter det var det ofta dags för 

ytterliggare en tågtransport till en station i närheten av fosterhemmet. Där mötte 

fosterföräldrarna upp, eller om så var fallet, personal på de barnhem där en del barn också 

hamnade.86

                                                 
83 Tarkiainen s. 374ff, Käppi i Krigsbarns erinran s. 32ff och De Geer s. 3f. 
84 Smeds s. 16. 
85 Ibid. s. 12ff och s. 112-170.  
86 Kavén s. 94ff. 
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 Hjälpkommittén hade organiserat arbetet länsvis där varje läns verksamhet 

administrerades av en kommitté som leddes av ett ombud. Ombudet och kommittén 

skötte sedan den mesta av kontakten med fosterhemmen.87  

 Överflyttningarnas intensitet förändrades under kriget. I början av 

fortsättningskriget, det första året, överfördes över 20 000 barn. Kriget stabiliserades ur 

en finsk synvinkel under 1942 och året efter beslutades att barn i skolåldern skulle fara 

hem om föräldrarna önskade det. Till och med i början av 1944 återvänder 13 500 barn. 

Östfrontens förflyttning västerut påverkar den finska fronten och i februari 1944 

bestämmer sig Sovjetunionen för att på allvar anfalla Finland. Striderna är häftiga och 

finländarna får kapitulera för den nu vältränade röda armén. Fram till vapenstilleståndet i 

september evakueras 26 600 barn och det är under 1944 förflyttningarna är som mest 

omfattande. Under det avslutande kriget i Lappland mot tyskarna är de organiserade 

resorna väster och öster ut ungefär lika stora. Flyktingarna från norra Finland tar sig till 

Sverige på egen hand. 88  

  I oktober 1944 ska det i Sverige ha uppehållit sig minst 52 000 finska barn. De 

flesta av dessa skickades hem under 1945 och 1946 men dock fanns 1949 fortfarande 10 

000 barn kvar i Sverige.89 Av dem stannade cirka femtusen för alltid, antingen som 

fosterbarn eller som adopterade. Många kom även tillbaka senare i livet då de aldrig 

kände sig riktigt hemma i Finland igen. Exakta siffror på hur många krigsbarn som 

stannade i Sverige och hur många som senare i livet återvände finns inte. Återkomsten till 

Finland var i många fall svår. De barn som varit borta länge hade vant sig vid bättre 

levnadsvillkor, till stora delar glömt finskan och tappat relationen med föräldrarna.90 

Sammanlagt kom under kriget mellan 60 000 och 70 000 barn till Sverige.91

  

 

                                                 
87 Ibid. 
88 De Geer, s. 4f. 
89 Siffran är omdebatterad. De Geer s. 12 beräknar det till 5 755 barn medan samtida dokument ger andra 
högre siffror. Kavén s. 186 argumenterar för 10 000 barn. 
90 Lagnebro, s. 103-122 och Räsänen s. 57ff. 
91 Kavén, s. 105ff och Tarkiainen, s. 372. 
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4.6 Den svenska folkskolan 
Folkskolan har sina rötter i 1800-talet. Folkskolan hade från starten starka band till 

kyrkan och Luthers lilla katekes med tillhörande hustavla var länge den viktigaste 

läroboken. Katekesen påbjöd traditionellt inlärning utantill, det bruket följde med in i den 

tidiga folkskolan då den övertog den kristendomsundervisning för barn som tidigare 

kyrkan och föräldrar hade ansvarat för. På så sätt fick folkskolans pedagogik redan från 

starten med sig inlärning utantill och en metodik som byggde på frågor och svar som var 

bestämda innan lektionen började.92

Folkskolan levde länge parallellt med de statliga läroverken. Folkskolornas 

kvalité var långt fram på 1800-talet bristfällig och för den politiska ”vänstern” som då 

innefattade liberaler och socialdemokrater skulle skapandet av en gemensam bottenskola 

vara prioriterat. Det var nämligen så att det var vanligt att de mer besuttna anlitade 

privata lärare eller skolor för sina barn innan de började på läroverket.  I slutet av 1800-

talet fastställs dock samma inträdeskrav för läroverkets första klass som krävdes av 

folkskolans tredje klass. Folkskolan hade dock fortfarande problem, alla barn läste 

fortfarande inte på heltid. På landsbygden handlade det om halvtidsläsning för ca 78 

procent av barnen. Flyttande skolor förekom också fortfarande vilket också sänkte 

lästiden. I län med stora avstånd och jordbruksbefolkning var detta mycket vanligt.93  

 I takt med att landet industrialiseras förändras också samhällsstrukturen. Skolans 

roll som socialisationsagent förstärks i skenet av den utvecklingen. Samtidigt börjar 

också filosofen Herbarts pedagogiska idéer få genomslag. Socialiseringen av 

arbetarklassens barn skulle genomföras med tukt, underkastelse och nedkämpning av råa 

begär.94 Herbart inspirerade också till läran om lektionens formalstadier som innebar att 

lektionerna skulle genomföras i en modell efter fem stadier. Modellen var mycket 

lärarfokuserad och gjorde lektionerna mycket enformiga. Den var modell för lärarna 

under deras utbildning på seminariet.95  

                                                 
92 Åke Isling, Det pedagogiska arvet Kampen för och mot en demokratisk skola del 2. (Stockholm, Sober 
förlags, 1988).  s. 49-57. 
93 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria Skola och samhälle förr och nu. (Lund, Studentlitteratur, 
2004). s. 105-120 
94 Berg, s. 134-136. 
95 Isling, s. 73-77. 
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Den tidens vänster i politiken arbetade nu för att folkskolan skulle förstärkas och 

på så sätt locka mer barn från de högre klasserna. 1914 års skolreformer och den nya 

undervisningsplanen 1919 var viktiga för folkskolans höjda status. Kraven på 

lärarutbildningarna höjdes, skolklasserna minskades, heltidsläsning blev standard, 

läroböckerna förbättrades och lärarnas ekonomiska trygghet förstärktes. 1927 blir sedan 

folkskolan den bottenskola för läroverket som ”vänstern” kämpat för sedan sent 1800-tal. 

Den 4-åriga realskolan knöts till det sjätte året på folkskolan och den 5-åriga realexamen 

till folkskolans fjärde klass. Fortfarande var systemen alltså parallella men en annan del 

av 1927 års skolreform påverkar fler föräldrar att skicka sina barn till folkskolan. Man 

avskaffar de statliga bidragen till de privata förberedelseskolorna. Terminsavgifterna 

höjdes och en mer enhetlig folkskola blev resultatet. De här reformerna är de mest 

betydelsefulla som inträffar innan det andra världskriget. 1930-talet bjuder bara på ett 

beslut om ett sjunde skolår men det tar tid att realisera. När kriget startar 1939 finns en 

allmän folkskola som var i det närmaste enhetlig, i alla fall upp till fjärde klass.96  

Tillsammans med den tidigare starkt auktoritära skoltraditionen på luthersk grund 

bildade Herbarts pedagogiska idéer en mycket auktoritär folkskola med läraren i centrum. 

Herbarts pedagogik levde kvar till efter andra världskriget då amerikanen Deweys 

elevcentrerade pedagogik med eleven i centrum blev den förhärskande pedagogiken. 

Berg menar att det skedde på grund av att den bättre än Herbarts pedagogik passade in på 

de samhällsstrukturer som fanns i det demokratiska kapitalistiska samhälle som nu helt 

hade etablerat sig. Samhället hade förändrats i pluralistisk mening och därmed hade nya 

intressegrupper växt sig starka i samhället. Intressegrupper som kunde förändra de 

värdebaser som styrde institutionen folkskolan.97 1940 års skolutredning och 1946 års 

skolkommission98 bör ses i ljuset av den utvecklingen. 

Folkskolans kunskapssyn var till stor del absolut vilket innebar att det fanns en 

fast kunskap som skulle överföras till eleverna. Ju mer av den fasta kunskap som eleverna 

kunde presentera desto bättre betyg.99  

 

                                                 
96 Richardson, s. 105-114. 
97 Berg s. 134-136. 
98 Richardson. s. 117. 
99 Berg, s 134-136. 
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5. Resultat och analys 
Kapitlet är disponerat med ett delkapitel för var och en av de tre övergripande 

frågställningar som satts upp. Kapitlet avslutas med ett delkapitel där resultatet 

sammanfattas i en kort diskussion. Uppsatsens syfte är inte att presentera generella 

resultat för hur den svenska folkskolan behandlade de finska krigsbarnen. Resultaten ska 

istället ses som exempel på hur det kunde se ut i folkskolorna.   

5.1 Krigsbarn i Alvestabygdens folkskolor 
För att tydliggöra tillvägagångssättet i undersökningen av forskningsmaterialet redovisas 

hela fastställandet av krigsbarn för skolorna i dåvarande Aringsås kommun100 och från 

folkskolan i Hjortsberga. De övriga krigsbarnen redovisas endast i tabellform. Barnen har 

tagits fram ur ca 400 examenskataloger enligt det tillvägagångssätt som presenteras i 

metodkapitlet. 

