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Abstract: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en grupp folkskollärarinnor, efter sin 

examen 1933, diskuterar kring hur civilstånd och familjesituation påverkar deras 

yrkesutövning. Vidare undersöks om och hur tankar kring ovan beskrivna förändras under 

de ca 45 år kvinnorna i gruppen är yrkesaktiva. 

Källmaterialet är av unik och tidigare outforskad karaktär. Det utgörs av en 

omfattande och tät brevkorrespondens, via cirkulationsdagbok, som denna grupp av kvinnor 

hållit mellan sig i 65 år.  

Uppsatsen syftar också till att beskriva vilken roll gruppens korrespondens verkar ha 

spelat för dessa kvinnor. 

Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna gifte sig samt att nästan alla av de som 

gifte sig även stannade kvar som yrkesutövande folkskollärarinnor. Diskussionerna i breven 

hanterade både för- och nackdelar med att kombinera äktenskap med yrkesutövning. Breven 

visar också på att de varit återkommande och betydelsefulla inslag för kvinnorna i gruppen. 

De har utgjort ett slutet forum för dessa kvinnor att kunna diskutera och ventilera såväl 

yrkesrelaterade funderingar samt dela med sig av såväl goda råd som känsloyttringar av privat 

karaktär.  

 

Nyckelord: folkskollärarinnor, Skara Folkskoleseminarium, seminarister, 

cirkulationsdagbok, klassbok, vandringsdagbok, brevkorrespondens, kvinnligt nätverk, 

lärarprofession, giftermål, äktenskap  
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1. Inledning 
När Fridtjuv Berg, ecklesiastikminister 1911–1914, lyckades driva igenom en rad reformer 

för folkskolans utveckling stod bland annat en klar förbättring av lärarutbildningen som en 

av punkterna. Med skärpta inträdeskrav till folkskoleseminarierna, längre utbildningstid för 

de blivande folkskollärarna- och lärarinnorna samt kompetenshöjning av seminariernas 

lärarstab som några av de åtgärder som applicerades kom han målet något närmare.1  

Folkskollärarinnor kom att bli ett nästan lika vanligt inslag som folkskollärare och 1934 

fanns det 7 000 utexaminerade folkskollärarinnor mot 9 000 folkskollärare. Vanligaste 

tjänsten för kvinnor inom skolan var småskolelärarinnor vilka, samma år, utgjorde hela 

13 000 st och som inte ansågs ha samma status som sina kolleger med undervisning för de 

lite äldre barnen, folkskolelärarana/lärarinnorna.2 Manliga småskollärare verkar vid tiden ha 

varit ett obefintligt inslag i skolmiljön – en struktur vi lätt kan se hänger sig kvar än i dagens 

skola där manliga lärare på lågstadiet inte är påfallande vanligt. 

Hur förhöll sig då livet efter examen, såväl yrkesrelaterat som privat för 

folkskollärarinnorna? Hade de samma möjligheter för sin livsföring som sina manliga 

kollegor eller satte politiska system och samhällets strukturella konventioner begränsningar 

för lärarinnorna? Hur såg de själva på sin sitt liv efter examen?  

Att där fanns begränsningar vet vi genom en rad källor när vi tittar på kvinnors och 

mäns olika villkor i samhällen bakåt i historien. Såväl lönemässiga- som sociala skillnader 

mellan könen fanns. Bland annat har det gifta ståndets vara eller icke-vara inverkat på 

lärarinnornas liv och vardag. För många av dem var det inte förenligt med både ett aktivt 

yrkesutövande och ett aktivt hemliv med make och barn. Både samhällets syn på den saken, 

samt förmåga att underlätta för yrkesarbetande kvinnor med barn har spelat stor roll här.3  

Idag ser vi det som en självklarhet att kvinnor inte behöver avsluta sina anställningar 

för att de gifter sig.  Vi förutsätter också, när vi får barn, föräldraledighet och 

föräldrapenning. För mindre än en mansålder sedan var det helt andra incitament som var 

självklara. De folkskollärarinnor som vissa svårigheter till trots ingick äktenskap, skaffade 

barn och fortsatte sitt yrkesutövande var banbrytande pionjärer och visade efterkommande 

lärarinnegenerationer att det ena inte behöver utesluta det andra.4  

Hur det resonerades det i kretsen av folkskollärarinnor kring dessa frågor och 

livsföring är intressant att studera. Statistiska källor kan ge oss siffersvar om civilstånd och 

tjänstgöringsår, men personliga reflektioner, tankar och resonemang samt förändringar i 

 
1 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, 8. rev. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 100-101 
2 Lagerberg, Hans, Lärarna: om utövarna av en svår konst, Ordfront, Stockholm, 2007, s. 71-72 
3 Elgqvist-Saltzman, Inga, Lärarinna, kvinna, människa, Carlsson, Stockholm, 1993, s. 110-130 
4 Elgqvist-Saltzman, 1993, s. 142-146 
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dessa över tid kräver andra typer av källmaterial. Mikroundersökningar med ett nätverk som 

social resurs i fokus med livshistorieforskning som analysmetod kan vara ett sätt att komma 

nära tanken på individnivå.  

Förhoppningen är att denna uppsats skall ge röst åt tankar och åsiktsdiskussioner som 

tar avstamp i en högst personlig bas i en diskurs som annars mest återfinns som staplar eller 

diagram. Med hjälp av ett unikt källmaterial genomförs en kvalitativ, hermeneutisk studie och 

i diskussionen förs fram, genom en induktiv ansats i ett unikt inifrånperspektiv, 

folkskollärarinnornas livshistoria och professionsutövning.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en grupp förskollärarinnor, yrkesverksamma 

mellan 1933-1976, diskuterar inom sin grupp kring äktenskapets- och egna barns inverkan 

på- och möjligheter att kombinera med sitt yrkesutövande som folkskollärarinnor samt hur 

det påverkar dem. Här undersöks även om åsikterna och tankarna kring det ovan beskrivna 

förändras under de ca 45 år som denna grupp är yrkesaktiv.  

Med dessa utgångspunkter har undersökningen följande frågeställning till hjälp för att 

konkretisera syftet: 

1. Hur ser fördelningen ut mellan ogifta och gifta kvinnor inom gruppen Skara 

Folkskoleseminariums avgångsklass för folkskollärarinnor 1933? Hur långt 

efter sin examen gifter de sig? 

2. Hur ser diskussionerna ut kring att vara gift, såväl med som utan barn, som att 

vara ogift och förändras diskussionerna över tid? Anser kvinnorna i gruppen 

att civilståndet har inverkan på deras professionsutövning och i sådana fall hur 

beskrivs det?  

3. Vilken roll spelade klassbreven som ambulerande levnadsrapport för dessa 

kvinnor? Vad skriver de frekvent om? 

 

Syftet är inte att göra en kvantitativ undersökning kring hur många av dessa 

folkskollärarinnor som ingick äktenskap eller inte, men kanske kan man betrakta deras 

civilstånd som en markör för åsiktsbildning och spegling av kvinnoemancipation i 1900-

talets samhällsutveckling. Det intressanta är att undersöka hur dessa kvinnor där och då 

förhåller sig till densamma då de är en del av, den av idag, moderna kvinnans utveckling 

genom att de är en grupp kvinnor som emanciperar sig. 
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1.2 Källmaterial, avgränsningar och metod 

1.2.1 Källmaterial  

I undersökningen har jag utgått från ett omfattande och tidigare outforskat källmaterial, en 

brevväxling i form av en s.k. klassbok alt. cirkulationsdagbok5 som sänts inom gruppen av 

folkskollärarinnor avgångsklass 1933 vid Skara folkskoleseminarium. Klassen tog, efter fyra 

utbildningsår, examen den 7 juni 1933. Den bestod då av tjugo unga kvinnor redo att söka 

tjänst som folkskollärarinnor. Samtliga var födda mellan 1905-1911, vilket ger att de vid 

examenstillfället var mellan 28 och 22 år gamla.  

 

 
Skara Folkskoleseminarium avgånsklass 1933, fotot hämtat från cirkulationsdagbok volym 1.6 

 

Korrespondensen mellan dessa kvinnor fortlöper under hela 65 år, vilket utgör den 

längsta kända och till fullo bevarade, arkiverade korrespondensen av sitt slag. Det första 

brevet, och klassbokens början, är daterat Göteborg 25/10-33 och det sista är daterat 

Göteborg 22/10-98. När brevkorrespondensen avslutas finns nio av de tjugo kvinnorna 

fortfarande kvar i livet och de är då mellan 87 och 93 år gamla. Ett gemensamt beslut om 

klassbokens avslutande och arkivering av breven är då taget och böckerna som bundits in i 

fem volymer lämnas 1999 över till Landsarkivet i Göteborg som diarieför dem som 

GLA/A0632 med namnet; Skara folkskoleseminareium:1933 års avgångsklass cirkulationsdagbok 

och med märkningen ”handlingarna är fritt tillgängliga för forskning”.  

De fem volymerna håller följande årsfördelningar; volym 1 1933-1946, volym 2 1946-

1963, volym 3 1964-1977, volym 4 1977-1989, volym 5 1989-1998. Gruppen höll komplett 
 

5 Klassbok är en anteckningsbok/böcker som sänds inom en grupp i en given ordning. Personen som får boken tillsänt sig skriver ett brev i 
berättande form och har möjlighet att replikera och diskutera tidigare inlägg i boken. Därefter skickas boken vidare till nästa person i 
ordningen och denne person får nu chansen att läsa tidigare brev och avslutar med att skriva ett eget brev sist i boken, varvid boken sändes 
vidare till nästa person o.s.v. På detta sätt får klassboken funktionen av att vara en cirkulerande dagbok, då skribenterna för fram för 
stunden aktuella händelser och som över tid blir dokumentation av händelseförlopp i svunnen tid, likt en dagbok – därav även 
benämningen cirkulationsdagbok. Kvinnorna bakom källmaterialet i denna studie benämner själva sin korrespondens som klassbrev och 
klassbok. I landsarkivet benämns de cirkulationsdagbok. Övriga benämningar på denna företeelse som återfinns under 1.4 Tidigare 
forskning är vandringsbok och brevbok. När denna uppsats hänvisar till källmaterialet och liknande material används termen 
cirkulationsdagbok. 
6 Persongalleri se bilaga 1 
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samling brev i cirkulation under perioden för de tre första volymerna. 1977 fattades beslutet 

om att inte mer sända runt de första 45 åren med anledning av skrymmande hantering och 

dyra portokostnader. Böckerna förvarades hemma hos den av medlemmarna som utsetts till 

ansvarig för att cirkulationen upprätthölls och inte kom av sig eller att böckerna tappades 

bort. I händelse av att någon i gruppen önskade läsa de gamla breven så kunde hon be att få 

dem skickade till sig, istället för att de kom med vid varje leverans. 

 

        
T.v. Den första sändningslistan hämtad från från cirkulationsdagbok volym 1, t.h. komplett samling brev volym 1-5. 

 

Under de 65 år som cirkulationsdagboken hölls igång roterade den 21 varv. 

Rotationsordningen hölls enligt sändningslista i bokstavsordning baserat på efternamnets 

begynnelsebokstav. För de kvinnor som gifte sig kom ett efternamnsbyte att ske, men 

rotationsordningen ändrades inte utan hölls intakt utifrån ursprungsordningen.  

Två gånger försvinner cirkulationsdagboken under längre perioder. Första gången den 

försvinner är redan innan den hunnit rotera ett helt varv och den är då borta fyra år, mellan 

340121 och 380207. Detta till följd av ’slarv’ av en av kvinnorna som helt enkelt inte skickar 

den vidare och med tiden glömmer av att hon har den. Gruppen börjar eftersöka boken, den 

hittas och rotationen återupptas. Den kvinna som höll boken ur rotation i de fyra åren 

utesluts ur sändlistan. Andra gången cirkulationsdagboken försvinner är under den fjärde 

rotationen. Den är då borta under sex år mellan 490406 och 550627. Boken hade fastnat hos 

en av kvinnorna som blivit sjuk och som avlider 1955. Boken hittades av kvinnans systrar 

när de gick igenom hennes kvarlåtenskap och de sände den till en av kvinnorna i adresslistan. 

På så vis kom cirkulationsdagboken åter i rotation och för att fortsättningsvis skaffa sig 
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bättre kontroll över vem som hade cirkulationsdagboken hos sig upprättades ett system. En 

av kvinnorna i gruppen skulle alltid skulle få tillsänt sig vem boken skickades till i 

turordningen och som på det viset kunde följa upp att den inte fastnade någon längre tid hos 

någon och att den skickades vidare i listordningen. Detta system hölls under 

cirkulationsdagbokens resterande år och den fastnade inga längre perioder efter det.  

Korrespondensen som avgångsklass 33 vid Skara Folkskoleseminarium höll igång 

genom sin cirkulationsdagbok resulterade i det totala antalet av 358 brev som utgörs av 1 535 

handskrivna A5 sidor.   

