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Barn och vuxna – av samma natur 
Tal vid Freinetrörelsens nätverksträff i Botkyrka 2 oktober 2009 
 

Lars H Gustafsson 

 
 
 
 
Jag har valt att kalla det här anförandet Barn och vuxna - av samma natur. Låt mig 
börja med berättelsen om Melinda. Den är hämtad ur min bok Elevhälsa börjar i 
klassrummet, som kom ut tidigare i år: 
 

Melinda är fjorton år och går i årskurs åtta. Hon har alltid varit något av 
en drömmare som gärna suttit för sig själv inne på sitt rum, där hon 
fantiserat och lekt med dockor. Det gör hon fortfarande när ingen ser 
henne, men allt mer tid tillbringar hon också framför spegeln. 
  
Melinda har alltid haft svårt att passa tider. Hon har sin egen inre klocka 
som ingen riktigt förstår sig på. Utom hon själv förstås. Det leder till att 
hon ofta kommer för sent. Också när mamma väckt henne och sett till att 
hon kommer iväg i tid kan det hända att hon missar början av första 
lektionen. Någonting på skolvägen fångade plötsligt hennes intresse, 
eller om det nu bara var hennes fantasier, och så glömde hon för en 
stund att det var skolan hon var på väg till.  
 
I många år hade de vuxna överseende med Melindas egenheter. För man 
såg att hon samtidigt var en på många sätt rikt begåvad tjej. Hon lärde 
sig läsa snabbast av alla, och hon har alltid varit en bokslukare av rang. 
Hon kan bli sittande på biblioteket i timmar, försjunken i en bok hon 
hittat, under senaste året nästan alltid på vuxenavdelningen. Också 
musiken betyder mycket för Melinda, och man ser henne oftast med 
hörlurar över öronen. Hon spelar gitarr riktigt bra och har börjat skriva 
texter till egna låtar, som hon också framför ibland tillsammans med en 
tjejkompis, som spelar elbas.  
 
Tidigare har Melinda inte haft några problem att hänga med i skolan. 
Hon har legat ungefär på medel, utom i svenska där hon hört till de 
bästa, främst för att hon skriver så bra. 



2 

 

 
Men nu sedan något år tillbaka fungerar skolan allt sämre för Melinda. 
Så fort det blev tal om betyg tappade hon lusten. Hon hatar alla former 
av prov och presterar ofta långt under sin förmåga. Hon säger att hon 
ibland inte kan sova inför ett prov, och då kan det hända att hon uteblir, 
trots att hon säkert hade kunnat klara provet bra bara hon gick dit. 
Melinda har fått komma till skolans kurator på samtal. Kuratorn trodde 
att det rörde sig om något slags ”prestationsångest”. Men det tror inte 
Melinda. Hon har bara inte lust att konkurrera om betyg och sådant. Och 
hon hatar alla former av tidsgränser. Det är det som är det värsta med 
proven, säger hon – att de ska vara klara på viss tid.  
 
Melinda har börjat tycka allt sämre om skolan och skolkar allt oftare. I 
stället ägnar hon sig åt sin musik, åt att läsa och åt ”att göra ingenting”, 
som hennes pappa brukar säga. Men det förstår inte Melinda. Hon gör 
hela tiden en massa saker, fast det inte syns utåt. Hon har redan flera 
romaner inne i huvudet, känns det som. Men att skriva dem blir för 
jobbigt. Och då skulle väl vuxna börja bedöma dem också, och det vill 
hon inte.  
 
Inte heller förstår Melinda när kuratorn frågar om hon känner sig 
deprimerad. Hon känner sig inte alls så. Hon vill bara få vara i fred just 
nu. Och hon gillar inte skolan. Ska det vara så svårt att förstå? Hennes 
mentor försöker uppmuntra henne att hänga på i skolan igen. Det är bara 
ett drygt år kvar av grundskolan, säger han. Sedan kommer gymnasiet, 
och det blir en helt annan sak. Då kan hon välja ett program som passar 
henne, kanske musik-estet till och med. Men då måste hon börja läsa nu. 
Och helst komma i tid till lektionerna. Så att hon får de betyg hon 
behöver för att kunna välja det hon vill.  
 
Det är just sådant prat som gör Melinda nästan vansinnig. När de vuxna 
sätter press på henne på det viset. Passa tider? Jaha. Hon varken kan 
eller vill. Börja läsa? Jaha. Hon läser mer än någon annan i klassen. Hon 
passar helt enkelt inte in. 
 
För att markera det börjar hon klä sig i svart. Bildläraren frågar om hon 
tänker bli emo. Som om läraren visste någonting om sådant! Melinda 
tänker inte bli någon speciell sort. Hon försöker bara förstå vem Melinda 
är. Och varför ingen annan fattar det. Och varför skolan bara ställer krav. 
I stället för att försöka förstå. På riktigt. 
 

 
I mötet med barn och ungdomar som Melinda ställs elevhälsan, som jag arbetar 
inom, på svåra prov. Frågan om lojalitet blir central. Ska vi vara lojala med skolan, 
vars mål är demokratiskt beslutade och i en mening högst legitima? Eller ska vi vara 
lojala med Melinda, vars agenda och sätt att tänka skiljer sig så radikalt från skolans? 
 
