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Några förskjutningar…

• Från gatan och fabriken – till skolan

• Från familj till stat

• Från präst till lärare/läkare (expertkunskap) 

• Från börd och ekonomi – till meritokrati







12 år…

� Jag har tre bröder: Karl, Ernst och mig själv.

� På fästningsverken fann man kroppen av en ung 
flicka, och den var sönderskuren i 18 stycken. 
Man tror, att hon själv tagit sitt liv. 

� I går inträffade det en järnvägsolycka, men den 
var inte alvarlig. Antalet döda var endast 48



Begåvningskategorier

�Idiot = IQ under 40 

�Imbecill = IQ mellan 40-70

�Debil = IQ mellan 70-80

�Lätt efterbliven = IQ mellan 80-90

�Normal = IQ mellan 90-110

�Övernormal = IQ över 110 (140)



Eugenik

• Utveckling 

• Positiv – syftade till 
att öka goda anlag 
genom exempelvis 
stöd till barnfamiljer

• Degeneration

• Negativ – syftade till 
att minska antalet 
undermåliga 
individer



Tidigt 1900-tal

•Lösdrivare, alkoholister, osedliga, kriminella, arbetsovilliga eller 
fattiga  

•Zigenare och tattare sågs som en ”verklig samhällsfara”

•”Zigenarproblemet olösligt – ut med dem ur landet”

•Tattarna – förslag om sterilisering, internering, 
omhändertagande av barnen…

•”Hindra vandringsdriften”, ”kartlägga” m.m…. 





Socialstyrelsen 1940

• I nära sammanhang med frågan om allmänna profylaktiska åtgärder 
mot lösdriveriet och annan asocialitet står tattarproblemet. Det är 
allbekant, att tattarnas andel i kriminalitet och lösdriveri vida 
överstiger deras andel i befolkningstalet. Dråp, knivskärning och 
andra våldsbrott av tattare förekomma allt som oftast. […] En stor 
del av tattarna äro intellektuellt undermåliga och många av dem äro 
hemfallna åt alkoholmissbruk. Åtgärder för att åstadkomma en 
social anpassning av dessa individer äro merendels fruktlösa, därför 
att deras förhållande till andra människor i stor utsträckning 
bestämmes av deras släktmentalitet och de ofta sakna psykologiska 
förutsättningar för en anpassning till gängse moralbildning och 
uppförandenormer. Både biologiskt och socialt utgöra de 
genomgående en belastningsfaktor för det svenska samhället.



Kartlägga….

•Gunnar Dahlberg, chefen för det rasbiologiska institutet, 
antropologisk utredning  

•Carl-Martin Bergstrand, historisk och etnologisk studie 

•Allan Etzler, diskuterar språket 

•Sysslomannen Tor Jacobsson, på uppdrag av 
fattigvårdsstyrelsen i Jönköping

•Manne Ohlander, överlärare i Göteborg, Tattarnas begåvning 



Tattarna och deras begåvning

• Kriminalitet och bristande försörjningsförmåga, 
oförmåga att fostra barnen, alkoholism, sedeslöshet, 
lättsinne m.m. äro nämligen till icke ringa del en naturlig 
följd av undermålighet i intellektuellt avseende. En 
undersökning av begåvningsförhållandena bland tattarna 
kan därför få en praktisk betydelse i kampen mot 
tattarplågan, frånsett de psykologiska forskningsresultat 
som en dylik undersökning oberoende härav kan komma 
att lämna. (Ohlander).



Att samla kunskap…

• Pastorat, fattigvårdsstyrelser, skolstyrelser mm

• Genealogier, intelligensmätningar, personakter

• Tattarens IQ, arbete, bostadsförhållanden, pension, olika 
typer av fattigunderstöd, livsföring och barnens skolgång o s v.



”Vandel”

Tattare i ordets sämsta bemärkelse liksom hustrun och svågern. 
Flera gånger straffad för stöld. Inblandad i kriminella grisaffärer 
och (1941) ett större knivskärningsdrama. […] Han och hans 
familj ha skaffat polismakten mycket besvär, och samhället får 
dyrt betala alla deras bravader. Tidvis understödstagare. 
Synnerligen vidrig och asocial typ, som samhället borde få
steriliserad. Hittills har han förökat sig på rekordartat. Hustrun 
är snäll, men oduglig att sköta hem och barn. Lögnaktig och 
undanfallande. […]

Barnen obegåvade utom i sång, snälla men opålitliga och med 
ett våldsamt temperament liksom fadern. Skolkar ofta och av de 
mest underliga anledningar. Besvär och förtret av dem i skolan. 
Hela familjen i högsta grad asociala. Fula, små, satta; typiska 
tattare.





Förslag på åtgärder…

• Kolonialisering, sterilisering, internering

• Omhändertagande av barnen

• Arv eller miljö?

• Skolan – helst hjälpklass – grundlig omskolning



Tidiga 

zigenarundervisningen

• Kommunalt motstånd

• Stiftelsen Svensk Zigenaremission 1943

• “Zigenarklassen”

• Zigenarutredningen 1954

• Förskjutning mot undervisning för vuxna under 1960-talet



Den tidiga välfärdsstatens 
framväxt

• Fast bostad

• Fast arbetet 

• Barnen i skolan

• ”Omkategorisering”



Arkiv

• Kriminalpolisen Malmö, Tattarutredningen 1935 

• Jönköpings fattigvårdsstyrelse, Handlingar till tattarutredningen 
1934-1944 

• Göteborgs allmänna skolstyrelse, Övriga handlingar 1940- 1960-
talen

• Rambergets rektorsområde, Zigenarskolan Hisingstadsskolan 1943-
1955

• YK 506, Zigenarutredningen 1954

• Rektorsområdet för specialundervisning 



”Myrdalarna”

• Bland annat måste skolan utnyttjas som 
propagandamedel: detta ej blott för att skapa mer 
kunniga och ansvarsmedvetna föräldrar i nästa 
generation, vilket är viktigt nog, utan även för att 
omedelbart låta barnen uppfostra sina egna föräldrar, en 
metod som faktiskt ofta visat sig rätt effektiv