Undersökningen inleds i dåvarande Aringsås kommun. I arkivförteckningen101 

från Alvesta kommunarkiv102 förekommer de tre folkskolorna Alvesta, Benestad och 

Engaholm i Aringsås kommun. De tre skolornas examenskataloger från den aktuella 

perioden har undersökts. I examenskatalogen för klass 1B läsåret 1942-1943 finns spår av 

ett krigsbarn. En pojke saknar ”nummer från förteckningen över barn i skolåldern”,103 

hans adress uppges dessutom vara ”Vasa Finland”. Hans målsman har ett 

svenskklingande efternamn och en adress i Alvesta. Pojken kan på nämnda grunder ses 

som ett krigsbarn. Pojken återkommer i examenskatalogen för klass 2B 1943-1944. Här 

har den ansvarige läraren under kolumnen anmärkningar noterat ”Tillhör Finland”. 

Pojken återkommer också i examenskatalogen för klass 3 1944-1945 men här är han 

enbart noterad för närvaro vid skolstarten. Under kolumnen avgångna är antecknat 

”Finland” och samma datum som skolan startat. Pojken identifieras i undersökningen 

som krigsbarn och ges pseudonymen ”Vesa”.104

 I klass 1A läsåret 1944-1945 återfinns tre krigsbarn. Två flickor och en pojke som 

saknar registreringsnummer och som har en anmärkning ”finsk”. De ges namnen Ritva, 

                                                 
100 Ombildas under undersökningstiden till Alvesta köping. 
101 Arkivförteckning kan fås från Barn och ungdomsförvaltningen Alvesta Kommun.  
102 Alvesta kommuns centralarkiv benämns i fortsättningen AKC. 
103 Benämns i fortsättningen registreringsnummer. 
104 AKC/Alvesta/ serie DI / volym 19 och 20.  
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Marja och Esa. I klass 1B från samma år återfinns dessutom en flicka med samma tecken 

på krigsbarn och hon benämns Eva. Eva återkommer i nästa års examenskatalog för klass 

2B även då med anmärkningen ”finskt barn”.105

 I klass 4B förekommer samma år en flicka som saknar registreringsnummer, har 

ett finskklingande namn, annat efternamn än målsman och hon har dessutom bara gått 

vårterminen. Flickan räknas som krigsbarn på grund av helhetsintrycket och på grund av 

att hon inte förekommer i examenskatalogen för 1945-1946. Flickan får i undersökningen 

namnet Pirjo.106  

 I Benestads folkskola 1944-1945 återfinns i klass 1-2 en pojke och en flicka som 

räknas in som krigsbarn. De saknar registreringsnummer, har målsman med ett annat mer 

svenskklingande efternamn och är dessutom ett år äldre än de andra som går i samma 

klass. De benämns i fortsättningen Martin och Lena. Samma år återfinns en pojke i klass 

3-6 i samma skola. Han saknar registreringsnummer, ”Finland” finns antecknat vid hans 

namn, han har en målsman med annat efternamn och under kolumnen avgångna finns 

anteckningen ”Vajakoski åter Finland” och ett datum. Pojken benämns i fortsättningen 

Sune.107  

Martin återkommer i examenskatalogen för klass 1-2 1945-1946, även Sune och 

Lena återkommer i materialet. I materialet finns de även antecknade i klass 3-6 1945-

1946. Det är inte orimligt att tro att de är syskon då de har samma efternamn och kommer 

från samma ort i Finland. De är inte heller lika gamla. Enligt källmaterialet bor de inte 

hos samma fosterförälder. Läsaren bör notera att Sune enligt källmaterialet återkom från 

Vajakoski i Finland till Benestad. Enligt materialet lämnar han sedan Sverige för staden 

Imatra vid den nya ryska gränsen.108

I Engaholms folkskola har en finsk flicka identifierats i klass 1-2 1944-1945, hon 

återkommer sedan också i nästa års katalog. Flickan uppvisar alla de tecken som satts upp 

för identifiering. Vid hennes namn har följande noterats: ”Finsk (räknas ej)”. Flickan 

                                                 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 AKC/Alvesta/serie DI/ volym 42. 
108 Ibid. 
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benämns i fortsättningen Lisa.109 I examenskatalogerna för Aringsås/Alvesta kommun 

har alltså tio barn med följande pseudonymer återfunnits: 

Alvesta Folkskola   Benestad folkskola  Engaholms folkskola 
”Vesa”         ”Lena”   ”Lisa” 

”Ritva”    ”Martin” 

”Marja”    ”Sune” 

”Esa”  

”Eva”   

”Pirjo” 

Två exempel på utsortering av misstänkta krigsbarn på grund av att de inte 

uppfyller tillräckligt många kriterier finns från Hjortsberga folkskola:  
I Hjortsberga folkskola antecknas ett barn med enbart ett finskklingande förnamn 

i klass 1-2 1942-1943. Det finns också en uppgift om målsmannen och han har ett 

svenskklingande namn. Barnet har inte fått betyg i något ämne och inte antecknats för 

närvaro. Barnet kan vara ett krigsbarn men eftersom att bevisen är så svaga utesluts 

pojken från undersökningen. Även i examenskatalogen från 1945-1946 finns ett 

misstänkt namn. Där saknas anteckning om att barnet är finskt, barnet har en förälder 

med annat efternamn och barnet är äldre än kamraterna i samma klass. Barnet saknar 

registreringsnummer men det gör även andra barn i katalogen. Barnet exkluderas från 

undersökningen.110

Tillvägagångssättet har varit detsamma i utsorteringen av krigsbarn från samtliga 

de examenskataloger som granskas. Här följer en översikt över antalet finska krigsbarn i 

olika skolor i Alvestabygden.111

Tabell 1. Antalet inskrivna unika krigsbarn per skola. 

Skola AF BF EF SF HF LF KF BF MF TF MF GN GS SF OF Total

Barn 6 3 1 3 2 1 2 1 10 2 1 4 1 2112 2 41 

Källor: Examenskataloger för Alvesta, Benestad, Engaholms, Sjöatorps, Hults, Lekaryds, 
Kvennebergas, Boatorps. Moheda, Torp, Mistelås, Grimslövs norra, Grimslövs södra, 
Skatelöv och Odensjö folkskolor åren 1941-1946, Alvesta kommuns centralarkiv.  
                                                 
109 AKC/Alvesta/serie DI/ volym 45. 
110 AKC/Hjortsberga kommun/ serie DII/ volym 11. 
111 För en mer detaljerad översikt se bilaga. 
112 Två elever som även gick två år i Grimslövs norra småskola. 
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Av de tolv kommuner som sedermera blev Alvesta kommun har nio kommuners 

examenskataloger från dåtiden undersökts. I sju av de kommunerna finns spår av finska 

krigsbarn i folkskolorna. Det har enligt uppsatsförfattarens tolkning återfunnits spår av 

krigsbarn i femton av de trettio folkskolor som undersökts. Antalet unika barn uppgår till 

39 men två barn ”Laura” och ”Evelina” har kommit i kontakt med två skolor vilket gör 

att antalet inskrivna krigsbarn i unika folkskolor blir 41. De har återfunnits i 51 olika 

examenskataloger, således finns från flertalet skolor flera examenskataloger. 

Det sätt som flest barn identifierats på är anteckningar under kolumnen 

”anmärkningar”. Många har också identifierats i helhetsbedömningar av alla de tecken 

som funnits. Det är slående att man inte på samma skolor haft samma tillvägagångssätt. I 

Moheda folkskola använde man sig av flera olika sätt, de skrev finsk med rödpenna vid 

namnet, de antecknade ”finsk undersåte” under anmärkningar och de skrev ”F” med 

blyerts vid namnen.113 Det är noterbart att samma skola ofta inte använt samma rutin. Det 

ger signaler om självständiga lärare i en organisation med lite samarbete. De dokument 

som undersökts är trots allt de offentliga examenskatalogerna. Offentliga dokument 

tordes ha lagts stor noggrannhet vid. Tolkningen av beteendet återkommer 

uppsatsförfattaren till i de två nästkommande delkapitlen. 

 Enligt de siffror som Smeds presenterar baserat på Jalos undersökning var cirka 

hälften av krigsbarnen över sju år då de reste.114 Det trots rekommendationen från finska 

myndigheter om att barn i skolåldern inte skulle åka. I Sverige skulle barnen lyda under 

skolplikten. I den svenska litteraturen om ämnet tas dock situationen i skolan upp i 

mycket liten omfattning.115 Smeds siffror om barnens ålder relaterat till direktiven om 

skolgång ger en misstanke om att den svenska litteraturen om finska krigsbarn inte har 

behandlat en väsentlig del av de finska barnens tid i Sverige.  