En kvinna som avlade examen samtidigt som denna grupp var äldre, hon var född 

1891 och läste utbildningen i olika omgångar och gick endast sista året samman med 

avgångsklass 1933. Denna, den i gruppen 21:a, kvinna finns efter några år med i 

cirkulationsdagböckerna och producerar två brev varefter hon avlider. Ett av dessa brev 

belyser det uppsatsen undersöker varför de inte räknas bort i undersökningen. Med tanke på 

hennes korta närvaro i cirkulationsdagböckerna väljer undersökningen när den i uppsatsen 

hänvisar till gruppen i sin helhet, låta denna kvinna ett utgöra ett bortfall. Av etiska skäl skall 

ändå nämnas att denna kvinna inte är borträknad av gruppen som någon gång emellanåt i 

sina brev nämner henne. 

Syftet med denna uppsats kommer att kunna uppfyllas och presentera en 

undersökning med hög validitet. Källmaterialet är helt unikt och bjuder, i sin brevsamling, på 

ett inifrånperspektiv kring vad denna slutna grupp väljer att hantera mellan sig under vad 

som närmast kan benämnas som en livstid. Då breven vid författandet inte är tänkta att läsas 

av några andra än dem inom den slutna gruppen, så innehåller breven i böckerna oredigerad 

text anpassad för en intern målgrupp, vilket får ses som extraordinärt. Inget annat material 

belyser det denna grupp skriver om, källan är en primärkälla. Här ges möjlighet att följa både 

gruppens professionella och privata liv. Kvinnorna som skrev i cirkulationsdagboken var väl 

utbildade och torde därmed haft goda möjligheter att i skrift uttrycka sina erfarenheter och 

tankar. Det slutna forum som cirkulationsdagboken utgjorde borgar för att kvinnorna inte 

behövde känna sig särskilt begränsade och hämmade.  

Vidare belyser materialet såväl landsbygd som stad. Gruppen har representation i de 

tre största städerna; Stockholm, Göteborg och Malmö, men även något mindre städer såsom 

Växjö och Ludvika samt glesbygdsorter utanför ex. Uddevalla, Falköping, Uppsala. 

Möjligtvis kan det skapa tendenser att den geografiska koncentrationen ligger till nedre 

halvan av Sverige där Skaraseminarister oftast hamnar, 7 endast ett fåtal brev innehåller 

 
7 Cederbom, Lars August, Skara folkskoleseminarium 1842-1935. 3, E. R. Norrman, Skara, 1935, s.127-128 
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beskrivningar från norra Sverige då en av lärarinnorna hade tjänst de första åren högt upp i 

landet. Det går alltså inte att genomföra några bredare analyser kring eventuella geografiska 

skillnader där delar av hela Sverige representeras, vilket i sig vore en felanvändning av 

materialet. Ett unikt material skall ha unika frågor och dit hör inte geografisk diversitet. Det 

finns betydlig bättre källor för en sådana studier varför det utelämnas helt i denna uppsats 

studie som har fokus på gruppsammanhållningen och analys av frågeställningens öppna svar. 

Det skulle också kunna ses som en nackdel att det verkar finnas förhållningsregler och 

normer för denna brevkorrespondens. Med nackdel menas att det kan vara svårt att veta om 

hela sanningen är presenterad. Det är inte otänkbart att berättelserna eventuellt är något 

tillrättalagda och presenterade på ett sätt som utöver syftet att berätta eller diskutera en 

händelse även skall roa, och intressera, läsaren. Här skapar brevskrivaren helt enkelt ett filter 

och det är omöjligt att veta om, det för det stora sammanhanget tillika den lilla händelsen i 

sig, viktiga detaljer har uteslutits eller inte.  

Det finns inte någon nedtecknad förordning och regelverk kring vilka 

förhållningsregelser som gäller, men genom att följa breven förstår man relativt snabbt vad 

som är accepterat och inte. Troligtvis har gruppen ingått muntlig överenskommelse innan 

klassboken började sändas runt. Breven fick inte innehålla molltoner och gnäll, de skulle 

heller inte diskutera politik. Innehavaren av klassboken måste skriva sitt brev och skicka 

vidare inom ett par veckor. Över tid väljer gruppen att revidera regelverket. Gruppen 

framhöll det svåra i att hinna med att både läsa och skriva nytt inom loppet av endast några 

få veckor, de noterade även att det var svårt att undgå molltonerna. Livet rullade på för 

brevskriverskorna och bjöd på en del mindre roliga händelser såsom sjukdom, dödsfall etc. 

varvid det blev näst intill en omöjlighet att hålla breven fria från mörka inslag. Dessutom 

sker bl.a. andra världskriget och det efterföljande politiskt intensiva kalla kriget under 

klassbokens rotation, händelser som även de är svåra att förbise och utelämna ur de 

skildringar som gruppen delger varandra. Vid något tillfälle ifrågasätts till och med det 

kanske vettiga i att hålla politiska diskussioner utanför breven i klassboken, vilket medför en 

förändring i breven och politisk åsiktsdelning blir ett återkommande inslag. 

Som forskare på materialet måste man ta i beaktande att ett regelverk för vad man får 

och inte får beröra kan hämma sanningshalten i några brev och eventuellt påverka validiteten 

i materialet. Genom att välja rätt metod för analys och göra en induktiv studie, samt att vara 

medveten om problematiken kan denna studie förhoppningsvis presentera ett 

undersökningsresultat och diskussion som hanterar och belyser studiens syfte och 

frågeställningar på ett rättvist och godtagbart sätt. 
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Ytterligare en kritisk aspekt kring materialet är att denna typ av material ihop med den 

analytiska forskningsansats studien ämnar göra är lite använt. Det finns med andra ord inte 

många referenser och tidigare forskning att stödja undersökningen på, vilket ställer höga krav 

på att undersökningen vilar på en vetenskaplig och stabil grund.   

 

1.2.2 Avgränsningar  

För att begränsa undersökningen till vad som ryms inom ramen för denna uppsats så har 

källmaterialet begränsats till att beakta och analysera gruppens diskussioner kring civilstånd i 

kombination med aktivt yrkesutövande under de år de är yrkesutövande, dvs. till dess de går i 

pension, vilket inträffar mellan åren 1969 och 1976. Denna undersökning innefattar brev 

representerade i volymerna 1, 2 och 3 d.v.s. perioden 1933 och 1977.  

Denna period är en socioekonomisk brytningstid vilket gör det till en historiskt mycket 

intressant tid att undersöka. Stora politiska händelser äger rum, händelser som bland annat 

kontinuerligt och succesivt förändrar levnads- och livsvillkoren för medborgare i allmänhet 

och kvinnor i synnerhet i många länder däribland Sverige. Folkskollärarinnorna vid 

avgångsklassen i Skara 1933 får under sina yrkesverksamma år uppleva ett antal omvälvande 

samhällsreformer, vilka i sin tur direkt påverkar kvinnors situation och möjligheter såväl 

privat- som arbetsrelaterat. Uppsatsens kapitel Bakgrund belyser mer om den samhällskontext 

som faller inom undersökningsperioden. Den undersökta perioden och omfattningen av 

källmaterialet bör kunna ge ett fullgott underlag för att kunna föra fram, tolka och analysera 

åsikterna och resonemangen på ett rättvist sätt. Syftet är, som sagt, att åskådliggöra ett för 

tidsperioden kontroversiellt ämne med ett inifrånperspektiv.  

 

1.2.3 Metod och forskningsfält 

Studierna i denna uppsats är av kvalitativ art och vilar på hermeneutisk grund med en induktiv 

ansats, vilka alla förklaras nedan.  

Begrepp som empirism, realism och kvantifiering är vanligt förekommande inom 

samhälls- och humanvetenskapen och de representerar strävan mot en exakt kunskap. Den 

något mjukare; inkännande och tolkande vetenskapen, hermeneutiken är en bjärt kontrast till 

detta och blir en vetenskaplig motpol med fokus på förståelse och tolkning snarare än att 

söka struktur och kausala samband.8   

Hermeneutik har sitt ursprung i filosofiska teoribildningar om att tolka och att förstå. 

Ordet kommer från grekiskans hermenuein som motsvarar svenskans tolka alt. uttolka. 

 
8 Gustavsson, Bengt (red.) (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 11-14 
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Hermeneutiken som tradition följer bakåt till antiken och har historiskt agerat disciplin för 

texttolkning och uttolkningspraxis.9 

Den moderna hermeneutiken utvecklades i slutet av 1800-talet av den tyske filosofen 

Wilhelm Dilthey (1833-1911). Han lyfte fram tre dimensioner i analysmetoden; upplevelse, 

uttryck och förståelse. Genom att använda dessa tre dimensioner, eller lager om man så vill, i 

sin analys så sätts fokus på dynamiken mellan individens inre värld och hur den kommer till 

uttryck i en kontext. Genom detta menar den franske filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) att 

förståelse är att ses som en kunskapsform kopplad till epistemologi.10 

Grundläggande kännetecken för hermeneutiken är att metoden tar avstamp i ett del- 

och ett helhetsperspektiv. Det innebär i praktiken att vid analys och tolkning måste både 

stora och små incitament tas i beaktande, d.v.s. såväl individnivå och explicita händelser som 

kontextuella sammanhang är avgörande för en fullgod analys, s.k. holistiskt perspektiv.11  

Det är genom det holistiska perspektivet, d.v.s. helhetssyn, som forskare kan arbeta 

med den s.k. hermeneutiska cirkeln som närmast kan beskrivas som en förståelsespiral där man 

inom hermeneutiken tänker sig att den vetenskapliga förståelsen och analysen/tolkningen 

har en progression och successivt når nya insikter då forskaren rör sig emellan del- och 

helhetsperspektivet och därmed fördjupar sin förståelse i sin analys och textbearbetning.12 

Forskaren behöver i en hermeneutisk studie även väva in källkritik, empati, 

situationsförståelse samt vara uppmärksam och söka efter eventuellt dolda eller 

underliggande tolkningsmöjligheter.13 För att uppnå detta är ett centralt kriterium för 

kvalitativ forskning att forskaren hanterar empirin på ett öppet och mångfacetterat sätt. Det 

innebär att forskaren främst utgår från uppgiftslämnarens perspektiv och inte från sitt eget 

perspektiv.14 

Med en hermeneutisk inriktning är det heller inte bestämt explicit vad som kommer att 

undersökas. Undersökningsfältet framkommer vid bearbetning av källmaterialet, som visar 

vad uppgiftslämnaren eller författaren själva valt att lyfta fram. Metoden fokuserar således på 

vad som kan utläsas ur materialet. Att göra en studie på ovan nämnda sätt, att empiri 

insamlats och att forskaren därefter försöker utläsa mönster ger studien en induktiv ansats. 

Forskaren följer så att säga upptäckandets väg.15 

 
9 Thomassen, Magdalene, Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2007, s. 178 
10 Thomassen, 2007, s. 181,189-190 
11 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2008, s. 190-198 
12 Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 203-212 
13 Thomassen, 2007, s. 186-189 
14 Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 211 
15 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4., [uppdaterade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 40-45 



11 
 

Den kvalitativa metoden lämpar sig för studierna i denna uppsats då metoden är väl 

utformad att för att betrakta individ/er i dess kontext. Forskaren använder också, vid 

kvalitativ forskning, ofta ett målstyrt urval – man vet med andra ord vilken grupp man vill 

undersöka och utifrån det så kan enheter eller individer väljas ut med målsättningen att 

kunna hjälpa till att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Undersökningen i 

denna uppsats är begränsad till en avgränsad grupp, ett internt nätverk, och ett tidsspann som 

stämmer väl ihop med undersökningens formulerade syfte och frågeställningar.  

Källmaterialet denna undersökning kommer studera visar hur en sammanhållen grupp 

av kvinnor förhåller sig till varandra när de inte har möjlighet att förhålla sig till varandra i 

det offentliga rummet. Då källmaterialet bjuder såväl åsiktskildringar som åsiktsutbyte samt 

beskrivna händelseförlopp som spänner över lång tid och därför närmast kan betraktas 

sprungna i dagboksform placeras underökningen i forskningsfältet Livshistoriestudier och 

antager därför den kvalitativa, hermeneutiska och induktiva forskningsansatsen nätverksanalys 

för livshistorieforskning.16 Uppsatsen skall förstås mot en historisk kontext och historisk 

bakgrund. Den teoretiska ramen som används baseras på modern nätverksanalys riktad mot 

sociala nätverk.17 

Einar Hreinsson, fil. dr. historia och hans dito kollega Tomas Nilson redogör för 

bakgrunden till, och utvecklingen av den moderna nätverksanalysen i sin bok Nätverk som 

social resurs från 2003. Huvudsyftet med boken är att visa hur nätverksanalys kan tillämpas i 

historisk forskning samt redogöra för vad ett socialt nätverk per definition är.18 

Modern social nätverksforskning har sina rötter i amerikansk socialpsykologi och fick 

genom socialantropologer och sociologer vid Harvarduniversitet på 1930-talet fäste som 

vetenskaplig disciplin använd främst inom samhällsvetenskaplig forskning. Bland annat 

framhåller Harvardsociologen George Homans (1910-1989) tankar kring att ett socialt 

system består av ett externt och ett internt system. Han menade att på grund av den 

interaktion som sker mellan människor i det interna systemet skapas känslor av vänskap och 

sympati mellan dem. Via tryck från det externa systemet ökas interaktionsgraden, 

samhörighetskänslorna förstärks och en ännu större interaktion uppstår.19 

Under 1960-talet utvecklades de amerikanska traditionerna och tog även in delar av 

vad forskare i Manchester förespråkat under 1950-talet. Hybriden av de olika inriktningarna 

mynnade så småningom, i slutet av 1970-talet, ut i en alltmer enhetlig metodologi inom social 

nätverksanalys och grundandet av INSNA (International Network for Social Network Analysis) i 
 

16 Goodson, Ivor F. & Numan, Ulf,  Livshistoria och professionsutveckling: berättelser om lärares liv och arbete, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 14-15, 
68-70. 
17 Goodson & Numan, 2003, s. 16-18 
18 Hermanson, Lars, Einar Hreinsson & Nilson, Tomas, Nätverk som social resurs: historiska exempel, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 28-29 
19 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 13 
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Toronto och därtill tidskriften Social Netwoks som utgjorde ett forum för denna typ av 

undersökningar. Detta bidrog för nätverksanalysen att utvecklas mot att kunna appliceras på 

andra studieområden än tidigare, och metoderna spreds nu över disciplingränserna. Från att 

traditionellt sett ha befunnit sig inom ämnen som socialantropologi, psykologi och sociologi 

så fick nu nätverksanalys ny mark och kom att brukas som nyskapande metod i ämnen som 

kulturgeografi, företagsekonomi samt delar av humaniora, bl.a. inom historia.20  

I Sverige har historiker intresserat sig för begreppet socialt nätverk sedan 1990-talet 

och Hreinsson/Nilson för fram att forskningsläget är delat.21 

Vad som kännetecknar ett socialt nätverk per definition råder inom den akademiska 

världen en diskussion kring.  