Det finns barn och ungdomar som helt enkelt inte passar in. Trots att de är rikt 
begåvade. Melinda värnar om sina inre rum, sin fantasi, sina drömmar, sin läsning på 
egen hand och sin musik. Sin egen språkutveckling, om man så vill. Och hon värnar 
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om sin rätt att få göra saker i sin egen takt, på sitt eget sätt, utan press, betygskriterier 
och tidsgränser. Hon är också i en livsfas där hon behöver mycket tid för att utforska 
vem hon är och finna sin identitet – eller snarare det knippe av olika identiteter hon 
är bärare av. Och göra sig vän med dem alla. Sådant kräver tid och utrymme. Och 
tillhörighet till en grupp där hon känner att hon, med de gåvor hon har fått, verkligen 
har något att bidra med. Något som behövs och som blir mottaget med öppna armar. 
Säkert behöver hon också samtal med någon som försöker förstå. På riktigt, som 
Melinda uttrycker det. Alltså inte bara samtal om hur hon ska kunna ”klara” den 
skola som finns där just nu. Utan om hur hon ska kunna göra sig förtrogen med livet 
självt.  
 
Så den fråga som jag som skolläkare, och som medlem av skolans elevhälsoteam, nu 
ställs inför är: Vilket är egentligen vårt uppdrag? Att hjälpa Melinda att trots allt 
fungera i skolan, som den nu är? Eller att försöka skapa en skola som kan rymma 
Melinda, just som hon är – eller som hon försöker vara?  
 
Jag tänker på Marie Nilsson-Linds sång Älska mig, tonsatt av Benny Andersson och 
framförd av Ainbusk: 
 

Se mig för här är jag. 
Låt mig få komma nära 
till era hjärtan så som den jag är, 
den jag försöker vara. 
 
… min enda längtan nu och här. 
Älska mig för den jag är.  

 
Kanske kunde den vara Melindas sång: ett naket rop om att få bli sedd. Av någon eller 
några som inte fäster sig så mycket vid utanverken utan är beredda att se igenom 
mina försvar och möta mig där jag är. Utan att värdera, kritisera, vilja förändra. 
  
Men det finns komplikationer i den bönen, och de skymtar i texten. I kärlekens 
mittpunkt blir jag också sårbar. Den som kommer mig nära på det sättet kan göra 
mig så illa. All verklig närhet innebär en unik möjlighet till att gå utanför mig själv, 
till gemenskap på riktigt – men samtidigt en risk att bli dödligt sårad. Jag lämnar ut 
något som jag aldrig riktigt kan kräva tillbaka.  
 
Och då finns en rädsla: När ni kommer mig så nära och ser det som finns här djupt 
inuti – kommer ni att kunna acceptera det? Duger jag verkligen för er? Är det inte en 
idealiserad bild av mig som ni bär med er in i det mötet – och finns då inte risken att 
ni bara blir besvikna när ni ser vem jag faktiskt är?  
 
Men rädslan gäller också mig själv. Jag vill ju att ni ska älska mig för den jag är. Men 
är jag verkligen den jag vill vara? Eller ”den jag försöker vara”, som texten uttrycker 
det. Jag känner min ofullkomlighet: ”Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det 
onda som jag inte vill, det gör jag” (Rom 7:19).  
 
Så frågan jag måste ställa till er blir: Är ni beredda att se min goda vilja? Kan ni 
acceptera mig också när jag inte klarar av att vara den jag försöker vara? Ser ni vart 
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jag är på väg, inte bara var jag är just nu? Och är ni i så fall beredda att följa mig på 
den resa jag är på väg att göra? 
 
I bönen om att bli älskad för den jag är ryms också de ängsliga frågorna: Vet jag själv 
vem jag är, innerst inne? Och om jag nu vet det – kan jag älska mig själv så? Om inte 
– hur ska jag kunna begära att ni ska kunna älska mig när jag inte själv gör det? 
  
Kanske anar jag att det inte finns några enkla svar på de frågorna. Kommer jag 
någonsin att kunna uppleva en identitet som är så tydlig och entydig för mig? Är jag 
verkligen en enda, som jag så småningom kan lära känna och våga visa för er andra? 
Är det inte snarare så att jag är flera, att jag har olika identiteter som jag använder i 
olika sammanhang? Att jag egentligen blir till först i en relation? Att jag blir till 
någon först i förhållande till dig, till er, till andra människor, till skolan och till mitt 
arbete, till mina drömmar och till Gud?  
 
Allt detta är Melindas frågor. Men de är också mina. Hur ska jag som skolläkare 
kunna möta de här känslorna och funderingarna hos Melinda? Har vi ett gemensamt 
språk? Hur ska vi i skolan kunna skapa ett sammanhang där Melinda känner sig 
trygg, där alla hennes frågor inte bara är accepterade utan välkomna bidrag till vår 
gemensamma utveckling?  
 
 
När jag själv söker svar på de frågorna och försöker förstå min uppgift måste jag 
bekänna något mycket sorgligt: Jag får alldeles för få svar i läroplanerna och i 
Socialstyrelsens råd om hur elevhälsan ska bedrivas. Och praktiskt taget inga svar alls 
om jag lyssnar på inläggen i den aktuella politiska debatten om skolan. Det är som 
om Melinda inte fanns. Som om principerna, abstraktionerna och de 
verklighetsfrämmande föreställningarna om hur barn och ungdomar borde vara 
ställer sig i vägen för möjligheten att se dem just som de är. När Melinda ber oss älska 
henne som den hon är svarar vi: ”Älska och älska, onödigt stora ord när vi talar om 
skolan – men vi ska gärna belöna dig om du är som vi vill att du ska vara. Du kunde 
väl åtminstone försöka… eller???”  
 