Att tre kommuners folkskolor inte har kunnat undersökas innebär en rejäl felkälla 

för identifierandet av antalet krigsbarn i kontakt med folkskolorna i hela nuvarande 

Alvesta kommun. Den här undersökningen visar i alla fall att hälften av de undersökta 

folkskolorna i Alvestabygden mötte finska krigsbarn. Den siffran är inte relaterad till 

antalet krigsbarn i respektive skolas upptagningsområde. Därmed ger den ingen 

                                                 
113 AKC/Moheda /serie DIII/ volym 41. 
114 Smeds s. 16. 
115 Exempel Kavén, Edvardsen, Tarkiainen.   
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information om hur stor del av krigsbarnen som gick i skolan i de kommunerna. 

Undersökningen ger däremot en bild av att folkskolan mötte finska krigsbarn i stor 

omfattning, i alla fall i det område som har studerats. Därmed bekräftar empirin den 

hypotes som satts upp om att folkskolan i Alvestabygden utbildade finska krigsbarn i en 

betydande omfattning.    

Antalet finska krigsbarn i de nio undersökta kommunerna är räknat enligt de 

principer som presenterats i Metodkapitlet. Med ett utökat källmaterial hade eventuellt de 

misstänkta krigsbarn i folkskolan som diskvalificerats från undersökningen kunnat läggas 

till. 

 

5.2 Barnens avtryck i examenskatalogerna 
Utifrån den teori om skolan som institution som förklaras i teorikapitlet är skolan en 

institution byggd på de värdebaser som finns i samhället. Därmed blir behandlingen av en 

utsatt grupp, till exempel finska krigsbarn, också ett utslag av samhällets inställning till 

gruppen. För att dra slutsatser om sådana samband krävs ett stort källmaterial. Det finns 

inte möjlighet att anskaffa ett sådant till en uppsats av den här ringa storleken. Därför är 

följande resultat enbart exempel på hur institutionen folkskolan såg på finska krigsbarn.  

 

5.2.1 Folkskolans syn på krigsbarnen 
I de 51 examenskataloger där det förkommer någorlunda säkra spår av krigsbarn är de 

finska barnen i 35 kataloger placerade längst ner i klasslistan. De finska barnen är i 

sexton kataloger placerade på annan plats än sist. I de katalogerna är de istället placerade 

som vilket barn som helst. I en del kataloger verkar läraren ha försökt placera in barnen i 

ordning efter de registreringsnummer de har. Det är slående hur ofta det mönstret inte 

följs, trots det placeras oftast de finska barnen sist. Det torde alltså inte vara på grund av 

barnens avsaknad av registreringsnummer som de placeras sist. Ett tydligt exempel på det 

är Boatorps folkskola. Där har läraren istället för att följa registreringsnumren valt att 

skriva in dem klassvis. Trots en sådan indelning hamnar ”Arne” sist bland barnen i hans 
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klass på listan.116 Argumentet om att det var på grund av ordningen i registreringsnumren 

som de tecknades sist i stor omfattning håller inte heller i ett annat perspektiv. I de 

klasser där man integrerat barnen har man ofta bara fortsatt ordna de andra barnen efter 

numren fast nu med det finska barnet inlagt i listan. Ett av flera exempel där man gjort så 

är i examenskatalogen för Lekaryd 1944-1945. ”Anders” riktiga namn är där infört mitt 

bland de andra barnen.117   

 Bland lärarna i Alvestabygdens folkskolor på 1940-talet var ett sätt det vanligaste 

för att märka ut de barn som var finska i examenskatalogerna. De handlade ofta om en 

anteckning under kolumnen anmärkning.118 Men det fanns också lärare som märkte ut de 

finska barnen på andra sätt. Examenskatalogen för Alvesta folkskola 1943-1944 klass 2b 

är ett av många exempel på en sådan anmärkning, läraren har där efter Vesas riktiga 

namn skrivit ”Tillhör Finland”.119  

 I Moheda folkskolas examenskataloger dyker det i en del kataloger upp en annan 

benämning. Under anmärkning har det i klass 3-4:s katalog läsåren 1944-1945 och 1945-

1946 antecknats ”finsk undersåte” vid de finska krigsbarnens namn.120 Begreppet ses av 

uppsatsförfattaren som ett ålderdomligt uttryck som ger uttryck för en idag ovanlig 

samhällssyn. Begreppet förmedlar att någon är underställd någon annan, att begreppet 

förekommer ger signaler om en annan samhällssyn i skolan än år 2007 då detta skrivs. 

 Det förekommer i en del examenskataloger att läraren skrivit anteckningar vid de 

finska barnens namn. I Benestad antecknades runt ”Sunes” namn ”Finsk” i 

examenskatalogen för klass 3-6 1944-1945. Det trots att det finns en kolumn för 

anmärkningar. Att det skrivs ut så tolkas som att läraren ville uppmärksamma det faktum 

att barnet var finskt och därmed annorlunda. I Engaholms folkskola har man 1944-1945 

gjort likadant fast med ett talande tillägg, läraren har vid ”Lisas” namn antecknat ”Finsk 

(räknas ej)”. Det trots att läraren också under anmärkning har noterat ”Finsk.”.121 

Uppsatsförfattaren vet inte vad det är som inte räknas men återkommer till fallet. 

                                                 
116 AKC/Moheda/ serie DIII/ volym 2. 
117 AKC/Lekaryd/ serie DII/ volym 10. 
118 Se delkapitel 5.1.  
119 AKC/Alvesta/ serie DI / volym 19. 
120 AKC/Moheda/ serie DIII/ volym 7. 
121 AKC/Alvesta/serie DI/ volymerna 42 och 45. 
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 I examenskatalogen från Skatelöv 1944-1945 klass 3-6 är de förmodade 

tvillingarna Laura och Evelinas namn överkryssade, det står också ”ej mina” bredvid 

deras namn.122  

 I examenskatalogerna från Moheda folkskola finns flera fall där man använt röd 

penna för att markera barnens finska ursprung. Två exempel är klass 2 1944-1945 där 

Wilma och en norsk pojkes nationalitet markeras med röd penna vid deras namn. Det 

förekommer också i examenskatalogen för klass 1 året efter, där det står likadant vid 

”Vivis” namn. Där är det också noterat ”OBS Finsk” under anmärkning.123 Den röda 

pennan används bara för att markera deras nationalitet. Färgen är klart utmärkande och 

förmedlar en bild av att läraren ser på eleverna som något som bör uppmärksammas i 

katalogen. Uppsatsförfattarens bild av läraren blir att läraren inte ser de barnen som 

integrerade i klassgemenskapen. Det med tanke på att de även är placerade längst ner i 

klasslistan några rader under de andra. 

 I examenskatalogen för klass 3-4 i Moheda folkskola 1945-1946 finns en annan 

markering. Trots att läraren markerat tydligt att barnen är ”finsk undersåte” har det även 

med en blyertspenna skrivits ett ”F” vid de finska barnen. Även detta är ett tecken på att 

barnen sågs som något avvikande i klassen.  

 Lagnebro, vars studie diskuterats i delkapitlet om tidigare forskning, bygger sin 

slutsats om att de finska krigsbarnen i vuxen ålder fått identitetsproblem på barnens 

separation från föräldrarna och diskriminering. Diskrimineringen bestod i att de 

behandlades som något avvikande. Den här studien ger stöd till att de finska krigsbarnen 

sågs som något avvikande i folkskolan. Lärares anteckningar om, och deras placering av 

dem i klasslistor ger tydliga signaler om att det är något avvikande. I examenskataloger 

används, som nämnts, beskrivningar som ”ej mina” och ”Finland (räknas ej)”.  Likaså har 

anteckningar vid de finska barnens namn gjorts med röd skrift. Alla dessa exempel 

signalerar att den som skrivit examenskatalogen ser de finska barnen som något 

avvikande. Det finns också exempel där de finska barnen integrerats i klasslistorna som 

vilket barn som helst.  

                                                 
122 AKC/Skatelövs skoldistrikt/ examenskataloger från Skatelöv. 
123 AKC/Moheda/ serie DIII/ volym 7 
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 Folkskolan som institution har sanktionerat de enskilda skolornas verksamhet. Det 

torde därmed utifrån den teoretiska utgångspunkt som tagits vara så att samhällets 

struktur förmedlade värdebaser till institutionen som berättigade en särbehandling av de 

finska barnen i examenskatalogerna. Särbehandlingen av barnen var därmed också 

sanktionerad av samhället.  

 De institutionellt sanktionerade värdena ses också i anmärkningar om ”finsk 

undersåte”. Anteckningarna är intressanta ur ett perspektiv med en brytningstid mellan 

Herbarts och Deweys utbildningsfilosofi. Uttrycket undersåte förmedlar en klar bild av en 

samhällssyn där människor inte är jämställda. Skolan hade till uppgift att fostra barnen 

till just undersåtar. Skolan reproducerade, vilket vi återkommer till, klasstrukturen.  