Den franske socialantropologen Pierre Bourdieu (1930-2002) hävdade att det är de 

olika typer av värden som är möjliga att ansamla och utbyta mellan individer som utgör ett 

nätverk. Han kallar dessa värden kapital och enligt Bourdieu finns det ekonomiskt kapital 

(förmögenhet), socialt kapital (individens sociala kontakte, kulturellt kapital (utbildning och 

individuella färdigheter) samt symboliskt kapital (symboler mer prestigevärde, ex. adelstitel 

eller liknande). Bourdieus kapitalbegrepp kan användas för att analysera vad interaktion i ett 

nätverk handlar om, d.v.s. vad som ”byts” inom nätverken.22 

Hreinsson/Nilson skriver att det innebär att nätverket i sig blir ett forum för mänsklig 

interaktion med avsikten att; formera, reproducera och konvertera kapitalformer enligt 

nätverkets interna normsystem och att ett socialt nätverk därmed definieras som ”relationer 

som kan beskrivas som varaktiga, frivilliga, icke-formaliserade och icke-hierarkiska”. De 

framhåller också att användandet av termen socialt före nätverk på något sätt utgör en 

dubbelsägning, en tautologi. Hreinsson/Nilson anser helt enkel att alla relationer i alla 

nätverk per definition är sociala i någon mening.23  

Både den svenska historikern fil. dr. Solveig Fagerlund, (1956-) och den danska 

professorn i historia vid Köpenhamns universitet Gunner Lind (1953-) förespråkar att man 

inom nätverksanalys också kan komma att behöva kombinera olika källor av kvantitativ 

karaktär för att konstruera ett antal människors sociala kontaktnät. Därefter kan den 

kvalitativa undersökningen genomföras för att få fram information om själva 

nätverksutbytet. Metodologisk mångfald i historiska undersökningar avhjälper ibland 

problematik vid svårhanterade källor. Fagerlund och Lind anser alltså att kvantitativ och 

 
20 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 8, 16-17 
21 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 18-19,21 
22 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 20-21 
23 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 7, 21, citat hämtat från s. 21 
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kvalitativ forskning för nätverksanalys är komplementära. I grunden handlar det om att 

analysera sociala utbyten hos grupper som innehåller nätverksliknande relationer.24  

Hreinsson/Nilson presenterar, i Nätverk som social resurs, en ny definition på vad 

som är ett nätverk och vad som inte är det. Baserat på empiriska undersökningar har de 

kommit fram till att nätverk bäst beskrivs som: 

 
En varaktig, frivillig, icke-formaliserad mellanmänsklig förbindelse där hierarkiska relationer inte kan uteslutas. 

Nätverksrelationens huvudfunktioner är utbyte, reproduktion och sammanhållning samt utestängning eller 

rekrytering.25 

 

Syftet med denna nätverksdefinition är att föra fram ett begrepp som är applicerbart på 

undersökningar av alla socialgrupper då det går tvärs över klassbegrepp och är användbart 

utan krav på källmässig exklusivitet och kan kombineras med kvantitativa metoder.26 

Historikern Lars Hermansson (1967-) framhåller fem analysområden där ett studium 

med hjälp av nätverksrelationer ger en ökad förståelse av ett historiskt samhälle. 1)Källkritisk 

analys som poängterar att källmaterialet bör tolkas mot bakgrund av politisk kultur och 

maktsystem som bidrar till förståelse av källornas funktion, publik, syften och tendens. 

2)Strukturanalys där en studie av nätverket kan bidra till att visa på en maktstruktur där 

individernas inre relationer och förmågor att påverka strukturen klargörs. 3)Aktörsstudie som 

gör det möjligt att mot bakgrund av nätverkens funktion i samhället förstå enskilda 

individers eller grupper av individers interaktion alt. kommunikation mellan individ och 

grupp fungerar. Nätverket placeras då i ett mentalitetshistoriskt och ideologiskt sammanhang 

som ger oss en bild av gruppidentitet och självbild. 4)Undersökningar av kausala samband som 

ger en djupare insyn i nätverkets funktion som kan tillföra nya infallsvinklar beträffande 

orsakssammanhang och konsekvenser, ex. i form av konfliktanalys. 5)Studier baserade på 

genusperspektiv där forskaren genom att utgå från ett genusperspektiv gör det möjligt att 

analysera vilka olika roller kvinnor och män spelade vid nätverksbyggande och inom 

befintligt nätverk. Hermansson menar alltså att det genom dessa sätt är möjligt för 

nätverksperspektivet och nätverksanalysen att tillämpas i historisk forskning.27 

Inom historisk forskning genom nätverksanalys ligger det forskningsfält där studien i 

denna uppsats placeras; livshistorieforskning genom berättelser – narrativer. ’Tillsammans’ 

med berättaren (i denna undersöknings fall, brevens författarinnor) finner forskaren de 

 
24 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 24-28 
25 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 29, kursivering i enlighet med förlaga 
26 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 29 
27 Hermansson, Hreinsson & Nilson, 2003, s. 56-59 
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viktiga händelser, möten och mönster som växer fram under studien. Reflexionen och 

analysen när levnadsberättelserna ’konfronteras’ med kontexten konstruerar livshistorien.28  

Livshistorieforskning är en relativt ny och ännu inte spridd ansats i Sverige. 

Livshistorieansatsen ses som en mångsidig uppsättning metoder och ger en metodologi där 

berättelser om en människas erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor etcetera. Ansatsen är 

tillämplig på många forskningsområden och kan exempelvis fokusera frågor som rör genus, 

miljö, kulturyttringar och professioner.29  

Livshistorieansats och nätverksanalys är ytterst lämpliga för såväl studien som 

källmaterialet i denna uppsats och harmonierar väl med uppsatsens syfte och frågeställningar.  

För att nå god validitet i min undersökning kommer jag i min bearbetning av 

källmaterialet utgå från att söka förståelse genom användning av den hermeneutiska cirkeln 

jag nämnt ovan. Och därigenom med induktiv ansats kommer jag att söka sammanhang 

genom att successivt fördjupa mig i materialet och pendla mellan del- och 

helhetsperspektivet. På så sätt konfronteras narrativen med den historiska kontexten, bland 

annat med hjälp av Hermanssons analysområden för historisk kontext. Med stöd av 

Bourdieus kapitalbegrepp samt genom att anslå en metodologisk mångfald i linje med vad 

Fagerlund och Lind presenterar kring nätverksanalys med komplementära inslag av både 

kvantitativa- och kvalitativa metoder gör, jag det möjligt att presentera i denna uppsats en 

livshistorieforskning genom nätverksanalys. Reliabiliteten går i denna induktiva studie inte att 

styrka men troligt är att kommande forskning kommer att komma fram till likartade resultat 

med samma källmaterial. Det handlar om intersubjektiv prövbarhet, några absoluta krav på 

objektivitet kan en historiker sällan eller aldrig ställa. Dock förhåller sig forskaren så objektiv 

som möjligt genom det holistiska perspektivet. Källmaterialet är ett ofriserat, ej reproducerat 

textmaterial d.v.s. i sitt originalutförande - primärkälla. För att styrka validiteten i 

tolkningarna kommer undersökningen att delge läsaren en stor del empiri för att inte 

undanhålla tolkningsmaterial och undersökningen kommer i hela processen arbeta noggrant 

med bland annat referenssystem och återgivning av citat.  

 

1.2.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) formulerar övergripande riktlinjer för etiska frågor och handhar i 

samarbete med Uppsala Universitet webbplatsen Codex, codex.vr.se, vars syfte är att 

 
28 Goodson & Numan, 2003, s. 14-15 
29 Goodson & Numan, 2003, s. 90-92 
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tillhandahålla information om de etiska riktlinjer och krav som forskare kan komma att 

ställas inför i forskningsprocessen.30 

Som forskare måste man vara hänsynsfull och visa respekt för uppgiftslämnare i sitt material 

och värna om både psykisk och fysisk integritet. Därav bör etiska överväganden göras för att 

skydda uppgiftslämnarna, alternativt deras efterlevande, samtidigt som friheten inom 

forskningen inte skall begränsas. Det är innebär att forskningsprojekt innefattande personer 

har två delar som måste behandlas parallellt.31 

Vetenskapsrådet framhåller att det är forskarens eget etiska ansvar som ligger till grund 

för forskningsetiken. Det åligger forskaren att tillse att forskningen är moraliskt acceptabel 

och att den håller en god kvalitet.32 

I den mån källmaterialet för denna uppsats påvisar händelser av känslig karaktär som 

bedöms vara av vikt för studien, och därmed ej kan utelämnas, kommer information kring 

dessa händelser läggas i not. I löpande text låter således analysen denna typ av detaljer utgå. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen innehåller fem delar. Delarna i uppsatsen är kapitelindelade för att förenkla 

eventuella nedslag och återblickar som läsaren kan komma att vilja göra.  

I den inledande delen presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare 

redogörs för det källmaterial som studien i uppsatsen ämnar undersöka samt de 

avgränsningar av materialet som görs. Då uppsatsens studie är av en inte så vanligt 

förekommande analysmodell, så ägnas ett relativt omfattande och ingående parti åt 

metodbeskrivning och forskningsfält. Avslutningsvis, i uppsatsens inledande del, hanteras 

tidigare forskning och litteratur.  

Del två ger läsaren den historiska kontext som är nödvändig för att på ett fullgott vis 

kunna anamma undersökningens resultat- och diskussionsdel. Bakgrundsbeskrivningen 

innefattar därför både historisk beskrivning av samhället och en skolhistorisk beskrivning. 

Den tredje delen presenterar undersökningen och de resultat och analyser som görs i 

samband med denna. Här återfinns även, för undersökningen relevanta, citat hämtat från 

källmaterialet. Avslutningsvis i undersökningen kommer punkt tre i frågeställningen; Vilken 

roll spelade klassbreven som ambulerande levnadsrapport för dessa kvinnor? Vad skriver de frekvent om? få 

ta plats. Frågornas öppna karaktär är tänkta att besvara och analysera intrycket av helheten i 

cirkulationsdagböckerna och redovisas därmed med öppna svar och med jämförelser mot 

 
30 Uppsala Universitet, tillgängligt 190304, http://codex.vr.se 
31 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 1997 
32 Vetenskapsrådet. God Forskningssed. Vetenskapsrådet, Stockholm, 2017, s. 13 

http://codex.vr.se/
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tidigare forskning. Vad som här kommer diskuteras är inte lika säkerställt som 

frågeställningens två övriga punkter, men frågan är intressant att belysa med hänvisning till 

källmaterialets exklusivitet och unika karaktär. 

Kapitel fyra och fem utgör undersökningens efterföljande diskussion respektive 

sammanfattning.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Under avsnittet 1.2.1 Källmaterial framhålls som källkritik att materialet som agerar 

källmaterial för studien i denna uppsats är ett unikt material som hittills inte behandlats 

vetenskapligt och att det ej heller finns referensforskning som explicit belyser denna studies 

syftesformulering med hjälp av ett liknandande material. Därför blir det komplicerat att 

teoretiskt pröva uppsatsens analyser under avsnitten undersökning och diskussion mot 

någon tidigare forskning eller litteratur.  

Av den anledningen kommer vissa jämförelser göras till forskning och litteratur som 

ligger i forskningsfält parallella med denna uppsats placering, men som ändå i någon mån 

behandlar ett likartat material och likartat syfte. Källmaterialet som innefattas i denna studie 

befinner sig i gränslandet mellan dagbok och livsberättelse, därför presenteras nedan i 

avsnittet om tidigare forskning studier och forskningsprojekt baserat på både livsberättelser 

och dagböcker.    