Så jag får söka mig till andra källor, om jag ska finna det vatten jag behöver. Och då 
landar jag först hos – Célestin Freinet. Han har i sina trettio ”konstanter” 
sammanfattat sin syn på hur en skola för Melinda och hennes vänner kan se ut. Och 
grunden för alltsammans är innehållet i den första konstanten: ”Barn är av samma 
natur som den vuxne.”  
 
Det är förstås här vi måste börja, i detta alldeles självklara påstående. Barn är av 
samma natur som den vuxne. Eller med andra ord: Barn är också människor. 
Melinda är i första hand min medmänniska, först i andra hand ung, eller elev, eller 
patient.  
 
Om någon månad fyller FN:s barnkonvention 20 år. I konventionens inledande text 
påminner FN om de grundläggande principerna i FN:s egen stadga, där det slås fast 
att ”erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av 
människosläktet och av deras lika oförytterliga rättigheter utgör grundvalen för 
frihet, rättvisa och fred i världen.”  
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Och eftersom barn i lika höga grad som vuxna är ”medlemmar av människosläktet” 
gäller de mänskliga rättigheterna lika mycket för dem. Utan undantag av något slag. 
När man i slutet av 1970-talet diskuterade om det behövdes en särskild konvention 
till skydd för barnets rättigheter var många tveksamma. Man menade just att barn 
var människor, och tog man bara de övriga konventionerna om mänskliga rättigheter 
på fullt allvar skulle barnen ha det skydd och de friheter som behövdes. Men 
erfarenheten talade ett annat språk. Dels hade det visat sig att vuxna i alla tider och i 
en rad olika avseenden hade haft svårt att se barn som fullt jämbördiga parter. Och 
dels såg man att barn, just på grund av sin maktlöshet, hade behov av ett antal 
tilläggsrättigheter utöver dem som gäller för alla. Och så kom då barnkonventionen 
till, efter mer än tio års hårt arbete.  
 
Man kan alltså säga att Freinet var före sin tid, när han kort och gott konstaterade att 
barn är av samma natur som den vuxne. Men han var inte ensam. Den polske 
barnläkaren Janusz Korczak hade redan i sin bok Barnets rätt till respekt från 1928 
skrivit: ”När jag leker eller pratar med ett barn förenar sig ett ögonblick av mitt liv 
med ett ögonblick av barnets liv, och dessa båda ögonblick har samma 
mognadsgrad.” 
 
Det är en formulering som för mig fungerat som något av ett meditationsord. 
Översatt till mitt möte med Melinda skulle det kunna innebära ungefär det här: 
 
Nu sitter vi här, du och jag, Melinda. Jag ger dig ett ögonblick av mitt liv. Jag är 67. 
Jag har varit barn och ung själv och är pappa till flera barn. Och jag har arbetat med 
barn och ungdomar hela mitt liv. Jag tror jag har en del att dela med mig av. Och du 
ger mig ett ögonblick av ditt liv. Du är 14. Du har helt andra erfarenheter än jag, och 
du har varit med om ting som jag aldrig varit i närheten av. Du har också något att 
dela med dig av, något som jag kan behöva för att komma vidare. Vi är nämligen båda 
två människor på vandring. Vi försöker, så gott vi kan, förstå både oss själva och den 
värld vi lever i. Och ett av de bästa sätten att vinna lite mer klarsyn och insikt är att 
mötas. Så låt oss lyssna till varandra så får vi se vad som händer. Kanske kan det här 
bli ett viktigt möte både för dig och för mig.  
 
Ett vanligt missförstånd är att ett sådant förhållningssätt innebär en utplåning av det 
vuxna ansvaret. Så är det inte alls, och jag ska snart förklara varför. Men först några 
ord om begreppet ”värdighet”. Det finns alltså redan i ingressen till 
barnkonventionen, där det talas om vikten av att erkänna ”den inneboende 
värdigheten hos alla medlemmar av människosläktet”.  Människovärde och känslan 
av värdighet är inte synonyma begrepp. Människovärdet är absolut, eller borde i varje 
fall vara det, men värdighet är en subjektivt upplevd känsla, som ligger nära den 
Marie Nilsson-Lind ger uttryck för i sin sångtext, alltså känslan av att duga som den 
jag är. Eller att den identitet jag lyckats kämpa mig till accepteras. Melinda har, in på 
bara skinnet, fått uppleva motsatsen. 
 
Dessa tankegångar har under senare år utvecklats av bland andra Amartya Sen i hans 
bok Identity and Violence. En människa har aldrig bara en identitet – hon har ett helt 
knippe identiteter som hon spelar med. Hon kan till exempel vara dottern i familjen, 
eleven i årskurs 8, kompisen i gänget, flickvännen till en kille på gymnasiet, Emil 
Jensen-fan, guarden i basketlaget, Twilightslukaren, undulatägaren, älskaren av udda 
kavajer - och en del till. Vilken identitet hon väljer att visa fram beror på 
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sammanhanget. Hennes värdighet som människa, menar Sen, beror av den möjlighet 
hon har att fritt använda sina olika identiteter. Så snart denna möjlighet begränsas, 
till exempel genom att hon hindras att utveckla någon av dem eller att hon av andra 
tilldelas en identitet hon inte vill ha, till exempel ”tjejen i svart”, hotas också hennes 
värdighet.  
 