Att flertalet lärare inte använder begreppet undersåte, utan endast ”finsk” kan ses 

som ett utslag av en annan samhällssyn. Skillnader i hur man betecknar barnen kan vara 

små utslag av den förändringsprocess av skolans människosyn som enligt Berg sker 

under 1940- och 1950-talet.124  

Den utbredda segregeringen av de finska barnen i klasslistor torde vara ett tecken 

på att den diskriminering av finska krigsbarn som Lagnebro argumenterat för förekom i 

folkskolan. Om vi antar att diskrimineringen förekom, vad berodde den då på? De finska 

barnen behandlades som något avvikande, de var inte svenska. Ur ett nutida 

lärarperspektiv är det självklart att integrera alla barn i skolklasserna. En jämlik 

behandling sitter i vår nutida skolinstitutions värdebas, uppsatsförfattarens tes är att så 

inte var fallet på 1940-talet. Man hade inga rutiner för hur de finska flyktingbarnen skulle 

behandlas och handlade inom de av institutionen sanktionerade handlingsutrymmet. Det 

var mer samhälleligt accepterat att segregera de finska barnen än att integrera dem. 

Därför handlade man/kvinna på så sätt som man/kvinna gjorde.     

 

5.2.2 De finska krigsbarnens betyg 
Studien är uppbyggd kring examenskataloger som innehåller betyg. Vad kan de finska 

krigsbarnens betyg säga oss om hur relationen med det nya landets skola var? 

                                                 
124 Berg, s. 136 
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 Betygssystemet var uppbyggt enligt följande: A – Berömlig, a – Med utmärkt 

beröm godkänd, AB – Med beröm godkänd, Ba – Icke utan beröm godkänd, B – 

godkänd, BC – icke fullt godkänd, C - underkänd. Gränsen för att bli godkänd gick alltså 

mellan B och BC. Den gränsen är också den som studien först ska granska. Det på grund 

av att barnen som krigsbarn i en ny miljö med ett eventuellt nytt språk torde ha haft det 

svårare än svenska barn i skolan.  

De betyg barnen fick i ordning var fyrgradigt och i uppförande tregradigt. I 

uppförande fick man A - Mycket gott, B – Gott, C – Mindre gott och D – Klandervärt. I 

ordning gällde A – Mycket god, B – God och C – Mindre god.  I de två betygen granskas 

krigsbarnet i relation till den övriga klassen.  

De betyg som studien begränsar sig till är ordning, uppförande, 

kristendomskunskap och det tvådelade ämnet modersmålet där de fick betyg i både tal 

och läsövningar och skrivning och språklära.125

 Här följer en sammanställning över barnens betyg. När betygen är de samma för 

flera år anges enbart ett betyg, när de skiljer sig anges flera i ordning efter år. Om betyg 

finns för båda terminerna ett läsår anges vårterminens betyg. Saknas betyg för något år 

markeras det med ett streck. Betygen i uppförande och ordning presenteras bara relativt 

de andra barnen. I de tre andra ämnena presenteras hela betyget.   
 
Tabell 2. De finska krigsbarnens betyg 

Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Vesa  42‐44  Normalt  Normalt  Ba  B+  B 
Ritva  44‐45  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba+ 
Marja  Vt 45  Normalt  Normalt  B+  Ba‐  B+ 
Esa  44‐45  Normalt  Bra  Ba  Ba  Ba 
Eva  44‐46  Normal  Normalt  Ba  B  Ba,B 
Pirjo  Vt 45  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Lena  Vt 44‐46  Normalt  Normalt  ‐,Ba  ‐,Ba  ‐,Ba 
Martin  44‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Sune  Vt 44‐46  Normalt  Normalt  ‐  ‐  ‐ 
Lisa       44‐46  Normalt  Normalt  B,Ba  B,Ba  B,Ba 
Åsa  43‐45  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Frida  44‐ ht46  Normalt  Normalt  B,Ba  B  B, Ba 
Mark  45‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  AB 

                                                 
125 Benämns i fortsättningen läsning och skrivning. 
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Kimmo  45‐46  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Petteri  45‐46  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Anders  44‐46  Normalt  Normalt  B  Ba  B 
Pasi  45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Timo  45‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Arne  45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Eva‐Lena  41‐46  Normalt  Normalt  Ba,AB  Ba,AB  AB 
Sara  42‐46  Normalt  Normalt  Ba,AB  B,Ba,AB  ‐,Ba 
Matti  42‐46  Normalt  lägre  Ba,B,Ba  B,Ba  ‐,B,Ba 
Kerstin  42‐4344‐46  Normalt  Normalt  B,Ba  Ba,B  B 
Karin  42‐45  Normalt  Normalt  Ba,AB  Ba,AB  AB 
Ella  Ht 43  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Wilma  43‐46  Normalt  Normalt  B,AB  Ba,Ba  ‐,Ba 
Lauri  43‐ht44  Normalt  Normalt  ‐  ‐  ‐ 
Nea  Ht44  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Vivi  45‐46  Normalt  Normalt  B  Ba  Ba 
Venla  Vt 43  Normalt  Normalt  Ba  Ba  B 
Siiri  Vt 44‐ht45  Normalt  Normalt  B,Ba  B,AB  ‐ 
Magnus       Vt.43‐45  Normalt  Normalt  AB,Ba  Ba  Ba,AB 
Laura  42‐44  Normalt  Normalt  B,Ba  B,Ba  Ba 
Evelina  42‐44  Normalt  Normalt  B,Ba  Ba  Ba 
Kalevi  45‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  B 
Aki  45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Martina       45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Laura  44‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Evelina  44‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Arja  Vt.44 45‐46  Normalt  Normalt  ‐,B  ‐,B  ‐,B 
Seija  45‐46  Normalt  Normalt  AB  AB  B 
Källor: Examenskataloger för Alvesta, Benestad, Engaholms, Sjöatorps, Hults, Lekaryds, 
Kvennebergas, Boatorps, Moheda, Torp, Mistelås, Grimslövs norra, Grimslövs södra, 
Skatelöv och Odensjö folkskolor åren 1941-1946, Alvesta kommuns centralarkiv. 
 

Efter en genomgång av samtliga 39 krigsbarns betyg i uppförande och i ordning 

relaterat till klasskamraterna så träder en klar bild fram.126 I nästan alla examenskataloger 

har läraren givit samtliga elever betyget A i både de kategorierna, således har det normala 

i bedömningen varit betyget A. Resultatet visar att lärarna varit lika nöjda med de finska 

krigsbarnen som de svenska eleverna i alla fall utom två. I Alvesta folkskola klass 1A 

1944-1945 har många svenska elever fått betyget B i ordning. ”Esa” har fått betyget A 

och utmärker sig därmed relativt sina svenska klasskamrater som en elev läraren tycker 

                                                 
126 För en uppställning skola för skola se bilaga. 
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har ordning på sina saker.127 ”Matti” fick i Moheda 1942-1946 ett lägre betyg än normalt 

i ordning.128  

Betygen i uppförande och ordning var i undersökningen mycket likriktade. Man 

får därmed anta att de sattes efter elevens förmåga att anpassa sig till den nivå läraren 

accepterade, då det i den hierarkiska folkskolan handlade om att underordna sig läraren. 

Både de svenska och finska barnen verkar enligt deras betyg ha lyckats med det. 

Eftersom att normen verkar ha varit det högsta betyget kunde läraren använda hot om 

lägre betyg som maktmedel. Betygen torde ha kunnat användas i disciplinerande syfte. 

Den hypotes om att krigsbarnens utanförskap skulle ha visat sig i lägre betyg i 

uppförande och ordning än de svenska barnen som satts upp kan inte stödjas i empirin. 

Istället torde barnen ha reagerat på ett motsatt vis. De har istället, enligt empirin, försökt 

passa in och följa de regler för ordning och uppförande som fanns på respektive skola. 

 Undersökningen av krigsbarnens betyg i Modersmålet och Kristendomskunskap 

har utgått från hypotesen om att de finska barnen skulle ha haft svårigheter att klara den 

svenska folkskolans krav för ett godkänt betyg. Undersökningen visar att så inte var fallet 

i Alvestabygdens folkskolor. De finska barnen klarade godkända betyg i båda ämnena i 

samtliga de fall de gick hela läsåret. Betygen som undersökts visar på flera fall där de 

finska krigsbarnen klarat sig riktigt bra. ”Eva-Lena”, ”Sara” och ”Karin” i Moheda 

folkskola har alla relativt klasskamraterna bra betyg. Likaså ”Magnus” i Mistelås 

folkskola och ”Seija” i Odensjö folkskola har bra betyg. Samtliga barn har klarat klassen 

om de gått hela läsåret. Det innebär lägst B i betyg.129   I en del fall har inte krigsbarnen 

fått betyg och det beror oftast på att de inte gått hela läsåret. Betygen i 

Kristendomskunskap och Modersmålet visar hur bra barnen kunde återskapa den absoluta 

kunskap som de fått presenterad för sig. De finska barnen behärskade det här på minst en 

godkänd nivå i de ämnen som studerats. Utifrån ett, ganska troligt, antagande om att alla 

barn inte var svenskspråkiga finländare är det en bedrift. Väger man in de erfarenheter av 

krig och bombningar som barnen bar med sig är bedriften än större.  