Det har såväl forskats som skrivits mycket om lärare, både äldre tiders 

småskollärarinnor, folkskollärare, folkskollärarinnor och de moderna lärarna av idag. De har 

studerats och jämförts, slutsatser har dragits och summeringar har genomförts. Slutsatser 

och summeringar som framhåller lönegrad, tjänstegrad, elevunderlag, perspektiv kring 

professionalism, pedagogik och metodik, bakgrund och privatliv – det mesta täcks in och 

finns att finna via bibliotek och arkiv. Det är med fog lärare kan ses som en 

väldokumenterad yrkeskår. Det mesta går att finna i varierande former exempelvis 

avhandlingar, uppsatser, artiklar och böcker. Få av alla dessa skildringar innehåller lärarnas 

egna ord i ett inifrånperspektiv. Visserligen finns det en rad lärarminnen behandlade och 

publicerade, men dessa är baserade på lärares tillbakablick på sitt ibland sedan länge lämnade 

yrkesliv. Dessa återblickar har skett genom olika upprop och med stödpunkter att förhålla sig 

till d.v.s. ofta ej öppna för obundet reflekterande. Olika arkiv, ex. TAM-arkiv, håller många 

av dessa inkomna lärarminnen ännu opublicerade och fria för forskning.  
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Forskningsprojektet Rostadprojektet33 tillhör det forskningsmaterial som ligger närmast i 

parallell till det forskningsfält studien i denna uppsats är placerad, både beträffande 

källmaterial och yrkeskår. Delar av Rostadprojektets forskning avsåg att analysera hur 

lärarinnornas livslinjer och familjemönster såg ut och i vilken utsträckning de bidrog till att 

förändra det demografiska mönster som rådde under första hälften av 1900-talet.34  

Till sin hjälp hade forskningsgruppen bland annat tillgång till en samling klassbrev som 

en årskull av lärarinnor som gick ut från Rostad på 1930-talet skrivit till varandra under 

perioden 1945-1987. Främst citeras deras första brev till varandra, skrivna under perioden 

1945–1957. Värt att notera här är att Rostadprojektets klassbrev kom igång i cirkulation tio 

år efter det att klassen tagit examen. De första beskrivningarna kring tiden efter examen, 

första anställningen etc. är således tillbakablickar och kan på så vis jämföras med de 

lärarminnen skrivna i efterhand som nämns ovan. 

I boken Lärarinna, kvinna, människa ger Inga Elgqvist-Saltzman bl.a. en summering av 

vad klassbreven belyser avseende tjänstgöring och giftermål. Det som enligt Elgqvist-

Saltzman får det största utrymmet i lärarinnornas berättelser kring mötet med verkligheten 

efter seminarietiden är skolhusen, som i de flesta fall var lärarinnornas första egna bostad. 

Det finns många berättelser om obekväma och omoderna bostäder. Vidare belyser breven 

lärarinnornas funderingar kring bostads- och lönevillkor i förhållande till sina manliga diton, 

folkskollärarna. Det framgår även att klassbreven var viktiga ur social- och trygghetsaspekt 

för lärarinnorna. Många av dem hade inga kollegor utan verkade ensamma i små 

landsbygdsskolor. Inga Elgqvist-Saltzman konstaterar också genom breven att lärarinnorna 

upplevde det svårt att få ordinarie tjänst som gift och att de som gifta lärarinnor fick arbeta 

extra ambitiöst, då man som gift var påpassad och kritiserad såväl inom som utanför skolans 

värld. Slutsatsen Elgqvist-Saltzman drar är att dessa lärarinnor upplevde det tungt att förena 

ett gift liv med ett yrkesverksamt – men att flera av dem ändå lyckades göra det.35  

Rostadprojektets klassbrev berättar också om att man var påverkad av debatten om krisen i 

befolkningsfrågan36. När klassen firat sitt tioårsjubileum, 1945, berättas det att rektor 

Hjalmar Nilsson tog fram en katalog och förde in anteckningar om gift, ogift, har fästman, 

ett barn, två barn etcetera ”När rektorn märkte att de flesta av oss gifta endast hade ett barn 

höjde han ett varnande finger för enbarnssystemet och vi lovade snällt och lydigt att bättra 
 

33 Rostadprojektet 1982-1985 och var ett samarbete mellan Högskolan i Kalmar och Universitetet i Umeå. Projektet syftade till att kartlägga 
vid Rostadseminariet utbildade lärarinnors livsmönster, utbildning och pedagogiska verklighet i ett 50-årigt perspektiv med fokus på de som 
utbildades under 1920- och 30-talet. Detta med hjälp av dokumentanalyser, enkäter och intervjuer. Projektet finansierades av Riksbankens 
Jubileumsfond. Projektet har redovisats i nio arbetsrapporter och slutrapportering av projektet föreligger i boken Lärarinna, Kvinna, 
Människa utgiven 1993 och skriven av en av projektdeltagarna tillika projektledare Inga Elgqvist-Saltzman docent i pedagogik. 
34 Elgqvist-Saltzman, Inga,  Lärarinna, kvinna, människa, Carlsson, Stockholm, 1993. S. 104  
35 Elgqvist-Saltzman, 1993. s. 104-138 
36 En i Sverige låg giftermålsfrekvens och en hög giftermålsålder tillsammans med allt mindre barnkullar i början av 1930-talet medförde att 
födelsetalen sjönk till de dittills lägsta noteringarna. 1934 publicerade Alva och Gunnar Myrdal boken Kris i befolkningsfrågan som väckte stor 
uppmärksamhet och blev incitament till en livlig debatt och början till ett familjepolitiskt program. 
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oss.”37 I enkätsvaren från några kullar Rostadlärarinnor fick forskarna i projektet även viss 

belysning av hur lärarinnor såg och ser på möjligheten att kombinera läraryrket med familj i 

ett femtioårsperspektiv. Vid närstudie av tre av lärarinnor utexaminerade under 1920-30-talet 

redogörs hur de på olika sätt kombinerar yrkesverksamhet och familj.38 

Rostadprojektet fann att många ur 20-talskullarna lyckades kombinera yrke och familj under 

en tid när det var regel att man lämnade sitt yrke som gift. I dessa kullar var ungefär en 

fjärdedel ogifta, vilket tyder på att Rostad seminariet var radikalt för sin tid. De gifta 20-tals 

lärarinnorna möttes av föreställningen att gifta kvinnor skulle försörjas av sina män och att 

de ”tog brödet ur munnen” på dem som bättre behövde det. 1920-talslärarinnorna tillhörde 

en kvinnogeneration som i hög grad var med om att bryta fördomar om gifta kvinnors rätt 

att yrkesarbeta. Lärarinnornas berättelser om strategier för att möjliggöra kombinationen av 

yrke, familj och politisk aktivitet visade vilka viktiga aktörer lärarinnorna varit vad gäller att 

förändra familjemönster och påverka rätten till yrkesarbete trots äktenskap. Forskarna fann 

att många av lärarinnorna hjälpte till att realisera Alva Myrdals radikala idéer om jämlikhet 

och kamratäktenskap. Enkätsvar och livshistorier insamlade inom Rostadprojektet 

återspeglade seminariets utexaminerade lärarinnors stora förändringar i förutsättningarna för 

yrkesarbetande kvinnor att behålla sin tjänst, att ta barnledigt, att ordna barnomsorg under 

den femtioårsperiod som undersöktes i projektet. De fann också en stor skillnad i 

giftermålsålder. 20-tals lärarinnorna bildade familj i trettioårsåldern medan den 

genomsnittliga åldern för ingång av äktenskap var 23 år för dem. 

Rostadprojektets uppgifter kompletterades med statistik framtagen 1930 avseende 

1.462 Rostadlärarinnor utexaminerade mellan 1878 och mitten av 1920-talet. En tredjedel 

hade ingått äktenskap. Giftermålsåldern var 29,5 år och det genomsnittliga barnantalet 1,55. 

Omkring 30 procent hade gift sig med lärare i folkskolans tjänst. Färre av dem som var gifta 

med lärare, än de som var gifta med män som hade andra yrken, lämnade sin tjänst.39 

Lars Helgöstam (1936-) beskriver i sin artikel Ateneumseminareisternas brevböcker i 

Släktforskarnas årsbok 2012 hur han 1995 påbörjade sökandet efter klassbrev (Helgöstam 

omnämner dem som brevböcker) från en småskolläraravgångsklass 1921 vid Ateneum i 

Stockholm. En av lärarinnorna var Lars Helgöstams mor och det är på så vis han fått 

kännedom om klassbreven. Efter idogt sökande finner han breven, som sträcker sig mellan 

1936-1983, arkiverade 1985 i stadsarkivet i Stockholm genom en av lärarinnorna i 

avgångsklass 1921. Han konstaterar att ingen tycks ha läst böckerna före honom och att 

 
37 Elgqvist-Saltzman, 1993. s. 144 
38 Elgqvist-Saltzman, 1993. s. 139-166 
39 Årsböcker i svensk undervisningshistoria: bokserie grundad av B. Rud. Hall och utgiven av Föreningen för svensk undervisningshistoria, Föreningen för 
svensk undervisningshistoria, Uppsala, 1921. Årsbok 1996, red. Elgqvist- Saltzman, Inga, s. 110-111 
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materialet är unikt. Ateneumseminareisternas klassbrev visar att lärarinnorna höll fortlöpande 

kontakt och att de träffades vart femte år. Det var vid femtonårsmötet, då åtta av dem möts, 

som de bestämmer att starta sitt klassbrev. Värt att notera här är att korrespondensen denna 

uppsats källmaterial består av startades endast några månader efter examen. Helgöstam 

skriver i sin artikel att breven innehåller berättelser om anställningar, skolbyggnader, arbetet 

som lärarinna. De belyser också privatliv och berättar om äkta män och egna barn. Även 

ämnen som gruppens kamratskap och vad böckerna betyder för dem finns beskrivet och 

Lars Helgöstam relaterar det hela som att allt är beskrivet med mycket känsla och i väl 

formulerade ord. Totalt omfattar dessa klassbrev 1 400 sidor och de arkiverades 1985 i sju 

volymer. 1:e arkivarie Lars Wikström som tog emot böckerna säger enligt Helgöstam: 

”Sammantaget bildar de sju volymerna en intressant exposé över livet i olika svenska bygder 

under ett halvsekel och ger tillika upplysande glimtar från det pedagogiska fältet på svensk 

landsbygd.”40  

Olle Halldén (1910-), fd. lektor Gymnastiska Centralinstitutet (GCI), delger i sin bok 

Vandringsboken, en femtioårig brevväxling mellan kvinnor, en brevkorrespondens mellan kvinnliga 

gymnastikdirektörer examinerade 1893 från Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet. Mellan 

åren 1893 och 1943 sändes 490 brev om sammanlagt 1000 sidor. De samlades efter hand in 

och bands in i bokform och sparades till eftervärlden, arkiverade på Idrottshögskolan i 

Stockholm. Dessa brev, menar Halldén, vittnar om ett vidgande av begreppet kamratskap i 

den mening att flickorna blivit kamrater under sin utbildningstid och att de efter examen 

skulle förbli yrkeskamrater. Vid tiden inte helt vanligt för kvinnor. Genom förlusten av den 

dagliga kamratkontakten och strävan efter att behålla kamratstödet fanns lösningen i 

brevväxlingen. Breven präglas av individuella stilar och ordval, ämnesspecialiteter och 

formuleringar skriver Halldén. Den röda tråden i breven är skildringarna av yrkesupplevelser. 

Det förefaller, enligt Halldén, naturligt att med den gemensamma bakgrunden berätta om 

exempelvis diagnoser med läkarutlåtanden, behandlingsmetoder och resultat eller 

skolförhållanden, skolgymnastikens roll och elevers reaktioner. Ofta spekulerades det kring 

uppfostran, om sociala problem med egna värderingar.41  Olle Halldén visar genom citat ur 

breven hur de olika kvinnornas liv gestaltade sig. Några faller snabbt bort ur brevväxlingen 

medan andra är mer aktiva i att hålla liv i kamratkretsen som träffas med regelbundenhet 

genom åren. Över hälften gifter sig och de försvinner mer eller mindre ur yrket och berättar i 

stället i sina brev om familjeliv och egna barn. Halldén menar att hans bok fyller en funktion 

 
40 Helgöstam, Lars, Ateneumseminariesternas brevböcker, artikel Släktforskarnas Årsbok 2012, s. 69-77 
41 Halldén, Olle, Vandringsboken: en 50-årig brevkorrespondens mellan kvinnliga gymnastikdirektörer examinerade 1893 från Kungliga gymnastiska 
centralinstitutet, HLS, Stockholm, 1996. S.13-20 
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i att föra fram vad kvinnor med egen röst berättar om liv och leverne i en svunnen tid. Han 

önskar att publikationen skall locka till fortsatt forskning kring kvinnor och yrkesliv.42  

Historikern Margareta Mellberg (1947-) har arbetat med lärarminnen, bland annat de 

insamlade 1942 på uppmaning av Pensionerade lärares riksförbund inför folkskolans 100-åriga 

jubileumsår, och beskriver i sin artikel Lärare minns – läsning av en samling historiska 

lärarberättelser det problematiska med att arbeta med minnesmaterial. Hon poängterar att det 

finns gott om minnen från ett förgånget arbetsliv, både i redigerade antologier och i arkiv. 