Begreppet värdighet var viktigt också för Freinet. I en av hans konstanter sägs till 
exempel: ”Ingen, varken barn eller vuxna, tycker om kontroll och bestraffning, som 
alltid uppfattas som ett angrepp mot ens värdighet, särskilt om den utövas offentligt.” 
Motsatsen till en känsla av värdighet är en känsla av skam. Freinet motsatte sig 
kraftfullt alla former av skambeläggning: ”Det är alltid fel att straffa. Det är 
förödmjukande för alla och får aldrig den avsedda verkan”, skriver han bland annat.  
 
Disciplinen, som är viktig om arbetet i skolan ska fungera, måste upprätthållas på 
annat sätt, menar Freinet: ”Det är arbetets organisation som skapar ordning och 
disciplin i den nya skolan. Tillämpa de moderna metoderna för ett levande arbete, så 
kommer barnen själva att skapa disciplin, eftersom de önskar arbeta och utvecklas 
efter regler som passar för dem. På så sätt får ni en verklig ordning i er skola.” 
 
För att uttrycka det försiktigt: Det finns en viss spännvidd mellan Célestin Freinets 
och Jan Björklunds tankar kring disciplin! Freinet förespråkar en betygsfri skola där 
varje elevs kunskaper och erfarenheter tas till vara i gruppen och där ”det trevande 
försöket” är vägen till verklig kunskap. 
 
Freinets 30 konstanter skrevs 1948. Det var en spännande tid, då principerna om de 
grundläggande mänskliga rättigheterna kom i fokus på nytt, efter allt som inträffat 
under kriget. Samtidigt startade på flera håll en intensiv diskussion om 
barnuppfostran och synen på barn. Ett av Freinets viktigaste bidrag var hans syn på 
fostran till demokrati. En av hans konstanter lyder: ”Morgondagens demokrati 
förbereds genom demokrati i skolan. En auktoritär regim i skolan kan inte utveckla 
demokratiska medborgare.”  
 
 
I denna uppfattning var Freinet inte ensam. Ett år efter krigsslutet, 1946, utkom i 
Sverige en bok som väckte stort uppseende. Den var skriven av sociologen Joachim 
Israel och hans hustru, barnpsykologen Mirjam Valentin-Israel och den bar den lätt 
provocerande titeln Det finns inga elaka barn. Förordet var skrivet av Gustav 
Jonsson, senare kallad Skå-Gustav efter sin verksamhet på behandlingshemmet i 
Skå-Edeby, men när boken skrevs alltjämt läkare i psykisk barnavård vid Karlstads 
lasarett. 
 
I bokens slutkapitel, ”Uppfostran till demokrati”, berättar författarna först om en 
fyraårig pojke, som ensam och övergiven står på en gata och storgråter. Föräldrarna 
har lämnat honom där när de gått in en butik för att handla. När de kommer tillbaka 
lyser pojken upp av lättnad och glädje, men föräldrarna bara skrattar oförstående. Då 
blir pojken arg och gör en del tafatta försök att slå sin pappa, som då ilsknar till: 
”Först, när du är ensam, blir du så rädd att du gallskriker som en baby. Men när vi 
kommer tillbaka, då kan du minsann vara morsk. Du till och med slår din egen pappa 
mitt på gatan!” Pappan tycker att pojken måste lära sig en läxa, dels för att inte bli 
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rädd för en struntsak, dels för att inte slå sin pappa. Därför ger han nu pojken ”ett 
ordentligt kok stryk, också detta på öppen gata.” 
  
Boken Det finns inga elaka barn är en stark plädering mot alla former av våld i 
uppfostran, både mot agan och mot det psykiska våldet. Men berättelsen om den 
gråtande pojken utanför butiken får också bli utgångspunkt för en betraktelse om hur 
viktigt det är att förstå varför ett barn gör som det gör. Makarna Israel har det som 
Gustav Jonsson i sitt förord kallar ”ett orsakssökande betraktelsesätt”. De berättar i 
sin bok historien en gång till, nu sedd med barnets ögon. Och då framstår pojkens 
beteende som högst begripligt - men pappans reaktion som både obegriplig och grym. 
Författarna drar slutsatsen: ”Inställningen att barn skall lyda utan motsägelse, att de 
måste ha respekt för de vuxna och framförallt inte får vara aggressiva, beror på farliga 
missförstånd, som vi genom hela boken försökt göra våra läsare uppmärksamma på.” 
  
Efter denna berättelse påminner makarna Israel om vad som hände under kriget. De 
anknyter till en annan vid denna tid uppmärksammad bok, nämligen Flykten från 
friheten av socialpsykologen och psykoanalytikern Erich Fromm. Han påvisar där ett 
samband mellan den ensamma, olyckliga människan och den dragningskraft 
auktoritära idéer, som nazismen, kan få. En osjälvständig och otrygg människa är 
beredd att kasta bort sin frihet för att uppnå den förmenta eller falska trygghet som 
det innebär att underordna sig ett auktoritärt system. Och då kan hon också fås att 
begå de mest vidriga våldsbrott. Eller som paret Israel uttrycker det hela: ”Hon lyder 
men förtrycker, när hon själv får möjligheten därtill, och hämnas i ohöljd sadism.” 
Boken avslutas med en programförklaring, som jag vill återge i sin helhet, eftersom 
den är något av ett fundament för den antiauktoritära fostranstrend som sedan växte 
fram hos oss:  
 