 Det förekom kvarsittare i folkskolan, det var de som fick gå om en klass. De 

finska barnen behandlades som sådana i några av de fall som studerats. I de fallen har de 

                                                 
127 AKC/Alvesta/ serie DI / volym  20. 
128 AKC/Moheda/ serie DIII/ volym 7.  
129 Se tabeller ovan. 
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inte gått hela läsåret. I de fall de gått hela läsåret har de klarat minst ett ”B” i betyg. Hur 

det kunde komma sig att de klarat skolan så bra går inte i en sådan här uppsats att utröna. 

Man kan dock med grund i Smeds forskning anta att det språk de tillägnade sig relativt 

snabbt hjälpte dem, de blev utsatta för en ”språkdränkning”. De lärde sig på så sätt ett 

nytt språk snabbt. De kunde sedan i skolan lära in det viktigaste med hjälp av att de 

kunde det svenska språket någorlunda bra. Att de ibland var äldre än sina klasskamrater 

hjälpte säkert också till. 

 

5.3 Utbildningssociologiska funktioner i Alvestabygdens folkskolor 
Enligt Berg har skolan fyra utbildningssociologiska funktioner. Skolan ska, beroende på i 

vilket sorts samhälle den uppträder, reproducera samhällsstrukturen eller reproducera en 

kultur och kunskapsbas. Den ska kvalificera och sortera den blivande arbetskraften, 

socialisera den och förvara den då deras föräldrar arbetar.130  

 Folkskolan befann sig under fyrtiotalet i en pedagogisk brytningstid. 

Utvecklingen gick mot en skola där eleven var mer aktiv och fick söka sin kunskap själv. 

Än så länge dominerade dock den gamla förmedlingspedagogiken med utantillinlärning 

och förmedling av absolut kunskap från lärare till elev. Berg skriver att den gamla 

folkskolan var anpassad till bondesamhällets värdebaser. Skolan reproducerade med stöd 

i religionen det hierarkiska samhälle som fanns.131

Examenskatalogerna presenterar vad barnen fått betyg i. Skolämnena är i de flesta 

fall Uppförande, Ordning, Kristendomskunskap, Modersmålet, Räkning och Geometri, 

Hembygdsundervisning, Teckning, Sång och Gymnastik.  Det här ger en bild av vad 

skolan som institution anser vara viktigast. De här ämnena representerar också den 

kunskaps- och kulturella bas som folkskolan reproducerade till barnen. 

 Trots att ämnet hette ”Modersmålet” fanns det inte på de mindre orterna någon 

möjlighet att undervisa de finska barnen på sitt modersmål. I de examenskataloger som 

den här studien undersöker djupare finns inga anteckningar om någon undervisning på 

det finska språket. Rekommendationen var dock redan 10 september 1942 i 

Hjälpkommittén för Finlands barns utskick till länsombuden genom dess sekreterare Lars 

                                                 
130 Berg s. 119-126. 
131 Ibid. s. 134ff. 

 49



Östberg att det skulle ordnas finsk undervisning i så stor utsträckning som möjligt. Han 

erbjuder till och med länsombuden att i samarbete med finska socialministeriet ordna 

finska lärare och läromedel om det finns tillräckligt med barn för det. Utskicket har gjorts 

efter ett möte med de finska myndigheterna.132

I det brev som skickas till de svenska hem som anmält intresse för att ta emot barn 

1941 är Östberg inte lika tydlig med att barnens modersmål ska bevaras: 

  
Språkfrågan behöver annars i allmänhet inte förorsaka några bekymmer. Efter endast några dagar 
brukar man kunna göra sig förstådd, även om konversationen föres på två olika språk. Barnen lära 
sig i allmänhet mycket snabbt svenska. Om möjligt böra de emellertid få så rikliga tillfällen som 
möjligt att träffa sina finska kamrater i trakten, då de eljest – särskilt gäller det småbarnen – kunna 
glömma bort finskan, vilket för föräldrarna är tråkigt.133

  

Notera att Östberg motiverar träffar med andra finska barn på grundval av att det är 

”tråkigt” för föräldrarna om barnen tappar sitt språk. 

 Den undersökning av betyg för finska krigsbarn i folkskolan i Alvestabygden som 

redovisats ovan visar att de finska barnen i stor utsträckning fått godkända betyg i 

skolämnet Modersmålet. På grundval av att samtliga skolor undervisat i Modersmålet kan 

det konstateras att det sågs som ett prioriterat ämne i folkskolan. Modersmålet var med 

säkerhet en del av den kunskapsbas som skolan skulle reproducera. De finska krigsbarnen 

möts av samma institution som de svenska barnen och lär sig också svenska så pass bra 

att det stora flertalet får ett godkänt betyg i både läsning och skrivning.134  

 1942 handlägger Hjälpkommittén för Finlands barn en rad ärenden där finska 

föräldrar är upprörda över att de svenska fosterföräldrarna lovat deras barn fortsatt 

svenskundervisning i Finland. De ska enligt de finska föräldrarna ha lovat att bekosta 

sådan undervisning. En del föräldrar är å andra sidan upprörda över att de svenska 

fosterföräldrarna vill föra på deras barn ett nytt språk. För att lugna den finska 

allmänheten gör socialministeriet ett pressutskick om att de gjort en utredning och funnit 

att det inte förekom några svenska fosterföräldrar som givit löften om svenskspråkig 

skola i Finland. Det publiceras i minst en tidning.135

                                                 
132 RA/730111/serie BI/ volym 1.  
133 Ibid. 
134 Se kapitel 5.2.2 ”De finska krigsbarnens betyg” s. 45ff. 
135 RA/730111/serie FI/ volym 3. 
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 Ett annat ämne där krigsbarnens betyg undersökts är Kristendomskunskap. Skolan 

hade sin grund i den kyrkliga kontexten och ämnet sågs fortfarande som viktigt. Den 

svenska folkskolans undervisning i det här ämnet skiljde sig dock inte elementärt från 

samma undervisning i Finland. Båsk har i sin forskning till och med hävdat att den 

svenska skolan sågs som lättare för att man slapp den hårda inlärningen av katekesen som 

fanns i Finland.136

 Skolan reproducerar inte bara en samhällelig kunskapsbas utan även en kulturell 

bas. I examenskatalogerna har barnen fått betyg i ämnet hembygdsundervisning. Ett bra 

exempel på att Hjälpkommittén ville förmedla en bild av att de finska barnen fick med 

sig en finsk kulturell bas är det pressutskick som skickas till ombuden märkt den 31 maj 

1943. Texten skildrar en skolavslutning för finska krigsbarn på Gustav Vasa folkskola i 

Stockholm. Utskicket berättar lika mycket om tidens syn på kulturell reproducering som 

den gör om kvalificering av eleverna för vuxenlivet. Följande citat är talande för bilden 

av förmedlandet av en kulturell bas: 
En klart klingande flickkör inledde med en sång ur Kalevala innan en liten flicka på oklanderlig 
svenska tackade de kära gästerna för alla deras omsorger.’ Aldrig i vårt liv skall vi glömma all den 
kärlek som har kommit oss till del här i Sverige’, sade hon bl.a. medan säkerligen mer än en 
fosterfader eller – moder förstulet torkade en tår ur ögonvrån.137

 

 Citatet är ett uttryck för den bild som kommittén ville förmedla till allmänheten, 

att de finska barnen fick med sig finsk kultur även i de svenska skolorna. Det som 

skildras kommer från en finsk klass i en svensk stad, där det fanns elevunderlag för att ha 

finsk undervisning. Det torde det inte ha funnits på landsbygden utan där mötte de 

finländska barnen istället samma reproducerande funktion av kunskaps- och kulturell bas 

som de svenska eleverna. Folkskolorna i Alvestabygden gav enligt examenskatalogerna 

de finska barnen samma språkinlärning och annan undervisning som de svenska barnen. 

De fick med sig den av det svenska samhället sanktionerade kunskapsbasen för 

institutionen. Skolan som institution medverkade därmed till att de finländska barnen när 

de återkom till Finland inte hade samma kunskapsbas och kulturella bas som de barn som 

stannat i Finland. Skolan torde därmed ha medverkat till de anpassningsproblem som de 

finska barnen fick när de kom tillbaka. 