Det är viktigt, menar hon, att komma ihåg att de minnen som trycks i antologier alltid är 

redigerade och det ofta med ganska hård hand, vilket framgår tydligt när man jämför 

originalversionen med den tryckta. Mellberg framhåller också att minnesmaterial i hög 

utsträckning kan karakteriseras som självbiografier och att analys av dessa inte ger 

”sanningen” om det beskrivna, utan endast den upplevda uppfattningen författarna själva 

haft om sina yrken och den mening de i efterhand har gett sina liv. Vidare framhåller hon att 

till skillnad från forskare som arbetar med narrativa intervjuer och eller respondentintervjuer 

så har forskare som arbetar med minnesmaterial en metodisk begränsning. Av naturliga skäl 

kan man inte ställa följdfrågor till intervjuobjekten.43  

Ulf Numan, (1938-), fil. dr pedagogik, bedriver livshistorieforskning genom att 

använda sina studiekamrater från förskollärarutbildningens avgångsklass 1960 i Uppsala som 

respondenter. Genom analys av brevsvar som delvis besvarar öppna frågor samt 

respondentintervjuer önskar Numan använda berättelser som instrument för att studera 

yrkes och livshistoria. I boken Livshistoria och professionsutveckling rapporterar han om de två 

inledande studierna som han dittills genomfört. Det övergripande syftet har varit att lyfta 

fram att hur de livshistorier som en grupp lärare delger kring sina yrkeskarriärer och livsöden 

skall kunna ge förståelse och kunnande kring hur skolan och undervisningen i Sverige 

förändrats sedan mitten av 1900-talet. Redovisningen tar huvudsakligen dessa förskollärares 

perspektiv, deras personliga berättelser agerar verktyg för de beskrivningar och analyser som 

görs. I huvudsak belyser forskningsrapporten hur dessa lärare hanterade skolreformen som 

innebar övergången från folkskola till enhetsskola och grundskola. Det berättas om 

arbetsvillkor, lönegrad, arbetsuppgifter och livet utanför det yrkesverksamma.44  

Värt att notera är att denna forskning, likt Mellbergs forskning, baserar sitt källmaterial 

på tillbakablickar. Tendens kan således finnas i att källmaterialet, i bägge fallen, kan de ge en 

 
42 Stenberg, Lisbeth, Vandringsdagboken. En 50-årig brevkorrespondens mellan kvinnliga gymnastikdirektörer examinerade 1893, referat/artikel 
Tvärtanten 2-97 
43 Mellberg, Margareta, Lärare minns – läsning av en samling historiska lärarberättelser, artikel Lärarnas Historia, 2019. Stiftelsen SAF, Lärarför-
bundet, Lärarnas Riksförbund och SFHL i samarbete med TAM-Arkiv, tillgängligt 190304, http://www.lararnashistoria.se 
44 Goodson, Ivor F. & Numan, Ulf,  Livshistoria och professionsutveckling: berättelser om lärares liv och arbete, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 165-
228 

http://www.tam-arkiv.se/
http://www.lararnashistoria.se/
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tillrättalagd bild av verkligheten. Detsamma gäller nedanstående beskriven forskning av Bo 

G. Nilsson.  

Etnolog Bo G. Nilsson (1946-2003) undersöker i sin avhandling Folkhemmets 

arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares 

levnadsskildringar (1996). Likt Mellberg har Nilsson valt att studera minnen härledda till 

professionsutövning. I Nilssons fall handlar det om arbetarminnen som samlats in på 

anmodan av Nordiska museet från mitten av 1940-talet fram till början av 1960-talet. Han 

söker i sin undersökning sätta in insamlingen i ett historiskt sammanhang för att kunna 

analysera under vilka villkor människorna bakom arbetarminnena nedtecknat sina berättelser. 

Per-Markku Ristilammi (1958-), professor i etnologi, recenserar Nilssons avhandling i 

Kulturhistorisk tidskrift och för där fram svårigheten i att arbeta med minnesmaterial och att 

kontextualisera analys och resultat med vetenskaplig bas. Han anser att det är tydligt att Bo 

G. Nilsson i sin strävan efter att kombinera en textuellt inriktad analys av folkminnen med 

en analys av de samhällsförhållande som utgjorde ramen för insamlingen av minnen får 

svårigheter att kombinera de olika ingångarna. Vidare menar Ristilammi att det i 

avhandlingen finns olika röster som medverkar till att forma arbetarminnena45 till 

levnadsbeskrivningar och att bärarna av dessa röster ljuder från subjektspositioner som 

bestämmer vad de kan säga.46  

Anna Götlind (1959-), professor i historia vid Stockholms Universitet, skriver i En 

dagbok berättar (2002) att bondedagböcker som källmaterial har under de senaste decennierna 

uppmärksammats i flera olika sammanhang, framför allt inom och som en följd av de s.k. 

Bondedagboksprojketet som startade i slutet av 1970-talet. Projektet hade från början ett syfte att 

skapa ett register över samtliga kända svenska bondedagböcker, men ämnade också att skriva 

av dagböcker. Inom ramen för projektet påbörjades också arbetet med att analysera 

materialet. Discipliner som etnologi och ekonomisk historia anammade forskningen.47  

Götlind omnämner den dittills mest omfattande studien av en yrkesgrupp, med ett 

inifrånperspektiv och med dagböcker som källa, historikern Britt Liljewalls avhandling 

Bondevardag och samhällsförändring (1995). Liljewall studerar i den tre skilda dagbokssviter från 

1800-talet och med utgångspunkt i dessa diskuterar hon de svenska böndernas vardagsliv, 

självsyn och identitet samt deras roll i moderniseringsprocessen. Liljewall menar att det finns 

förhållanden som får en mer relevant belysning med dagböcker än med annat källmaterial.  

Undersökningen rör sig mellan ett renodlat individperspektiv och ett övergripande 
 

45 I källmaterialet för denna uppsats skulle eventuellt gruppens interna begränsningar och eventuell kultur kring den här typen av aktivitet 
göra sig gällande som formaterande röster/incitament.  
46 Ristilammi, Per-Markku, referat om Bo G Nilssons avhandling, Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva 
villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. RIG – Kulturhistorisk tidskrift, vol. 80, nr 3, 1997. s. 170-173 
47 Götlind, Anna, En dagbok berättar: studier i Backåkers Eriks dagbok 1861-1914, Högskolan Dalarna, Falun, 2002, s. 19 
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hushållsperspektiv. Till det sätts analysen i sitt historiska sammanhang och får en kontext 

som ger förutsättningar för analys och förståelse.48  

I projektet Backåkers i Hummelbo: Samhällsförändringar i ett mikroperspektiv som 

genomfördes 1999-2002 vid Högskolan i Dalarna låter Anna Götlind historiestudenter inom 

ramen för enskilda uppsatsarbeten belysa olika aspekter utifrån en och samma källa, en 

bondedagbok omfattande åren 1861-1914. Delar av resultatet presenteras i boken En dagbok 

berättar. Syftet med projektet var att bedriva mikrohistorisk forskning där individen i historien 

uppmärksammas och försök till att förstå hur densamme har agerat och uppfattat sin 

omvärld utifrån den kontext han eller hon har befunnit sig i. Götlind menar att individen i 

dagboksforskning inte skall ses primärt som del av en övergripande social struktur, och 

dennes agerande inte enbart som ett resultat av kollektiva normer och uppfattningar. Med 

hjälp av dagböcker som källmaterial ämnar Götlinds forskning istället att försöka förstå just 

individer som besittande egna strategier, handlingsutrymmen och förställningar.49  

Även om bondedagböcker är både äldre och enbart till uttryck för individer och 

yrkesgruppen jordbrukare så är det relevant för denna uppsats att studera och hänvisa till 

forskning som bedrivits med dem som källmaterial. Gemensamt för bondedagböckerna och 

källmaterialet för denna uppsats, är att upphovsmännen/kvinnorna registrerar sina liv. Även 

om grundidén med författandet varit en annan så har det resulterat i  att bli hågkommen och 

fungerar som en slags minnesakt och livsberättelse. 

Ann-Catrine Edlund (1960-), professor i svenska språket vid Mittuniversitetet, 

intresserar sig för dagböcker och har bedrivit flera forskningsprojekt med dagböcker som 

källmaterial. I sitt kapitel ”Att skriva fram ett modernt jag. Dagboken som vardaglig 

skriftpraktik under tidigt 1900-tal”, vilket ingår i utgåvan Mellannorrland i centrum: språkliga och 

historiska studier tillägnade professor Eva Nyman (2017), finns att läsa att ingångar i Edlunds 

forskningsprojekt ofta är kvinnliga dagboksförfattare. Hon framhåller det intressanta med att 

studera dessa ur dagbokspraktikens bekräftande funktion. Edlund menar att kvinnor i 

historisk kontext gör anspråk på ett utrymme för sig själva genom att skriva dagbok. I 

kvinnornas dagböcker nedtecknas ofta deras historiskt- och kulturellt marginaliserade vardag. 

Genom dagböckerna återtar kvinnorna på så sätt sitt liv och ger sig själva en bekräftelse av 

värdet i deras gärningar och erfarenheter som av omvärlden ansågs perifera. Att skriva 

dagbok utmanade inte kvinnornas traditionella roller som hustru, moder, dotter och 

hushållsföreståndare, men i skrivandet kunde kvinnorna tillföra status till sina aktiviteter, en 

status som annars förnekades dem. På så sätt, menar Edlund, bidrar dagbokens skriftpraktik 

 
48 Götlind, 2002, s. 19-21 
49 Götlind, 2002, s. 11-13 
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under tidigt 1900-tal till att visa kvinnliga identifikationsprocesser länkade till det moderna 

jagets utveckling och den sociala verklighet som redan då var skriftbaserad.50  

 

2. Bakgrund 
För att bättre kunna förstå denna undersöknings analys- och diskussionsdel samt citat från 

källmaterialet så behövs en bakgrundsteckning av det samhälle som brevskriverskorna i 

källmaterialet var sprungna ur och av den samtid det levde i. Incitament som hur samhället 

var uppbyggt, men även idéer och strömningar som genomsyrade samtiden och på så vis 

påverkade människors sätt att tänka, handla och kategorisera sin omvärld är av stor 

betydelse. 

 

2.1 Samhällshistorik  

Under andra hälften av 1800-talet kallades Sverige för ”Europas fattighus” och den  

fattigvård som bedrevs hade dåligt rykte. Individer utan arbete och bostad förvisades till 

eländiga fattighus och här blandades barn, gamla, nödställda- och mentalsjuka människor om 

varandra. Frivilliga välgörenhetsorganisationer tog i början av 1900-talet initiativ till att 

förändra denna situation vilket ledde till en djupgående förändring av fattigvårdens 

behovsområden som kom att deladas in i barnavård, nykterhetsvård, mentalvård och 

äldreomsorg var för sig.51  

Omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle medförde att allt fler människor 

blev beroende av lönearbete för att livnära sig. Tillgången till bostäder blev ett problem. I 

takt med städernas industrialisering och snabba tillväxt ökade exploateringen av 

nödbostäder, kåkstäder. Bostadspolitiken blev en av 1900-talets stora frågor bland annat då 

den starkt kopplades till folkhälsan. Tuberkulos och vägglöss var exempelvis utbredda 

problem under första hälften av seklet. Trångboddhet ihop med att bostäderna var långt 

sämre gav att levnadsstandarden var lägre än i jämförbara länder i Västeuropa. Dessutom 

gjorde bostadsbristen hyrorna oskäligt höga.52  

1930 lanserades, i samband med Stockholmsutställningen, moderna bostäder med 

rinnande kallt och varmt vatten, duschrum, gasspis, sopnedkast och maskintvättstuga. Ett 

bostadsbyggnadsprogram tar form går under epitetet Funktionalism och betecknas som ett 

socialt ansvarigt, modernt och estetiskt sparsmakat program. Visionerna tog dock tid från 

ord till handling och 1930-talets Fattigsverige var långt ifrån tillfredsställande. 1938 höll 
 

50 Edlund, Lars-Erik, Strazelecka, Elżbieta & Andersson, Thorsten (red.), Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade 
professor Eva Nyman, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, Umeå, 2017, s. 291-310 
51 Melin, Jan, Johansson, Alf W. & Hedenborg, Susanna, Sveriges historia: koncentrerad uppslagsbok : fakta, årtal, kartor, tabeller, 4., rev. uppl., 
Prisma, Stockholm, 2006, s. 328 
52 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 340 
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författaren Lubbe Nordström den välkända radioserie som senare resulterade i boken Lort-

Sverige vilken belyser de svenska bostadsförhållandena med skarp kritik.53 

1944 antogs ett planhushållningsperspektiv på bostadsfrågan och kommunala bostadsbolag 

började bygga flerbostadshus runt om i Sverige med ett fast grepp.  Tjugo år senare startades 

det som alltsedan dess går under benämningen Miljonprogrammet vilket innebar att en miljon 

nya bostäder skulle byggas under perioden 1965 till 1975, allt för att lindra bostadsbristen 

som alltjämt hållit i sig sedan 1930-talet.54 

En gynnsam ekonomisk utveckling, i industrialismens spår, tillsammans med att 

Sverige under 1900-talet undgått krig och katastrofer är viktiga förklaringar till framväxten av 

det svenska välfärdssystem som banat väg genom hela århundradet. Systemet utmärks bl.a. 

av höga politiska ambitioner gällande att omfördela den ekonomiska tillväxten till svagare 

gruppers förmån och på så vis skapa en utjämnande effekt beträffande skillnader i 

levnadsstandard, hälsa, arbetsförutsättningar och utbildning. Arbetslöshet kom att ses som 

en gemensam angelägenhet och efter den stora depressionen på 1930-talet var politiska 

tankar om full sysselsättning och social trygghet förhärskande. Ingen arbetsduglig skulle i 

onödan leva på sociala bidrag utan försörja sig genom arbete. Välfärdsstaten byggde således 

på en kombination av rättigheter och skyldigheter.55  

I demokratins genombrott i tidigt 1900-tal växte, utöver fattigvårdens behov av 

förändring, krav på sociala reformer fram och lyckades få genomslagskraft. Efterhand har 

samtliga svenska politiska partier kommit att präglas av socialpolitiskt reformnit. 