När nu världen återuppbygges, räcker det inte enbart med sociala och 
ekonomiska förändringar – fastän dessa är ofrånkomliga förutsättningar 
för demokratins bestånd i framtiden. Samtidigt måste vi även genom en 
förnuftig uppfostran skapa den människa, som kan trygga det 
demokratiska samhälle, vilket vi hoppas kommer att växa fram – trygga 
det mot återfall i de sista årens barbari. Även i demokratiska stater finns 
det en latent fara för att människorna kastar bort sin frihet för en inbillad 
trygghet, att de låter en ”führer” ta ifrån dem den tunga bördan att själva 
få ansvara för sitt handlande. Eller uttryckt i andra ord: människorna blir 
genom en förtryckande fostran aldrig riktigt mogna och andligt 
fullvuxna, utan söker sig ständigt till en fadersauktoritet. Därför måste vi 
uppfostra våra barn på ett sådant sätt, att de blir immuna mot all slags 
auktoritär tro. I stället för obetingad lydnad och undertryckande av de 
naturliga känsloreaktionerna, som är de djupaste orsakerna till att folk 
accepterar auktoritära teorier, måste vi sätta: en förnuftig uppfostran, 
som utvecklar en kritisk och självständig personlighet, som skapar 
aktiva och fria individer, för vilka hänsynstagande till andra 
människors rättigheter ter sig som något alldeles självklart, när de är 
lyckliga och harmoniska själva.  

 
Fostran som ett demokratiprojekt – för Mirjam och Joachim Israel, liksom för 
Célestin Freinet, var den kopplingen självklar. Och den hängde alltså ihop med vad 
de, på olika håll, upplevt under kriget. Jag hade förmånen att få lära känna Mirjam 
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Israel under senare delen av hennes levnad, och hon berättade då för mig om 
bakgrunden till boken. Under kriget samlades en grupp psykologer i Stockholm. 
Många var där som flyktingar, och de kom från Österrike, Holland, Belgien, Danmark 
och Norge. I Stockholm höll de en form av informella seminarier, där samma fråga 
hela tiden stod i centrum: Hur kunde det komma sig att vanliga tyska pojkar, ofta 
med god uppfostran, kunde bete sig som formliga svin i kriget? Och, vilket var om 
möjligt än allvarligare, sedan skyllde sina övergrepp på att de ”bara lytt order”. Om de 
ändå hade sagt att de varit tvingade till det, eftersom de annars blivit avrättade för 
ordervägran! Men flera tycktes se orderlydnad som ett slags självklarhet, även om 
den ledde till att oskyldiga människor, till exempel kvinnor, barn och äldre, dödades 
eller kom till allvarlig skada. Den som lydde order behövde aldrig ha dåligt samvete.  
Psykologerna kunde bara se en rimlig förklaring till detta förhållningssätt: att dessa 
pojkar redan som barn blivit utsatta för en alltför auktoritär fostran. De hade fått lära 
sig att lyda, och så länge de gjorde det var de skuldfria. När kriget var slut och det var 
dags för psykologerna att återvända till sina hemländer samlades alla för ett 
avslutande möte.  De tog varandra i hand och lovade högtidligt att var och en i sitt 
land börja ett arbete mot alla former av auktoritär fostran. För Mirjam blev den bok 
hon skrev tillsammans med Joachim en naturlig startpunkt för ett livslångt 
engagemang med just den inriktningen. Hon kom till barnbyn Skå, där hon under 
många år arbetade tillsammans med Gustav Jonsson, och Skå kom också att bli något 
av ett centrum för denna antiauktoritära rörelse.  
 
Den form av fostran som förespråkades av Mirjam Israel och Gustav Jonsson har 
ibland kommit att kallas ”fri fostran”. De använde också själva detta begrepp, men de 
var noga med att påpeka att denna ”frihet” inte handlade om att barn alltid skulle få 
göra som de ville. I Det finns inga elaka barn utvecklar makarna Israel sina 
tankegångar kring detta:  
 

Betyder en fri och sund uppfostran, att barnen skall få göra precis allt 
vad som faller dem in? De som värjer sig med all kraft mot den så kallade 
fria uppfostran, har ibland denna uppfattning. Men… om frågan ställs på 
det sättet är den absurd. En av den moderna uppfostrans principer är 
kravet på konsekvens. Men en konsekvent genomförd uppfostran, där 
barnen får göra precis vad de vill, är helt enkelt otänkbar… Fri 
uppfostran betyder inte, att barnen skall få hoppa med fötterna på 
pianot, skära hål i mattorna eller riva sönder böckerna. Inte heller 
betyder det, att de skall terrorisera sin omgivning. Uppfostran under 
frihet är inte liktydigt med att barnen alltid skall få sin vilja fram. Det är 
rättigheten att reagera och visa sina känslor, som vi i stället vill ha fram! 

 
Ett barn ska alltså ha rätt att känna, tänka och uttrycka vad det vill – men inte alltid 
handla som det vill! Detta skrevs alltså redan 1946 men kunde lika gärna ha skrivits 
idag. Budskapet är nämligen detsamma som det som nu förs fram av praktiker och 
tänkare som familjeterapeuten Jesper Juul i Danmark och filosofen Stephen Law i 
England. 
 