                                                 
136 Båsk, s. 8f. 
137 RA/730111/serie BII/ volym  2 ”Utsänt Maj 1943”. 
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Skolans kvalificerande funktion var tydlig. Betyg gavs i alla årskurser och de 

fungerade kvalificerande till läroverken. Skolan var även kvalificerande för 

vuxenvärlden. I samma propagandautskick som ovan står det: 

 
Så tågade pojkar in med den blåvita fanan i spetsen. De sjöng ”Vår blåkorsfana”, om att deras 
högsta dröm var att leva och dö för Finland – ord som i tider som de i vilka vi nu leva ha en 
särskild klang.138

 
Ännu tydligare framkommer den kvalificerande funktionen i det cirkulärbrev som 

finska socialministeriets barnförflyttningskommitté skickar till de svenska länsombuden i 

augusti 1942. De framför där sin tacksamhet och beskriver barnen så här: 

 
Nationens dyrbaraste egendom, dess växande släkte, har till huvudsaklig del kunnat bevaras 
oskadad för kommande uppgifter i fosterlandets och i Nordens tjänst.139  
 

Citatet beskriver en finsk myndighets syn på barnen, myndigheten är liksom skolan en 

del av samhället. Det finska samhället var 1942 i en situation av krig och ovisshet inför 

framtiden. Citatet förmedlar att myndigheten såg det uppväxande släktet som framtida 

medborgare som kunde utföra uppgifter i framtiden. Formuleringen ”fosterlandet” ger en 

signal om att det handlar om kommande uppgifter som tjänar nationens sak. Förflyttar 

man ett sådant citat till en kontext där befolkningen ”gör sin plikt för fosterlandet” 

framstår det tydligt att man åsyftar uppgifter som tjänar fosterlandet i första hand. En 

sådan uppgift kan i den här kontexten vara militärtjänst men också andra arbeten som 

främst tjänar nationen. Det är ett klart exempel på en kvalificerande syn på barnen från 

det finska samhället. Manifesterat genom en myndighet vilken enligt den institutionsteori 

som studien bygger på verkar inom det handlingsutrymme som institutionen via 

samhällsstrukturen ger den. 

Betyg har en sorterande funktion oavsett syftet med dem men det fanns även 

annat i examenskatalogerna som fungerade sorterande. Examenskatalogerna är bindande 

myndighetsbeslut. Noteringar om barnens ursprung och deras placering, placerade några 

rader ifrån de andra barnen, fungerar sorterande för framtiden. Det är det urval som gjorts 

till den här studien ett bevis på. 

                                                 
138 Ibid. 
139 RA/730111/serie FI/ volym 3/ ”Cirkulärbrev”. 

 52



Skolan har onekligen en uppfostrande funktion. Eftersom att barnen vistas där så 

stor del av deras uppväxt så socialiseras de av en rad faktorer i samband med att de möter 

institutionen. Berg hävdar att det finns en ”dold läroplan” i dagens skola. Skolorna som 

verkar inom institutionen lär ut egenskaper som att vänta, visa uthållighet, självkontroll 

och att underordna sig en maktapparat.140  

De egenskaperna premierades av allt att döma ännu mer i den mer hierarkiska 

folkskolan på 1940-talet. Broady skriver att det inte handlade om något dolt 

fostransuppdrag i den Herbartska pedagogiken utan att det var en självklarhet att läraren 

skulle fostra barnen till goda ”undersåtar”. Den dolda läroplanen blir dold först när 

Deweys progressiva idéer slår igenom. 141  

De finska krigsbarnens goda betyg i Uppförande och i Ordning ger tecken på att 

de finska barnen underordnade sig. Riksförbundet finska krigsbarns samlingsskrift där 

barnen i vuxen ålder fått berätta om sina erfarenheter har till och med som underrubrik 

Snäll, lydig och tacksam.142

Skolan har i det moderna samhället ytterligare en funktion. Skolan ska förvara 

barnen åt vårdnadshavarna så att de kan sälja sin arbetskraft. I bondesamhället var istället 

barnen ett tillskott till arbetskraften, det väckte t.ex. en del motstånd bland jordbrukare i 

Sverige när heltidsläsning blev norm på 1920 talet.143  

I de examenskataloger som undersökts förekommer lov som är starkt kopplade till 

att skolbarnen behövdes som arbetskraft på de gårdar de ofta bodde på. I 

examenskatalogen för Kvenneberga folkskola klass 1-2 1945-1946 har man antecknat att 

undervisningen varit inställd på grund av ”skördelov 2 dagar”. I Moheda tog klass 3-4 

1941-1942 ”bärlov” i tre dagar månadsskiftet september-oktober.144 Det finns i 

källmaterialet fler exempel på att folkskolorna låg i områden med stor del av 

befolkningen sysselsatt inom jordbruket. ”Potatislov” är till exempel ganska vanligt. I de 

examenskataloger där man skrivit ut målsmannens yrke kan man också få en bild av 

vilken hemmiljö barnet kommer ifrån.  

                                                 
140 Berg, s. 123f. 
141 Broady, s. 4ff. 
142 Riksförbundet finska krigsbarn Krigsbarns erinran – snäll, lydig och tacksam. 
143 Richardson, s. 110. 
144 AKC/Moheda/ serie DIII/ volym 7 och Kvenneberga/ serie DII/ volym 19. 
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Loven som anpassats till jordbruket är ett tecken på att det fanns en efterfrågan på 

barnens arbetskraft och en konkurrens med skolan om den. De tecken på en agrar miljö 

som finns tolkas som att byarna där skolorna låg inte var särskilt industrialiserade. De 

utbildningssociologiska funktionerna var i mycket anpassade till ett industrisamhälle.  

Befolkningstäta delar av Sverige, det vill säga tätorterna, var till skillnad från delar av 

Alvestabygden industrialiserade. Institutionen styrs av hela samhället och institutionen 

torde i undersökningsområdet ha mött ett annat lokalsamhälle än dess värdebaser var 

anpassat till. Det torde i alla fall ha varit fallet i de perifera delarna av området. Skolans 

utbildningssociologiska funktioner var anpassade till en annan struktur än den som fanns 

i byarna där de aktuella skolorna låg. Skolans förvarande funktion kan därmed sägas 

konkurrera med jordbrukets behov av billig barnarbetskraft. 

De skolor som undersökts ligger till stor del på landsbygden och det är troligt att 

barnen kunde ha varit ett tillskott i arbetet med jordbruket. Även de finska barnen kunde 

ha utgjort ett sådant tillskott i tider då männen ofta var sysselsatta med militärtjänst och 

tillgången på billig arbetskraft i jordbruket var lägre än normalt. De finska krigsbarnen 

kom från ett krigsdrabbat och ett fattigare land än Sverige. Ändå kan man efter en 

översyn i examenskatalogerna för Alvestabygden se en högre närvaro för de finska än de 

svenska barnen. Antalet sjukdagar är också generellt sett mindre.145 Det är en intressant 

iakttagelse. Orsakerna till att gruppen finska krigsbarn har en generellt sett lägre frånvaro 

än de svenska barnen i Alvestabygdens folkskolor på 1940-talet kan inte 

uppsatsförfattaren med sitt begränsade källmaterial utreda. Barnens utsatta situation i 

förhållande till fosterföräldrar och den uppfostrande folkskolan kan säkert vägas in i 

orsakerna till den här tendensen. Folkskolan hade med sitt utbildningsmonopol en 

auktoritet i samhället. Auktoriteten hos institutionen, de tvångsmedel som fanns från 

staten och de fördelar utbildning gav barnet vägde troligen tyngre än den praktiska nytta 

man kunde ha av barnet på gården. Barnets arbetskraft kunde dessutom utnyttjas när det 

inte var i skolan.  

Uppsatsförfattarens tes är att de finska barnen förmodligen hade en mindre 

naturlig relation till fosterföräldrarna än vad de svenska barnen hade till sina föräldrar. 

För att stanna hemma från skolan på grund av smärre sjukdomar krävdes i praktiken 

                                                 
145 Samtliga de examenskataloger som gås igenom i kapitel 5.2.2 s. 45ff.  
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målsmannens medgivande. I en tätare relation kunde säkert målsmannen se symtom på 

sjukdom lättare. I ett sådant resonemang kan också språkbarriären vägas in.      

Den höga närvaron ska dock främst ses som ett utslag av att de finska krigsbarnen 

underordnade sig sina fosterföräldrar och folkskolan. Barnen var ensamma i ett 

främmande land och befann sig i ett samhälle som var betydligt mer ovant vid främlingar 

än vad det är idag. Det torde ha funnits en vilja från barnens sida att passa in i 

gemenskapen och inte behandlas som något avvikande. Viljan att passa in kom till 

uttryck i den höga närvaron i mötet med det offentliga samhället i form av folkskolan. 

 De svenska fosterhemmen hade en förvarande funktion åt de finska föräldrarna. 

Att då den offentliga folkskolan avlastade fosterföräldrarnas uppgift sågs säkert som 

positivt. Det offentliga tog så att säga på sig en del av den förvarande funktion som 

föräldrarna tagit på sig. 

Empirin stöder uppsatsens hypotes om att de finska krigsbarnen mötte 

utbildningssociologiska funktioner i Alvestabygdens folkskolor.             

5.4 Sammanfattande diskussion 
Det skrevs in många finska krigsbarn i Alvestabygdens folkskolor under åren 1941-1945. 

Undersökningen visar att 15 av de 30 skolor som undersökts skrivit in finska krigsbarn. 

Omfattningen av de finska barnens skolgång kan på grund av studiens ringa omfattning 

inte ställas mot antalet finska barn i skolåldern i området. De finska barnen löd dock 

under skolplikten så de flesta torde ha inställt sig.  