Ålderspension röstades igenom redan 1913, men kom att vara i praktiken fungerande först 

1948, samma år som även barnbidrag infördes. Arbetsskadeförsäkring 1916, bidragsförskott 

1937, allmän sjukförsäkring 1955 och föräldraförsäkring 1974 är exempel på viktiga 

beståndsdelar som de statliga insatserna steg för steg skapat genom ett skattefinansierat 

socialt skyddsnät. Det är system som under efterkrigstiden fått stor uppmärksamhet 

utomlands under begreppet ”den svenska modellen”.56  

Dock dyker det under 1930-talet upp ett angeläget problem för ett tillväxtsamhälle; det 

föddes för få barn i landet. Alva och Gunnar Myrdal publicerade 1934 sin bok Kris i 

befolkningsfrågan, vilken utlöste politiska aktiviteter beträffande sociala förutsättningar för 

familjer att skaffa barn. Aktivitet i bostadsfrågan och moderskapspolitiska reformer med fri 

förlossningsvård, mödra- och barnhälsovård samt moderskapspenning 1937, utformande av 

abortlag 1938, och att ge kvinnor rätten till att behålla anställning i anledning av äktenskap, 

 
53 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 340 
54 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 341 
55 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 328 
56 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 329 
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havandeskap eller barnsbörd 1939, var åtgärder som bland annat banade väg för ökat 

barnafödande och trenden vände.57  

I början av 1900-talet var det vanligaste sättet för förvärvsarbetande mödrar att ordna 

barnomsorg helt enkelt att själva ta hand om sina barn. Så länge hem och arbetsplats inte var 

skilda åt fanns möjligheter att kombinera förvärvsarbete med barntillsyn. I takt med 

industrialiseringen och urbaniseringen som medförde att hem och arbetsplats skildes åt blev 

detta för merparten av förvärvsarbetande mödrar en omöjlighet.58 

Barnomsorgens obefintlighet förstärkte kvinnors marginalisering på arbetsmarknaden. 

Såväl över- och medelklassens som arbetarklassens gifta kvinnor var i stor utsträckning 

utestängda från arbetsmarknaden. De mer välbeställda kvinnorna kunde själva ombesörja 

betald barnomsorg genom privata dagmammor och hembiträden om de behövde medan 

arbetarklassens kvinnor hade så låga löner och långa arbetstider att de tvingades lämna bort 

sina barn till fostermödrar i händelse av att de inte hade försörjning via sin man. Det dröjde 

till mitten av 1950-talet innan daghem hade fått betydande genomslagskraft och under 1960- 

och 1970-talet blev ett fullt etablerat och accepterat inslag i samhället och i utökad 

kommunal regi vilket gav barnomsorgen ett breddat socialt upptagningsområde.59 

Under större delen av 1800-talet och hela 1900-talet har det successivt genomförts 

reformer som förbättrat kvinnors samhälleliga villkor. Den första större 

kvinnoorganisationen, Fredrika Bremer-förbundet, bildades 1884 och syftade till att upphäva 

kvinnors underordnade ställning som gjorde dem både ekonomiskt beroende och sexuellt 

utsatta. Målbilden var att kvinnor skulle vara jämlika medborgare och självständiga varelser. 

Denna första fas i kvinnorörelsen sträcker sig fram till 1921, då två mycket betydelsefulla 

reformer kom till stånd; rösträtt för kvinnor och målsmanskapets upphävande. 

Målsmanskapets upphävande medförde att kvinnor inte miste sin juridiska myndighet vid 

giftermål.60  

Under kvinnorörelsens andra fas som varade från 1930-talet till 1960-talet, en tid som 

präglas av Per Albin Hanssons folkhemsbyggande, minskade kritiken mot manlig maktordning 

och rådande kvinnosyn. I stället florerade ett hemmafruideal och husmodersföreningar växte 

fram. Professor Yvonne Hirdaman har skrivit ett flertal böcker som belyser kvinnofrågor 

ihop med demokrati under denna tid. Hirdman talar om begreppen hushållsdemokrati och 

husmoderskontrakt. Med begreppet hushållsdemokrati avser hon den uppdelning mellan det 

stora manliga hushållet och det lilla kvinnliga hushållet som var rådande. Det förstnämnda 

 
57 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 340-341 samt Elgqvist-Saltzman, 1993. s. 139-141 
58 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 426 
59 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 426-427 
60 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 380 
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kännetecknas av ett innehåll med arbetsmarknad och politisk makt i centrum och det 

sistnämnda har hemmet och det sociala ansvaret i centrum, makt- och genusstrukturer som 

rådde i den unga välfärdsstaten Sverige under åren 1930–1960. Yvonne Hirdman menar att 

man kan tala om ett outtalat husmoderskontrakt, skapat av både den i huvudsak manliga 

socialdemokratiska regeringen och kvinnorna själva, de som fick anta rollen som husmödrar. 

Kvinnan sågs mest som ett problem för samhället, som måste lösas för att passa in i det nya 

socialistiska folkhem som höll på att skapas.61  

Den tredje fasen, i kvinnorörelsen, som tar fart i slutet av 1960-talet och som pågår 

fortfarande, utmärks av ett feministiskt uppvaknade med ökad kritik mot manlig makt och 

det talas i termer om patriarkat och förtryck ur ett socialistiskt klassperspektiv. Begrepp som 

könsroller och genus har tagit plats i diskursen och är allt sedan dess inslag i kvinnorörelser 

och feministiska debatter. Genom att ifrågasätta hur idéer om kvinnligt och manligt skapats 

och införlivats med människors identitet har könens ojämlikhet diskuterats. I politiken och 

inom lagstiftningen har det sedan 1980-talet funnits en uttalad strävan att komma tillrätta 

med ojämlikheten. Jämställdhetslagen 1980 och föräldraförsäkringen är exempel på åtgärder 

som påverkat och påverkar makt- och arbetsdelningen.62 Andelen yrkesarbetande gifta 

kvinnor som fram till mitten av 1940-talet låg på tio procent ökade stadigt i takt med att en 

expanderande arbetsmarknaden efterfrågade allt fler kvinnor. 1960 arbetade drygt en 

fjärdedel av gifta kvinnor utanför hemmet och 1980 hade andelen ökat till 70% för att 1992 

ha ökat till 84%.63 

 

2.2 Skolhistoria 

När det i början av 1800-talet började etableras tankar på en mer ordnad och obligatorisk 

folkundervisning hävdade många uppfattningen, helt i linje med dåtidens grundsyn, att staten 

inte hade några förpliktelser beträffande undervisningen av ”folkets” barn. Svenska staten 

hade enbart intresse att svara för utbildningen av det s.k. offentliga ståndet.64 

Det finns olika teser om vad som egentligen låg bakom folkskolans införande. Somliga 

hävdar att den var nödvändig för att svara upp mot de nya kunskapskrav som ställdes, i det 

allt mer förändrade samhället, på individen. Andra menar att befolkningsökningen och 

proletariseringen ledde till att staten var tvungen att införa en offentlig skola för att kunna 

kontrollera den farliga underklassen. Beslutet om en skola för folket kan således även ses 

som de högre klassernas möjligheter till att kontrollera de lägre klassernas socialisation 

 
61 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 380-381 samt https://riksarkivet.se/folkhemsdrommar tillgängligt 190318. 
62 Melin, Johansson, Hedenborg, 2006, s. 381 
63 Elgqvist-Saltzman, 1993. s. 139-141 
64 Richardson, 2010, s. 12 

https://riksarkivet.se/folkhemsdrommar
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genom ett forum att förmedla de ”rätta” värderingarna, kunskaperna och traditionerna. 

Underklassen å sin sida såg en möjlighet att få hjälp med barntillsyn och undervisning.65  

Vid tiden före den offentliga skolan för ”alla” gick uppskattningsvis endast ca 20% av 

svenska barn i skolan. 1842 antogs den första folkskolestadgan som gjorde gällande att det i 

varje stadsförsamling och i varje socken skulle finnas minst en skola med en utbildad lärare, 

varpå folkskollärarseminarier inrättades 1843. 1859 öppnades utbildningen även för kvinnor. 

Folkskolans kurser skulle omfatta läsning, skrivning, räkning, kristendomskunskap och 

biblisk historia, geografi, historia, naturkunskap, gymnastik och sång. För fattiga och 

svagbegåvade barn skulle en s.k. minimikurs gälla.66  

De ekonomiska resurserna var knappa och det låg nära till hands för kommunerna att 

komma ifrån förpliktelserna på det billigaste sättet. Vidare fanns inga direkta bestämmelser 

om hur undervisningen skulle ordnas, om klassindelning eller skoltidens längd. Dessutom 

var det svårt att få föräldrar att skicka sina barn till skolan med regelbundenhet. Långa 

skolvägar och hög fattigdom med brist på kläder och skor gjorde det problematiskt att lösa, i 

synnerhet vintertid. Trots det gick fem år efter folkskolestadgans tillkomst, 1847, runt 65% 

av svenska barn i skolan så det är med fog man kan tala om införandet av folkskolan som det 

svenska folkets verkliga kunskapslyft.67  

I början av 1900-talet och i den demokratiprocess som då rådde framfördes ofta av 

motståndare till allmän rösträtt att stora grupper i samhället saknade den bildning och 

därmed förmåga till personligt ställningstagande till politiska problem som krävdes för att 

rösta. Förespråkarna till allmän rösträtt angav detta som ett starkt skäl att förbättra den 

obligatoriska skolundervisningen för att skapa förutsättningar för en riktigt fungerande 

politisk demokrati. 1918 tillfogades den då sexåriga folkskolan en tvåårig fortsättningsskola, 

vars syfte var att ge medborgerlig fostran, i enlighet med demokratireformerna i samhället.  

 I samband med dessa ökande krav kom folkskollärarutbildningen att förbättras och 

förlängas och antagningsproven till seminarierna ställde högre förkunskaper på de sökande.68 

Kvinnor ansågs lämpade att uppfostra, inte bara egna barn, utan även folkets och en 

snabb feminisering av läraryrket fortlöpte. Bakom feminiseringen låg framför allt 

ekonomiska skäl, även om det hette att kvinnorna, kärleksfulla och milda, passade bättre än 

männen. Äktenskapsfrekvensen hade sjunkit och medförde att utbudet av kvinnlig 

arbetskraft steg och skapade god tillgång på pigor och fabriksarbeterskor. Borgarklassens 

döttrar blev sjuksköterskor, sjukgymnaster eller lärarinnor för småskola eller folkskola.69 
 

65 Richardson, 2010, s. 52-53 
66 Richardson, 2010, s. 52-54 
67 Richardson, 2010, s. 54 
68 Richardson, 2010, s. 52-54, 103-104, 108 
69 Lagerberg, Hans, Lärarna: om utövarna av en svår konst, Ordfront, Stockholm, 2007, s. 61-63 
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Yrkesverksamma kvinnor vid 1900-talets början var i regel ogifta och att vara fröken innebar 

att vara fröken både privat och yrkesrelaterat. En struktur som förändrades på allvar först 

under 1900-talets andra hälft.70  

I den statliga offentliga utredningen 1938:47, Betänkande angående gift kvinnas 

förvärvsarbete går bland annat att läsa: 

 
Den mycket påtagliga förändringen i detta hänseende under de senaste decennierna hör samman med att 

kvinnorna i allt större utsträckning ställa in sig på att yrkesarbetet ej är något tillfälligt. Man räknar ej längre 

med äktenskapet på samma sätt som tidigare. Härmed avses ej att äktenskapsfrekvensen skulle vara lägre 

utan endast att kvinnorna se mer realistiskt på framtiden och erkänna att de icke alla komma att ingå 

äktenskap. När man väljer sitt yrke, kan man ej veta, huruvida man kommer att ingå äktenskap eller icke. 