Det finns inga elaka barn blev något av en klassiker med sin konsekventa plädering 
för en mer humanistisk och barnrättsorienterad syn på fostran. Men inte heller 
makarna Israel var först. I sin bok hänvisar de ofta till Alexander Neill, som under 
1920-talet startade den berömda Summerhillskolan i England. Och under samma tid 
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verkade den redan nämnde barnläkaren Janusz Korczak i Warszawa, senare död i 
Treblinka 1942. Men han var mindre känd i Sverige, och hans för sin tid märkliga och 
radikala böcker om fostran översattes inte till svenska förrän på 1980-talet. Den 
främsta föregångaren i Sverige var Ellen Key. I sin berömda men på sin tid snarast 
beryktade bok Barnets århundrade från år 1900 förde hon fram idéer, som påminner 
starkt om dem som makarna Israel på nytt lanserade 46 år senare! Ellen Key var 
bland annat en stark motståndare till aga.  
 
Flera kulturpersonligheter ställde sig bakom idéerna om ”fri fostran”. En av dem var 
Astrid Lindgren, vars böcker om Pippi Långstrump också började komma ut just efter 
krigsslutet. Här predikas olydnadens evangelium med både humor och frenesi. Det 
budskap Pippi stod för, och som nu började förmedlas till Sveriges barn, kan 
sammanfattas så här: ”Du ska aldrig lyda vuxna personer bara för att de är vuxna! 
Ska du göra som de säger ska de ha goda argument!”  
 
Detta tidiga arbete med sikte på en reformerad barnuppfostran hade flera 
utgångspunkter. En var den humanistiska med betonandet av barnets mänskliga 
rättigheter. Detta tänkande hade gamla anor. Den första internationella 
deklarationen om barnets rättigheter antogs av Nationernas förbund 1924. Den 
byggde på en deklaration som utarbetats av Rädda Barnen-rörelsen just efter första 
världskriget. Eglantyne Jebb, kväkare och pacifist från England, hade rest runt på 
Balkanhalvön under detta krig och förfärats över hur illa barnen for. Under stort 
motstånd grundade hon Save the Children 1919. Hon insåg samtidigt att välgörenhet 
inte räckte, och tillsammans med några svenskor inom det nybildade svenska Rädda 
Barnen (en av dem var Elin Wägner), började hon skissa på en sådan 
rättighetsdeklaration för barn.   
 
Under andra världskriget blev det än tydligare att barnen och kvinnorna var krigets 
största förlorare. Den första uppgiften det nya FN fick ta sig an var just frågan om 
mänskliga rättigheter, och FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter 
antogs 1948. Många framhöll redan då att barn också var människor, och att de 
därför måste tillerkännas samma grundläggande rättigheter som de vuxna. 
  
Också något annat hade hänt: Kunskapen om barns utveckling och om barns inre 
värld hade blivit större. Anna Freud, Donald Winnicott och så småningom John 
Bowlby visade både genom sin forskning och genom sin förmåga att levandegöra sina 
erfarenheter i ord och skrift både hur sårbara barn var – och vilken 
överlevnadsförmåga de hade. Anna Freud kunde visa hur viktig den nära kontakten 
med föräldrarna var när fara hotade – de barn som utan föräldrar evakuerades från 
London för att de skulle slippa uppleva de tyska bombningarna fick allvarligare 
psykiska skador än de som stannade kvar men fick vara tillsammans med sina 
föräldrar. Den som läst Michelle Magorians God natt, mister Tom, vet vad det 
handlar om. Donald Winnicott blev främst berömd för sina observationer av barns 
lek och sina skrifter om det så kallade mellanområdets roll – det område som finns 
någonstans mellan fantasi och verklighet. Och John Bowlby var den som tydligast 
beskrev den tidiga anknytningens betydelse. 
 
Alla dessa forskare och behandlare var ense om hur viktigt det var med en trygg och 
tillitsfull relation mellan barnet och föräldern. De gjorde också vad de kunde för att 
avfärda alla myter om att barn skulle vara födda elaka – när ett barn fick psykiska 
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problem av något slag fanns det alltid en orsak till det. Den orsaken gick för det mesta 
att förstå, bara den vuxne ansträngde sig tillräckligt och hade de kunskaper som 
behövdes om barnets behov och utveckling. En insiktslös eller förtryckande fostran 
kunde allvarligt störa relationen mellan föräldern och barnet och då leda till psykiska 
problem.  
 
Det var dessa nya kunskaper Gustav Jonsson anspelade på då han i förordet till 
makarna Israels bok talade om ”ett orsakssökande betraktelsesätt”. Men 
okontroversiellt var det inte. När Gustav Jonsson i början av 1950-talet lanserade 
denna syn på barn och fostran i en serie radioprogram, där han svarade på 
brevfrågor, mötte han starkt motstånd. Man menade att han undergrävde 
vuxenauktoriteten och mer eller mindre uppviglade barn till revolt mot både 
föräldrar och lärare. Samma motstånd mötte också Astrid Lindgren. Hennes Pippi-
böcker sågs inte alltid med blida ögon, och det var många föräldrar och lärare som 
vägrade läsa högt ur dem. Den som läst om när Pippi börjar skolan, i Pippi i 
Söderhavet, kan möjligen förstå den tveksamheten! 
  
Man kan se antagandet av Barnkonventionen 1989 som ett slags kulmen på denna 
utveckling. Vad som sedan hänt är snarast en tillbakagång. Under 1990-talet började 
allt fler debattörer tala om vikten av att sätta gränser. Många oroade sig över att barn 
inte längre respekterade vuxna, vare sig föräldrar eller lärare. Betydelsen av normer 
och fasta regler underströks. Det blev viktigt att ”våga vara vuxen”, vilket ofta gavs 
innebörden att de vuxna skulle återta kommandot, både hemma och i skolan, och 
tydligare visa vilka det var som bestämde.  
 