 Antalet unika barn i de 15 skolorna är 39. Det är skolorna i den tidens två största 

orter Alvesta och Moheda som mött flest krigsbarn. I Moheda folkskola gick det tio barn 

och i Alvesta sex. Enligt den statistik från Smeds bok som presenterats var hälften av 

barnen i skolåldern då de lämnade Finland. Undersökningen bekräftar att folkskolan i stor 

omfattning utbildade krigsbarn. Undersökningens ringa omfattning gör dock att ingen 

generell slutsats om omfattningen av hela den svenska folkskolans utbildning av finska 

krigsbarn kan dras. 

 I tolkningen av examenskataloger har många tecken på en särskiljande syn från 

skolan på barnen kunnat ses och det tydligaste exemplet på det här är krigsbarnens 

placeringar i klasslistorna. I 35 av de 51 examenskataloger som studerats djupare är de 

finska barnen placerade sist i klasslistan, dessutom ofta placerade några rader under de 
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andra barnen. Det finns ingen generell orsak till det här, olika lärare har ordnat de övriga 

barnen på olika vis. Resultatet har ofta blivit det samma, de finska krigsbarnens namn 

placeras avskilda, sist i klasslistan, några rader under de andra barnens namn.  

 Det förekommer också andra utmärkande anteckningar runt barnens namn och 

under kolumnen anmärkningar. De anteckningar som finns runt namnen är i vissa fall 

talande. ”Finsk (räknas ej)” och markering ”finsk” med röd penna är exempel på det. 

Uppsatsförfattaren menar att det här är tecken på att de finska barnen särbehandlades. 

Utifrån Lagnebros teori om att diskriminering, i form av särbehandling, fördjupat 

krigsbarnens identitetsproblem är det intressant att folkskolan, i alla fall i Alvestabygden, 

verkar ha varit delaktig i den här diskrimineringen.  

 En granskning av de finska krigsbarnens betyg visar att de klarat den svenska 

skolan med godkända betyg i alla de fall de fullföljt hela läsåret. Det gäller för ämnena 

Modersmålet och Kristendomskunskap. Barnen lärde sig alltså svenska och utifrån 

ansatsen om att alla barn inte var finlandssvenskar så torde de ha tillägnat sig ett nytt 

språk. Undervisningen på svenska istället för på finska innebar konsekvenser för barnen 

då de återvände till Finland. Smeds, Lagnebro och Räsänen skriver alla att barnens 

bristfälliga finska var en av de stora orsakerna till att så många barn hade svårt att 

identifiera sig med den miljö de kom tillbaka till. Institutionen folkskolan hade, i 

Alvestabygden, enligt den här undersökningen medverkat till det genom att inte 

sanktionera undervisning på finska.  

Uppsatsens hypoteser om att de finska barnen skulle ha utmärkt sig i betygen genom att 

ha lägre betyg i ordning och uppförande och att de skulle ha haft svårt att klara 

folkskolans krav för godkända betyg underkänns fullständigt genom undersökningen av 

källmaterialet. Fallet var snarare det motsatta, de utmärkte sig ofta inte på något vis 

relativt de svenska skolbarnen, när så var fallet utmärkte de sig istället på grund av goda 

betyg. Undersökningen visar också att betygen i ordning och uppförande var mycket 

likriktade i skolorna. Normen var högsta betyg.  

Studiens sista frågeställning har sin grund i Bergs teori om 

utbildningssociologiska funktioner. Skolans samhälleliga funktioner är att reproducera en 

kunskapsbas och en kulturell bas, kvalificera och sortera barnen för vuxenlivet, 

socialisera barnen och förvara dem.  
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 De undersökta folkskolorna har reproducerat den i Sverige av institutionen 

folkskolan sanktionerade kunskaps- och kulturella basen. Krigsbarnen har där fått med 

sig de kunskaper som det svenska samhällets värdebaser påverkat institutionen till att 

sanktionera. Skolorna har sedan verkat inom det utrymmet och givit även de finska 

barnen den svenska kunskapsbasen. Etnologen Båsk skriver att de finska krigsbarnen fått 

en splittrad etnisk identitet till följd av tiden i Sverige. Den svenska folkskolan har med 

sin undervisning varit drivande i förändringen av deras identitet. Det visar den här 

studiens granskning av de skolämnen som barnen läst, vilka torde vara allmänna i 

Sverige, därmed belyser den här undersökningen en av orsakerna till Båsks resultat 

ytterligare.   

 Arkivmaterial från Hjälpkommittén för Finlands barn visar att de hade för avsikt 

att i media visa upp en bild av att de finska barnen behöll sin finska identitet. Annat 

material från kommittén visar att både de och finska myndigheter såg barnens tid i 

Sverige som kvalificerande för vuxenlivet. Barnen hade bevarats oskadade från kriget så 

att de i framtiden kunde utföra uppgifter för ”Fosterlandet”, en klart kvalificerande syn. 

Barnen sorterades med betygssystemet men även av skolans syn på dem som avvikande.  

 Den Herbartska utbildningsfilosofin var öppet fostrande, det var en självklarhet 

att läraren skulle disciplinera barnen och lära dem respektera auktoriteter. Bergs teori om 

skolans socialiserande funktion passar bra in på en skola byggd runt Herbarts filosofi. 

Skolan lärde bland annat barnen att vänta, visa uthållighet, självkontroll och att 

underordna sig en maktapparat. De finska krigsbarnens goda betyg i uppförande och 

ordning visar att lärarna var nöjda med det sätt som barnen gjorde det på. De svenska 

barnen uppvisade också de goda betyg i de två bedömningarna, då normen enligt 

undersökningen var högsta betyg i båda kategorierna. Att betyg ges över ordning och 

framförallt uppförande är i sig ett tecken på att den socialiserande funktionen var 

samhälleligt sanktionerad.  

Slutligen har skolan i det industriella samhället en förvarande funktion. 

Granskandet av examenskatalogerna har visat att det fanns en viss konkurrens om 

barnens arbetskraft med hemmen. Det förekom ledighet med stark koppling till den 

agrara miljö där skolorna hade sitt upptagningsområde. Ledigheten är ett tecken på att 

skolans förvarande funktion inte var anpassad till lokalsamhället. Den av 
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samhällsstrukturen styrda institutionen sanktionerade förvaring under en stor del av året. 

Samhällsstrukturen som institutionen var anpassad till var industrisamhällets och den 

passade därmed inte fullt in på den lokalmiljö där skolorna låg. Barnens arbetskraft var 

eftertraktad, särskilt i de tider med extra stor efterfrågan på arbetskraft för enklare arbete 

som föreföll. Ledighet för ”skördelov”, ”bärlov” och ”potatislov” ska i skenet av det ses 

som kompromisslösningar där de lokala behoven av arbetskraft får ge vika för 

institutionens förvarande funktion. 

 De finska krigsbarnen uppvisar en mycket hög närvaro i skolan relativt de 

svenska barnen. Det offentliga övertog på så sätt till viss del den förvarande uppgift som 

de svenska fosterföräldrarna åtagit sig åt de finska föräldrarna. Vad orsaken mer specifikt 

var till den höga närvaron ger inte empirin svar på. Två tänkbara orsaker kan dock vara 

barnens vilja att passa in och undvika den särbehandling de torde ha utsatts för och att 

kontakten med fosterföräldrarna torde ha varit sämre än de svenska barnens kontakt med 

sina föräldrar.    

  Institutionen folkskolans syn på och behandling av finska krigsbarn i 

Alvestabygden måste ses som ett utslag av den ekonomiska, sociala och teknologiska 

samhällsstruktur som styrde institutionen. Det går i källmaterialet att se tecken på att 

institutionens konkurrerande värdebaser var i ett läge av förändring. Den Herbartska 

utbildningsfilosofin där barnen är ”undersåtar” lever kvar i vissa formuleringar medan 

andra skolors examenskataloger har behandlat barnen på ett i grunden mer demokratiskt 

sätt där de finska krigsbarnen integrerats i klasslistorna och inte utpekats för eftervärlden 

som något avvikande.   
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6. Slutdiskussion 
Det existerar inget historievetenskapligt verk om finska krigsbarn på svenska. Det trots 

att verksamheten var igång under sex år, mellan 1939 och 1945 evakuerades ca 70 000 

finska barn till Sverige. Avsaknaden av historisk forskning beror inte på klent 

källmaterial, eftersom hjälpkommitténs stora arkiv till stora delar är outforskat. 

Litteraturen som behandlar de finska krigsbarnen är istället antingen skriven av före detta 

krigsbarn eller av forskare från andra vetenskapsdiscipliner. De finska krigsbarnens 

historia är Finlands, Sveriges och som vi sett även folkskolans historia.  