Vidare har den gamla uppfattningen att äktenskapet, om ej alldeles särskilda omständigheter förelåg, 

nödvändiggjorde ett ombyte av yrke för den kvinnliga parten genom en övergång till hemarbete, oavsett 

vederbörandes tidigare yrkesverksamhet, börjat ge vika för den modernare uppfattningen att den gifta 

kvinnan bör ha rätt att välja sitt yrke. Denna utveckling är av utomordentlig betydelse för kvinnornas 

inställning till yrkesutbildningen. Så länge förvärvsarbetet endast betraktas som en temporär sysselsättning i 

avvaktan på äktenskapet, komma flickorna själva liksom deras föräldrar att fästa alltför liten vikt vid 

yrkesutbildningen. Staten har i detta avseende dock visat vägen.71 

 

I utredningen redovisas en undersökning gjord 1937 över folkskollärarinnors civilstånd att 

32,9% var gifta, 3,2% änkor eller skilda och 63,9% ogifta. I genomsnitt var en tredjedel av 

folkskollärarinnorna gifta vid denna tidpunkt. Betänkandet, utredningen, framhåller också att 

det ofta torde förhålla sig så att en gift lärarinnas anlag och läggning är sådan, att hon 

skänker en betydligt bättre arbetsprestation som undervisare än som hemarbetande, och att 

hon även efter ingånget äktenskap gör samhället den största tjänsten genom att utöva det 

kall, för vilket hon erhållit av staten anordnad specialutbildning.72  

Motsättningar under 1900-talets första hälft mellan manliga och kvinnliga 

folkskollärare kom att mynna ut i bildandet av två fackförbund för samma yrkeskår. Sveriges 

allmänna folkskollärarförening, SAF, tog öppet ställning för den hett omtvistade 

likalöneprincipen och det var för att tillvarata de manliga lärarnas intressen mot SAF och 

lärarinnorna som Folkskollärarförbundet bildades i januari 1920. I kampen mot likalönen 

hävdade Folkskollärarförbundet att kvinnorna saknade förmågan att hålla disciplinen och att 

de inte klarade av att fostra pojkar. Lärarinnorna ansågs därför representera en sämre 

arbetskraft och borde tilldelas enklare sysslor inom folkskolan, det vill säga att undervisa 

yngre elever och flickor, något som drevs igenom av ecklesiastikminister Fridtjuv Berg 1906. 

 
70 Lagerberg, 2007, s. 61-63 samt Elgqvist-Saltzman, 1993. s. 139-141 
71 Statens offentliga utredningar, SoU, 1938:47, Betänkande angående gift kvinnas förvärvsarbete, Isaac Marcus Boktryckeri AB, Stockholm 1938, 
s. 459 
72 SoU, 1938:47, 1938, s. 28 
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De mera krävande sysslorna skulle däremot skötas av manliga lärare och för detta skulle 

männen ha högre lön. I lönedebatten under 1930-talet försvann, åtminstone officiellt, de 

könsnedsättande omdömena om lärarinnorna. Man bytte anslag och det framhölls istället att 

männen var familjeförsörjare och att dessa därför hade större behov av en högre lön än de 

kvinnliga kollegorna. 1937 beslutade riksdagen att likalön skulle införlivas under en 

femårsperiod. Så småningom, 1963, slogs de bägge förbunden ihop och manliga och 

kvinnliga folkskollärare samarbetade kring frågor rörande sin yrkeskår. Med en gemensam 

fiende i den nya enhetsskolans lärare, akademiskt utbildade adjunkter, fick man en sakfråga 

som var könsneutral och drabbade såväl kvinnliga som manliga folkskollärare. 

Folkskollärarna- och lärarinnorna miste rätten att undervisa från årskurs sju och förvisades 

till undervisning enbart på det som i enhetsskolan kom att kallas mellanstadiet, d.v.s. årskurs 

fyra till sex.73  

 Efter den reformpaus som karakteriserar 1930-talet skolhistoria, som förövrigt 

kantades av ett läraröverskott och till följd av det hög arbetslöshet för lärare och lärarinnor, 

så inleds under 1940-talet en period med intensivt reformarbete och kraftig expansion av det 

skolväsendet. Stora förändringar i folkskolan och de anknytande skolorna på 40- och 50-

talen med etablering av enhetsskola, fortsatte med införandet av gymnasiet på 60-talet och 

högskolan på 70-talet. I takt med förändringar i skolan har också lärarutbildningen förändrats 

och anpassats. Sammantaget skedde genomgripande förändringar av hela det svenska 

utbildningssystemet som ligger till grund för det system vi har i dagens samhälle och som är i 

ständig förändring, utveckling och förbättring för att möta omvärldens krav på 

befolkningens kunskapsnivå.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Sparrlöf, Göran, Manliga och kvinnliga löner splittrade folkskollärarkåren, www.lararnashistoria.se, 2010 
74 Richardson, 2010, s. 109-111, 253-260 
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3. Undersökning 
Citat ur cirkulationsdagböckerna markeras med återgivning i mindre stil, blankrad och 

därefter med hängande indrag från både vänster och höger. Uteslutet ord eller avsnitt 

markeras med [---]. Citatet avslutas med fotnot som hänvisar till brevskrivarens namn samt 

brevets datering. I många fall refereras det till- och tolkas ur brev i cirkulationsdagböckerna 

utan att dessa citeras. Dessa referenser och tolkningar anges, med hänvisning till 

exemplifierande brev som stärker validiteten, i fotnot i enlighet med not för citat.  

 

3.1 Materialöversikt 

Källmaterialet är en omfångsrik korrespondens beträffande såväl antal år den fortgick som 

den volym materialet utgör. Cirkulationsdagboken är fördelad på fem inbundna volymer som 

tillsammans innehåller 358 brev och 1 535 sidor. Formatet är A5 och sidorna är handskrivna 

i bläck och med skrivstil. Foton finns löpande inmonterade, om än inte i någon stor 

omfattning. 

Alla kvinnorna skriver i böckerna, de flesta i varje rotation. En av kvinnorna blir 

utesluten då hon misskött roteringen men hon återkommer i cirkulationsdagboken och är då 

produktiv fram till bokens upphörande.  

Som tidigare nämnts bjöds en kvinna som inte gått alla åren tillsammans med 

avgångsklass 33, men som tog examen samtidigt med dem, in till cirkulationsdagboken. Hon 

producerade två brev innan hon avled till följd av sjukdom.  

Källmaterialet har fotograferats av i sin helhet och skrivits ut på färgskrivare i skala 1:1 

och därefter satts in i pärmar som följer förlagornas sekvenser.  Läsning har i vissa fall varit 

problematisk till följd av liten och tät text i kombination med ibland svårläst handstil. Med 

hjälp av förstoringsglas och handlingens karaktär har ändå allting kunnat utläsas och tydas. 

  
T.v.Exempeluppslag från volym 5, t.h. de fem inbundna volymerna med samtliga brev. 
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Skara Folkskoleseminarium avgångsklass 1933 cirkulationsdagbok,                             

tabell över rotationsintervaller och omfång 75  
ROTATION PERIOD ANTAL BREV ANTAL SIDOR UPPEHÅLL 

1 331025-380801 18 87 340127-380207 
2 390313-420102 19 80  
3 420615-1504XX 18 109  
4 450609-560122 21 96 490406-550627 
5 560208-620130 22 102  
6 620331-630410 19 55  
7 630410-641230 19 71  
8 650131-660122 18 69  
9 661130-681218 20 72  

10 690113-710405 19 151  
11 710525-7404XX 18 81  
12 740930-7712XX 19 90  
13 780521-8012XX 18 95  
14 810320-8304XX 17 64  
15 830630-860515 15 59  
16 860629-8804XX 17 64  
17 880615-9002XX 14 37  
18 900404-9204XX 14 56  
19 920507-9404XX 15 49  
20 940429-950910 11 34  
21 951021-981022 7 14  

       

 

3.2 Frågeställning 1, civilståndsfördelning och tidsaspekter 

3.2.1 Hur ser fördelningen ut mellan ogifta och gifta kvinnor inom gruppen Skara Folkskoleseminariums 

avgångsklass för folkskollärarinnor 1933?  

 

Skara Folkskoleseminarium avgångsklass 1933, tabell över civilstånd och barnbörd 76 
EFTERNAMN (o.g.) FÖRNAMN CIVILSTÅND MAKES NAMN BARN  
Alm Eva Gift 19390709 Jonsson, Josef Oskar  Inga barn  
Almén Astrid Gift 19470718 Ostrowski, Kazimierz 1949,1950  
Alsterlind Maj Gift 19360725 Thundal, Gustaf Henrik 1937, 1940, 1944  
Andersson Signe Gift 19500722 Johansson, Ivan Elias Inga barn  
Brännberg Ninnie Gift 19440617 Rutersten, Sixten Artur Inga barn  
Edlund Gunvor  Gift 19370619 Lagerberg, Erik Gunnar  1940,1942, 1946  
Eriksson Gudrun Gift 19400623 Ekvall, Karl Rudolf 1945  
Fröberg Anna Gift 19440722 Börjesson, Klas Herbert 1945,1947, 1949  
Hagborg Maj Gift 19710806 Johannesson, Folke  Inga barn   
Hammarbjörk - Johansson Alfhild Gift 19430622 Kadesjö, Olof Sigfrid 1945, 1948  
Moberg Karin Gift 19370725 Nordin, Olof Alfred 1939, 1942  
Nilsson Inga-Lisa Gift 19530711 Eyton, Ivar Sigfrid Inga barn  
Nygren Lisa-Brita Ogift  Inga barn  
Nylander Dagmar Ogift  Inga barn  
Nylén Karin Ogift  Inga barn  
Ohlsson Margit Ogift  Inga barn  
Rahm Karin Gift 19420620 Jakobsson, Gunnar Albert 1943  
Rudenstam Maja-Lisa Ogift  Inga barn  
Widén Birgit Gift 19420404 Svärd, Nils Birger 1943, 1947  
Östergren Eva Ogift  Inga barn  

    

                                       

 
75 Skara folkskoleseminarium: 1933 års avgångsklass cirkulationsdagbok – GLA/A0632 
76 Uppgifterna är hämtade ur Arkiv Digital och Sveriges Dödbok med hänvisning till respektive kyrkobok som utgör originalkälla, se bilaga 
2.  
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Tabellen ovan visar att i denna grupp om tjugo kvinnor levde 6 av dem som ogifta. En 

kvinna skilde sig 1951, efter sju års äktenskap utan barn, och levde därefter som ogift. En 

kvinna blir änka 1961, efter 14 års äktenskap med två barn, och lever därefter som ogift.  

Således lever fjorton kvinnor som gifta, varav 12 av dem i livslångt äktenskap. 

Fördelningen kan redovisas i procent om 30% ogifta kvinnor och 70% gifta kvinnor, där de 

två som någon gång ingått äktenskap räknas in. Fem av de fjorton äktenskapen var barnlösa 

vilket ger att 36% av äktenskapen var utan barn. I ett av dessa äktenskap hade mannen tre 

barn sedan tidigare, men då äktenskapet ingicks när dessa barn nått vuxen ålder räknas detta 

äktenskap som barnlöst. 

 

3.2.2 Hur långt efter sin examen gifter de sig? 

Tabellen ovan, presenterad under punkt 3.2.1, visar att 71% av de kvinnor som gifter sig gör 

det sju år eller senare efter examen. 29% av dem gifter sig under trettiotalet, d.v.s. samma 

decennium som de tog sin examen. 35% väntar kring tio år med att gifta sig och 29% väntar 

fjorton år eller mer. 50% gifter sig under 1940-talet. Medianen och den tydligaste 

förtätningen av de år kvinnorna gift sig är 1942-43.77 

 

3.3 Frågeställning 2, Äktenskapet i kombination med yrkesutövande 

3.3.1Hur ser diskussionerna ut kring att vara gift, såväl med som utan barn, som att vara ogift?  

Anser kvinnorna i gruppen att civilståndet har inverkan på deras professionsutveckling och i sådana fall hur 

beskrivs det? 

 
Ursäkta färgen på mitt opus. Jag är inte kär. Nej då! Jag tror att ni bäst känner igen det röda 

bläcket, därför lägger jag inte bort pennan efter att ha avverkat ett par högar böcker.78  

 

Detta för cirkulationsdagboken andra brev ger en aning om att känsloliv kan komma 

att diskuteras med tydlig hänvisning till kärlek kopplat till röd färg. Här antyds också att 

arbetsbelastningen är hög och att rödpennan, d.v.s. rättningspennan arbetar flitigt. 

Författarinnan förutsätter också att de f.d. klasskamraterna, medsystrarna i klassboken, också 

rättar mycket böcker då de torde bäst känna igen det röda bläcket. 

I ett annat av de tidiga breven från samma år noteras att det nya livet som lärarinna 

kantas, utöver arbete, av många kafferep och föreningsåtaganden. Hon konstaterar att:  

 

 
77 Uppgifterna är hämtade ur Sveriges Dödbok med hänvisning till respektive kyrkobok som utgör originalkälla. 
78 Astrid Ostrowski (ogift Alm) 331103 
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[---] det är både nödvändigt och roligt att träffa lite andra människor än lärarfolk. Man blir tids 

nog ensidigt lärarbetonad ändå. [---].79  

 

Kvinnan som skriver dessa rader är den första av dem att gifta sig och den första av 

dem som får barn. I hennes nästa brev, från april 1939, skriver hon:  

 
Sommaren 1936 inträffade så mitt livs stora händelse: då jag trädde i brudstol med min 

’skollärare’. Och det steget har då aldrig ångrat ens för en minut. Vet ni flickor, äktenskapet är 

underbart! Att komma ut ur den råttfällan har jag då inte önskat än.80 

  

 Tiden efter giftermålet beskrivs som lycklig och fylld med arbete och flytt mellan olika 

skolor kring terminskiften, då det bägge är lärare söker de naturligt få tjänst vid samma ort. 