Under början av 2000-talet började TV-programmen med Supernanny sändas, också 
i Sverige. Programmen visade hur en nanny kom på besök till familjer som mer eller 
mindre havererat på grund av att barnen tagit över och formligen terroriserade 
föräldrarna. Även om det fanns inslag i programmen, där nannyn försökte förklara 
för föräldrarna varför barnen agerade som de gjorde, så kom uppmärksamheten att 
främst riktas mot de metoder nannyn använde för att återställa ordningen. Här 
spelade ignorering av barnet och timeout-påföljder en viktig roll, och för den som 
själv fostrats med de metoder som var vanliga på 1940- och 1950-talen var det lätt att 
känna igen sig: Skamvrån och rumsarresten var tillbaka! I debatten kring 
programmen kom därför ”den moderna skamvrån” att bli ett slags sammanfattande 
benämning på dessa nygamla metoder. 
 
Det visade sig snart att de metoder Supernanny använde och torgförde inte var 
hennes egna. Programmen var snarare ett sätt att på ett populärt sätt marknadsföra 
idéer som rekommenderats av ledande auktoriteter i de anglosaxiska länderna, 
främst i England och USA. De var också viktiga inslag i flera av de program för 
föräldrastöd som lanserats, som Triple P från Australien, COPE från Kanada samt 
The Incredible Years och Parent Management Training från USA. När dessa program 
översattes till svenska var man från början inte tillräckligt uppmärksam på vad de 
innehöll – och plötsligt rekommenderades på nytt också i Sverige metoder, som väl 
de flesta trodde var övergivna för gott. Denna olyckliga utveckling har jag närmare 
beskrivit i min bok Växa – inte lyda, som utkommer i mars 2010.  
 
Man får lätt intrycket att trender och moderiktningar i synen på fostran har en 
starkare förankring bland föräldrar än de faktiskt har. Jag har intervjuat många, som 
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liksom jag har sina första barndomsminnen från 1940-talet eller tidigare ändå. De 
flesta har minnen av aga, rumsarrest och skambeläggning. Men inte alla! Det finns 
generationskamrater som kan berätta om att de aldrig någonsin blivit slagna eller 
inlåsta och heller aldrig hört en förälder säga: ”Du borde skämmas!” De kände till att 
andra barn, kanske de flesta, blev uppfostrade på det sättet. Men deras egna föräldrar 
tog avstånd från sådana metoder och fostrade med mycket mjukare hand. Jag tror att 
sådana föräldrar och sådana lärare alltid har funnits.  
 
På samma sätt fanns det många föräldrar och lärare som under 1970-talet, alltså 
under den period som ibland kallas ”flumfostrans årtionde”, använde nog så 
auktoritära metoder med både aga, utfrysning, inlåsning och skambeläggning. Jag vet 
att det var så. Jag arbetade redan då som barnläkare och fick höra en lång rad 
berättelser, från både barn och vuxna, som gjorde mig djupt upprörd och som fick 
mig att ibland ligga sömnlös. Vad som sker i den offentliga debatten är en sak, vad 
som faktiskt händer inom hemmets och skolans väggar är en helt annan. Där är vi 
som föräldrar och lärare ofta långt mer präglade av hur vi själva blev fostrade än av 
de aktuella modevindar som just nu råkar blåsa. 
  
Jag talade nyligen med en kvinna som är född och uppväxt i en av de forna 
sovjetrepublikerna. Hon bor i Sverige sedan många år och har två barn i 
förskoleåldern. Hon berättade att hon själv blivit nog så hårdhänt uppfostrad, där 
agan var en närmast daglig företeelse. Hon har sedan helt tagit avstånd från sådana 
metoder, men när hon blir arg känner hon hur ”det sitter i händerna”, och hon får 
mobilisera hela sin viljestyrka för att inte daska till. Hennes man, som är född i 
Sverige, har aldrig blivit slagen som barn och har svårt att förstå att hon över huvud 
taget kan få sådana impulser. Han känner aldrig den minsta frestelse att daska till 
barnen.  
 
Men också vår egen svenska kultur är långtifrån så homogen som vi ibland tror. Ett 
intressant exempel är den samiska kulturen. Asta Balto, forskare vid Samiska 
högskolan i Karasjok, har skrivit en bok med titeln Samisk barneoppdragelse i 
endring. Hon beskriver där hur det i den gamla samiska kulturen var mycket ovanligt 
att barn blev agade. Man stod främmande för att barn överhuvudtaget skulle behöva 
disciplineras på det sätt som var vanligt i majoritetssamhället. Asta Balto berättar i 
boken om hur chockerande det var för besökare söderifrån att konfronteras med 
denna, som man tyckte, brist på uppfostran. Missionären Thomas von Westen ansåg 
till exempel att samernas brist på fostran av sina barn var högst betänklig: ”De får 
olydiga barn, eftersom de låter barnen rå sig själva och aldrig straffar dem!”  
 