 Den här uppsatsen har studerat folkskolans syn på finska krigsbarn så som den 

manifesteras i examenskataloger från folkskolor i Alvestabygden. Uppsatsens författare 

har gjort stora avgränsningar. En utökning av undersökningens geografiska område hade 

givit större tillförlitlighet i resultaten och en utökning av frågeställningar hade givit fler 

dimensioner. Uppsatsförfattaren, som är blivande gymnasielärare i bland annat ämnet 

Historia, har uppmärksammat de samband som finns mellan socioekonomisk klass och 

skolgång i dagens Sverige. En undersökning av finska krigsbarn med fokus på deras 

betyg i koppling till fosterföräldrars klasstillhörighet hade varit intressant. Det intressanta 

hade framförallt varit att se hur finska barns betyg förändrades i de fall då de gjorde en 

abrupt klassresa över Östersjön.  

 Även resultatet av den här studiens frågeställningar hade kunnat fördjupas. I en 

eventuell framtida studie kan ännu mer material från hjälpkommitténs stora arkiv 

användas. Det handlar då framför allt om två serier som belagts med krav på fullmakt för 

att forskning ska få ske. Serierna innehåller brev mellan fosterföräldrar och finska 

föräldrar och lösta problemfall. De serierna innehåller sannolikt mycket material om 

barnens skolgång, material skrivet med ett privat uppsåt. Resultatet kan också utvecklas 

med hjälp av intervjuer, ett stort praktiskt problem finns dock vid ett sådant 

tillvägagångssätt. Man ska finna de individer som förekommer i svenska 

examenskataloger från 1940-talet. I ett forskningsområde där ingen säkert vet hur många 

barn som kom till eller stannade kvar i Sverige torde det uppstå svårigheter med att finna 

de nu cirka 70-åriga finska krigsbarnen.   
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7. Sammanfattning 
Studiens övergripande syfte är att undersöka institutionen folkskolans syn på finska 

krigsbarn i Alvestabygden åren 1941-1945.  

 Utifrån en strukturalistisk institutionsteori analyseras folkskolans behandling av 

de finska krigsbarnen, såsom det ger sig uttryck i källmaterialet. Källmaterialet består av 

examenskataloger från 30 folkskolor och material från Hjälpkommittén för Finlands 

barns arkiv.  

  Folkskolans syn på krigsbarnen är intressant då folkskolan är den stora offentliga 

socialisationsagenten. Under perioden behöll fortfarande den Herbartska pedagogiken sitt 

grepp om skolan. De Herbartska idéerna fick tillsammans med en auktoritär skolkultur 

som resultat en skola med en disciplinerande funktion. 

En av studiens frågeställningar grundar sig på Bergs teori om 

utbildningssociologiska funktioner. Skolans funktioner är enligt den att reproducera en 

kunskapsbas/samhällsstruktur, kvalificera/sortera barnen för vuxenlivet, socialisera dem 

och förvara dem.  

Ur de 30 folkskolornas cirka 400 examenskataloger har 51 examenskataloger med 

spår av misstänkta krigsbarn sorterats ut. Undersökningen visar att 15 av 30 undersökta 

folkskolor har mött finska krigsbarn. Antalet unika krigsbarn har uppgått till 39. 

Folkskolans relation med de finska krigsbarnen var dubbelbottnad. Betygen visar 

att barnen klarat sina årskurser i alla de fall då de läst hela läsåret. Examenskatalogerna 

säger också en hel del om folkskolans syn på barnen. De är i stor omfattning 

särbehandlade i katalogerna. Det yttrar sig främst i att de i 35 av de 51 

examenskatalogerna är placerade avskilda från de andra barnen i klasslistan. Det trots att 

olika lärare har använt olika principer för placeringen av barnens namn. Det yttrar sig 

ännu tydligare i noteringar kring de finska barnens namn. Det finns noteringar som till 

exempel ”finsk (räknas ej)”, ”finsk” har antecknats med röd penna vid namnen, det finns 

också exempel där man skrivit ”F” vid de finska namnen. Allt det här tyder på att 

folkskolan såg de finska barnen som något som skulle särbehandlas. Psykologen 

Lagnebro har i sin forskning hävdat att diskriminering i form av särbehandling i Sverige 

har fördjupat de finska krigsbarnens identitetsproblem i vuxenålder. Uppsatsen ger stöd 
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för att även folkskolan särbehandlat de finska krigsbarnen och därmed medverkat till de 

framtida identitetsproblemen.  

I källmaterialet finner studien stöd för samtliga av Bergs utbildningssociologiska 

funktioner. Läsaren kan notera att förvaringsfunktionen var stor. De finska barnens 

närvaro i skolan tenderar att ha varit högre än de svenska barnens. Det trots att 

källmaterialet visar på en efterfrågan på skolbarnens arbetskraft i det lokala jordbruket.    
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9. Bilaga Krigsbarnens betyg skola för skola 
 

Alvesta folkskola 

Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Vesa  42‐44  Normalt  Normalt  Ba  B+  B 
Ritva  44‐45  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba+ 
Marja  Vt 45  Normalt  Normalt  B+  Ba‐  B+ 
Esa  44‐45  Normalt  Bra  Ba  Ba  Ba 
Eva  44‐46  Normal  Normalt  Ba  B  Ba,B 
Pirjo  Vt 45  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Källa: Examenskataloger 1942-1946 Alvesta folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 

 

Benestads folkskola 

Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Lena  Vt 44‐46  Normalt  Normalt  ‐,Ba  ‐,Ba  ‐,Ba 
Martin  44‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Sune  Vt 44‐46  Normalt  Normalt  ‐  ‐  ‐ 
Källa: Examenskataloger 1944-1946 Benestads folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 

 

Engaholms folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Lisa       44‐46  Normalt  Normalt  B,Ba  B,Ba  B,Ba 
Källa: Examenskataloger 1944-1946 Engaholms folkskola, Alvesta kommuns 

centralarkiv. 

 

Sjöatorps folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Åsa  43‐45  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Frida  44‐ ht46  Normalt  Normalt  B,Ba  B  B, Ba 
Mark  45‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  AB 
Källa: Examenskataloger 1943-1946 Sjöatorps folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 
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Hults folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Kimmo  45‐46  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Petteri  45‐46  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Källa: Examenskataloger 1945-1946 Hults folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 
 

Lekaryds folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Anders  44‐46  Normalt  Normalt  B  Ba  B 
Källa: Examenskataloger 1944-1946 Lekaryds folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 
 

Kvenneberga folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Pasi  45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Timo  45‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Källa: Examenskataloger 1945-1946 Kvenneberga folkskola, Alvesta kommuns 

centralarkiv. 

Boatorps folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Arne  45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Källa: Examenskataloger 1945-1946 Boatorps folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 
 

Moheda folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Eva‐Lena  41‐46  Normalt  Normalt  Ba,AB  Ba,AB  AB 
Sara  42‐46  Normalt  Normalt  Ba,AB  B,Ba,AB  ‐,Ba 
Matti  42‐46  Normalt  lägre  Ba,B,Ba  B,Ba  ‐,B,Ba 
Kerstin  42‐4344‐46  Normalt  Normalt  B,Ba  Ba,B  B 
Karin  42‐45  Normalt  Normalt  Ba,AB  Ba,AB  AB 
Ella  Ht 43  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Wilma  43‐46  Normalt  Normalt  B,AB  Ba,Ba  ‐,Ba 
Lauri  43‐ht44  Normalt  Normalt  ‐  ‐  ‐ 
Nea  Ht44  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Vivi  45‐46  Normalt  Normalt  B  Ba  Ba 
Källa: Examenskataloger 1941-1946 Moheda folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 
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Torps folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Venla  Vt 43  Normalt  Normalt  Ba  Ba  B 
Siiri  Vt 44‐ht45  Normalt  Normalt  B,Ba  B,AB  ‐ 
Källa: Examenskataloger 1943-1946 Torps folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 

 

Mistelås folkskola 

Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Magnus       Vt.43‐45  Normalt  Normalt  AB,Ba  Ba  Ba,AB 
Källa: Examenskataloger 1943-1945 Mistelås folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 

 

Grimslövs norra småskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Laura  42‐44  Normalt  Normalt  B,Ba  B,Ba  Ba 
Evelina  42‐44  Normalt  Normalt  B,Ba  Ba  Ba 
Kalevi  45‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  B 
Aki  45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Källa: Examenskataloger 1942-1946 Grimslövs norra småskola, Alvesta kommuns 

centralarkiv. 

Grimslövs södra småskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Martina       45‐46  Normalt  Normalt  B  B  B 
Källa: Examenskataloger 1945-1946 Grimslövs södra småskola, Alvesta kommuns 

centralarkiv. 

 

Skatelövs folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Laura  44‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Evelina  44‐46  Normalt  Normalt  Ba  Ba  Ba 
Källa: Examenskataloger 1944-1946 Skatelövs folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 

 

Odensjö folkskola 
Pseudonym  År  Uppförande Ordning  Kristendom  Läsning  Skrivning 
Arja  Vt.44 45‐46  Normalt  Normalt  ‐,B  ‐,B  ‐,B 
Seija  45‐46  Normalt  Normalt  AB  AB  B 
Källa: Examenskataloger 1944-1946 Odensjö folkskola, Alvesta kommuns centralarkiv. 
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