Denna ursprungliga samiska fostran innehöll i stället andra medel för lärande och 
socialisering, där berättelser spelade en viktig roll, liksom att barnen tidigt fick vara 
med de vuxna i deras vardagsarbete. En form för erfarenhetsbaserat lärande som 
Célestin Freinet skulle ha gillat! Men Asta Balto berättar också om vad som hänt när 
majoritetssamhället inte accepterat den samiska befolkningens kultur och rättigheter. 
Särskilt tycks sameskolorna ha spelat roll för en tvångsvis assimilering, som fått 
ödesdigra konsekvenser för de gamla fostranstraditionerna. Idag för många unga 
samefamiljer en hård kamp för att om möjligt återupprätta en del av detta annars 
förlorade arv.  
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Ibland undrar jag om det inte finns ett samband mellan vår svaghet för auktoritär 
barnuppfostran och vårt sätt att behandla våra nationella minoriteter på. Jag ser det 
som en stor förlust för det svenska samhället att vi inte bättre tagit vara på den 
erfarenhet och den människosyn som finns inom den samiska befolkningen.  
 
Låt oss till slut återvända till Melinda och mötet med henne. Jag betonade tidigare 
hur viktigt det är att det mötet sker i en anda av ömsesidig respekt, där jag som vuxen 
inser att jag har lika mycket att lära av det mötet som hon. Freinet understryker att 
Melinda och jag är ”av samma natur”. Och Korczak talar om vi båda ger varandra ett 
ögonblick av våra liv, ögonblick av samma mognadsgrad. Jag underströk att detta 
inte på något sätt innebär att jag abdikerar från mitt vuxna ansvar.  
 
Filosofen Martin Buber har i ett tillägg till sin berömda bok Jag och Du utvecklat de 
tankegångarna. Han menar att barnet och den vuxne befinner sig vid var sin pol. 
Barnet måste få vila tryggt vid sin, men den vuxne måste ha förmågan att pendla 
mellan barnets pol och sin egen. Vid barnets pol möts de båda. För att den vuxne ska 
kunna finna barnet där måste hon eller han kunna leva sig in i hur barnet upplever 
världen, alltså se tillvaron med det barnets ögon. Det kräver att den vuxne har en 
obruten kontakt med sina egna barndomsminnen och med det i sann mening 
barnsliga inom sig själv. Den som en gång vilat tryggt i sina föräldrars omsorg och 
kärlek, och som blivit sedda, bekräftade och uppmuntrade av sina lärare får lättare 
att sedan ge omsorgen och kärleken vidare till sitt eget barn eller till de barn hon eller 
han möter i sitt arbete.  
 
Att uppsöka Melinda vid hennes egen pol innebär att jag måste lämna den trygga och 
bekväma observatörsrollen och i stället bli en levande aktör i vårt gemensamma 
utvecklingsprojekt. Célestin Freinet ger uttryck för samma tanke när han skriver: 
”Läraren bör inte nöja sig med att se på hur kollektivet fungerar och ingripa utifrån 
mot fel och brister. Han bör själv infoga sig i kollektivet och visa sådan förståelse och 
aktivitet att han blir dess ledande själ.” 
 
Men ska ett möte verkligen bli möjligt krävs också ett gemensamt språk. Melinda har 
ett rikt verbalt språk, men just nu når man henne bäst via musiken. Andra barn och 
ungdomar når vi enklast genom bild eller genom att tillsammans forma något med 
händerna, i lek och drama, i rörelse eller genom att gå tysta tillsammans i skogen.  
 
Men vi får aldrig fastna vid barnets pol. Den vuxne måste också, enligt Martin Buber, 
ha förmågan att också pendla tillbaka till den vuxna polen, att vara den någorlunda 
trygge vuxne som kan reflektera över sitt liv och som inser att ansvaret för att 
förhållandet till barnet ska fungera helt och hållet vilar på den vuxne. Det är föräldern 
och läraren som ska ta hand om barnet – aldrig tvärtom! För det krävs ett visst mått 
av personlig mognad. Vi kan aldrig bli perfekta – men vi måste, för att tala med den 
Donald Winnicott, försöka bli ”good enough”.  
 
En följd av denna inbyggda ojämlikhet i relationen är att den vuxnes kärlek varken 
kan eller ska betalas tillbaka. Den förälder eller lärare som förväntar sig tacksamhet 
från sina barn blir nästan alltid besviken. Långt upp i vuxen ålder sa jag en gång till 
min gamla mamma: ”Hur ska jag någonsin kunna återgälda all den kärlek du gett 
mig?” Hon svarade, som den självklaraste sak i världen: ”Den kärleken ska du inte ge 
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till mig – den ska du ge till dina barn!” Det handlar alltså om ett slags stafett, där den 
vuxnes omsorg och kärlek hela tiden ska föras vidare till nästa generation.  
 
För en vecka sedan var jag på Bokmässan i Göteborg. Av en tillfällighet hamnade jag 
på ett seminarium om det postsekulära samhället, alltså det samhälle vi nu är på väg 
in i, där en tids fixering vid rationalitet och praktisk nytta äntligen får ge vika för ett 
samhälle där religioner och visioner får förnyad betydelse för många människor. Jag 
menar förstås att skolan bör vara konfessionsfri – men inte visionsfri! Om skolan ska 
ha något berättigande för Melinda och alla hennes kompisar behöver vi nya 
visionärer, som förmår lyfta skolan ur det trångsynta prestations- och 
nyttighetstänkande som präglat den alltför länge. I vänta på dessa nya visionärer 
duger de gamla gott. Jag har nämnt flera av dem idag. Men med tanke på oss som är 
församlade här idag och på den utmärkelse jag fått, och som jag är både stolt och 
mycket glad över, tror jag ingen av de övriga misstycker om vi ägnar en särskild tanke 
åt Célestin Freinet!  
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