Att upphöra sitt arbete för att hon är gift är inget som förs fram. Tvärtom beskrivs yrket 

inlevelsefullt och nyanserat och med stort engagemang. I samband med första barnet stannar 

hon kvar i sin lärarprofession till vilken hon återgår 1939 efter ett par års uppehåll. Om att få 

barn skriver hon: 

 
På hösten -37 kom så vår lilla tös, Sigbrit Anita, till världen. Ett barn – världens absolut största 

under! Ni anar inte, vad det vill säga att komma hem och den lilla ungen kommer springande 

emot en och vill ge en kram. Det är livets fullhet! Först då vet man hur skönt livet verkligen är.81  

 

Denna brevskriverska menar att kombinationen äktenskap, barn och yrkesprofession 

är förenligt och det är lätt att läsa in uppmaningen till sina medsystrar att skaffa barn är något 

alla borde göra. Att samhällets konventioner såg annorlunda på den saken visar samma brev 

när ett par incidenter från skolmiljön nedtecknas.  

 
I en 7:e hjälpklass, pojkar, frågade mej en yngling varför jag inte hade en egen klass. Jag försökte 

slingra mej undan men han gav sig inte. Slutligen klämde jag fram med att jag hade en baby 

därhemma, som jag också måste sköta om. Den tyckte han då, att jag gott kunde lämna in på ett 

barnhem. – Den gången vart inte mera sagt. Ungefär en vecka senare hade vi rättskrivning. 

Plötsligt frågar en av pojkarna högt och tydligt: ’Den där babyn fröken hade, var den en pojke 

eller flicka?’ När svaret blev flicka la pojken till: ’Blev inte kar’n arg då?’ Även en hjälpklasspojke 

vet sitt stora företräde som karl!82  

 

 
79 Maj Thundal (ogift Alsterlind) 331203 
80 Maj Thundal (ogift Alsterlind) 390415 
81 Maj Thundal (ogift Alsterlind) 390415 
82 Maj Thundal (ogift Alsterlind) 390415 
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Dessa något humoristiskt återgivna händelser minner om att visst motstånd och 

ifrågasättande kom att möta arbetande med barn och visar även på att brevskriverskan hade 

en tanke kring genusperspektiv. Samma kvinna berättar några år senare, då hon har två barn, 

att ambitionen är att inte lämna arbetet. 

  
Detta läsåret har jag en timlärartjänst utanför stan. Jag tjänstgör två dagar i veckan, en idealisk 

lösning av problemet yrkes – eller hemkvinna.83  

 

Hon beskriver sig själv som kvinnosakskvinna och förespråkar lika lön i synnerhet 

som förmån för att lärarinnor utan barn skall kunna resa utrikes och förkovra sig och de med 

barn har råd att betala hembiträde för att fortsätta arbeta.84  

Det går från de tidiga åren, i vissa av breven, att utläsa en återhållsamhet kring 

beskrivning av privatliv och att man träffar en partner. Alla talar inte i klartext om kärleken 

såsom brevexemplen ovan, utan en del talar i gåtor eller nämner förbigående att civilstånd 

har eller håller på att förändras. Kanske finns en förlägenhet kring att man inte tjänar skolan 

fullt ut att man så att säga sviker det kall som en gång enat dessa individer. Kanske vill man 

även med hänsyn till de medsystrar som ännu inte träffat någon att dela sitt liv med inte 

framhärda i skrytsamhet.  

 
Skurlovet en gång i mån. är efterlängtat. Då styr jag oftast kosan mot ett visst mål. Vad som drar, 

får ni själva räkna ut.85  

 

Cirkulationsdagboken försvinner efter detta brev under fyra år och nästa brev är 

daterat 7:e februari 1938. I det berättas; 

 
Apropå fröken – så såg jag i tidningen att Gun gått och blivit fru – gratulerar! Fru Maj har jag 

träffat en gång, sedan hon blev fru och jag hade den äran att hälsa på hennes make också.86  

 

Gun som gratuleras är brevskriverskan från brevet innan, fyra år tidigare, och här ges 

således ett tänkbart svar på vad det var som drog under skurloven. Gun själv kommer inte 

till tals förrän den 27:e juni 1939 då cirkulationsdagboken åter igen är i hennes hand, fem och 

ett halvt år sedan sist. Hon beskriver poetiskt och humoristiskt det äktenskapliga livet och 

ger även stöd till tidigare inlägg som uppmanar till giftermål.  

 
 

83 Maj Thundal (ogift Alsterlind) 421031 
84 Maj Thundal (ogift Alsterlind) 421031 
85 Gunvor Lagerberg (ogift Edlund) 340124 
86 Anna Börjesson (ogift Fröberg) 380207 
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Sedan strax före midsommar 1937 är jag också inne i den där ’råttfällan’ Moppe87 talade om. 

Moppe kanske kommer ihåg historien om den kloka råttan som listigt försökte undgå fällan men 

hon kunde inte motstå frestelsen att nosa litet grand på godbiten. Till sist blev hon fast. Jag 

hoppas, Moppe, för din egen skull, att det går samma väg med dig ty jag säger som Maj T, att det 

är underbart att vara fången i den fällan.88  

 

I brevet avslöjas att mannen Gun gift sig med funnits med sedan seminarietiden och 

att hon nu längtar efter ett litet barn. Med tydlighet berättar hon att ett barn inte skulle 

komma att förändra kallet för yrket, hon ber till och med om råd kring hur bäst hantera och 

kombinera barn med fortsatt arbete utanför hemmet.  

 
Jag älskar skolarbetet för mycket för att överge det. Hur har du gjort, Karin Nordin?89  

 

När cirkulationsdagboken når denna person, Karin, året efter svarar hon;  

 
Jag skrev att jag var fröken med barn. Det var ju litet felaktigt, eftersom jag, tydligen ensam 

bland Er alla, lämnat skollivet! [---] Nej, nu måste jag tvärsluta, trots min i sanning skrala epistel. 

Blöjtvätten väntar. Min pojke är våt från halsen till fötterna minst tjugo gånger om dygnet. Men 

det får han så gärna vara.90  

 

Här kan anas en ton av skuldkänsla för att ha lämnat skollivet som förstärks av ett 

inlägg, eventuellt till försvar, kring arbetsbördan med ett barn. Denna kvinna återkommer 

inte igen till sitt yrke.  Hon får ytterligare ett barn och lever som hemmafru resten av livet, 

något hon återkommande över åren känner behov av att försvara i breven då hon emellanåt 

ifrågasätts av några av de f.d. klasskamraterna.  

 
Ni skriver om ert arbete i skolan. Allihop tycks trivas storartat med det. Ni kanske t.o.m. inte 

förstår den som lämnar yrket och som likt mig inte har minsta lust att ta det tillbaka. Visst tycker 

jag om skolarbetet. Det är ett kall. [---] Jag tyckte ofta att tjatet gjorde min röst hård och sträv [---

] kanske var jag olämplig som lärarinna. [---] Så var det ’råttfällan’ som Moppe är skeptisk mot. 

Kära Moppe, den är ljuvlig. Efter 6½ år tycker jag fortfarande det.91  

   

Ett inlägg från 1938 uppmanar till tydlighet vid förlovning, här anses dels 

cirkulationsdagbokens hastighet vara ett hinder och kanske även återhållsamheten kring 

privatlivet vara ett problem.  
 

87 Smeknamn för Astrid Ostrowski (ogift Almén) 
88 Gunvor Lagerberg (ogift Edlund), 390627 
89 Gunvor Lagerberg (ogift Edlund), 390627 
90 Karin Nordin (ogift Moberg), 400126 
91 Karin Nordin (ogift Moberg), 431128 
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Jag tycker att var och en som förlovar sig skulle vara skyldig meddela kamraterna så att man 

åtminstone fick sända ett telegram och så önskar jag liksom ni alla väl göra att den här boken 

spatserar lite hastigare hädanefter.92  

 

Samma brev ger en reflexion kring giftermålet med ett något motsägelsefullt intryck. 

 
Ni tycks alla vara tämligen belåtna med er lott, en del önskemål förstås, men det ger sig om det 

inte ändå är just de som övergivit frökentiteln. Gratulerar er, nuvarande och blivande fruar på 

det varmaste. Det är säkert det enda tillfredställande för en kvinna, tror jag, åtminstone 

längden.93  

 

Tanken till trots så kommer denna kvinna att leva ogift hela livet. Längtan om att leva i 

en tvåsamhet och med egna barn kan tydas i några av hennes brev långt senare.  

 

Synd att man träffas så sällan. När man är ensam utan familj, känner man ofta behov av att träffa 

gamla vänner. Visst har jag syskon, som så gärna tar emot mig men hur det är har var och en sitt, 

och när föräldrahemmet är upplöst så känner man sig mer rotlös på något sätt.94  

 

Glädjen med cirkulationsdagboken beskrivs av en av kvinnorna som en spännande 

följetång kring vem som träffat någon att gifta sig med och hur det professionella livet artar 

sig.95 I samma brev beskriver hon sin ståndpunkt kring äktenskap och arbete tydligt.  

 
Det är alldeles sant, jag ville inte gifta mej när jag var ung för jag anade ej då hur hemsk det 

skulle bli att vara en gammelnucka på 50 höstar. Och att aldrig bli mor! Nej Ninnie, nästa gång 

du skriver o sätter in kort, så låt det bli med en annan husse! Detta hoppas och önskar jag för 

Din egen skull och Öxabäck behöver kanske inte för det förlora sin duktiga o uppoffrande 

lärarinna.96  

 

Denna kvinna är den nästan tjugo år äldre kvinnan som läste samman med klassen 

avgångsåret 1933 och som hinner skriva två brev innan hon avlider. Hon har förblivit ogift 

men har tagit ett fosterbarn då barnlängtan och ensamhet gjort sig gällande. Om det skriver 

hon, med ett varnande finger:  

 

 
92 Maja-Lisa Rudenstam, 380618 
93 Maja-Lisa Rudenstam, 380618 
94 Maja-Lisa Rudenstam, 611130 
95 Karin All, 1942 odaterat 
96 Karin All, 1942 odaterat 
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Jag blev kär i nästan allt och alla däruppe, men kärast blev mej en liten 11-åring på sista bänk i 5 

klass. Det var han, som blev min hobby. Hans mor var död sen 5 år o fadern höll på att gifta om 

sig mot sina barns vilja. ’Min’ pojke var yngst. Jag tyckte morsplatsen hos min pojke var så ledig, 

att jag sökte den. Det är nu 8 år sedan, men jag söker den än. Nej flickor, gift er i tid o föd söner! 

När skolan är slut längtar min pojke bara hem till far och syskon. Och jag är hela ferien en enda 

längtan efter ’sonen’ som aldrig blir min.97  

 

Ninnie som brevet refererar till har i ett av sina brev klistrat in ett 

foto av sig själv och en boxerhund och skrivit bildtexten "Ritzon 

med Matte. = min Han”98, vilket kan tyda på att hon anser att livet 

inte måste tillbringas ihop med en man utan att det kan finnas andra 

glädjeämnen än äktenskap.  

       Denna kvinna är mycket dedicerad sitt arbete och värdesätter  

ett rörligt liv i resandens tecken, vilket visas i ingående 

reseskildringar i hennes brev över tid. Hon gifter sig tio år efter examen, men skiljer sig sju år 

senare – vilket inte nämns i några brev. Dels för att boken var ur cirkulation under den 

perioden men högst troligt också för att skilsmässor inte var vanliga och heller inte helt 

accepterade av samhället och kanske inte heller i denna grupp.  

Att gå ner i arbetstid, men ändå behålla sitt arbete, verkar vara en lösning för de flesta 

av de kvinnor som får egna barn. Endast två av dem väljer att upphöra med sin anställning 

och av dessa två återgår en till lärarinnearbetet efter 21 års uppehåll.  

Tankar kring hur man bäst kombinerar småbarnsåren delas och kvinnorna låter sig 

inspireras av varandra, vilket bland annat framgår genom en nyligen gift kvinna, med sitt 

första barn invid sig, och hennes brev från 1944. 

 
Men o vad arbetskrafter de fordrar, de små ljuvliga knytena. Jag är inte tillräckligt duktig för att 

sköta två yrken (därav min tvekan innan) men jag hoppas att kraften växer med ämbetena, för 

jag vill inte lämna skolarbetet, men skulle gärna ha halvtidsarbete som Alsterlind.99  

 

De ogifta kvinnorna behöver också förhålla sig till sina medsystrars äktenskap och 

yrkesutövande även om de inte kan förstå fullt ut vad det innebär. Reflexioner visar ofta på 

ett visst patos där det är viktigt att föra fram att livet är gott utan äktenskap och att det 

kanske till och med är så att äktenskap inverkar på förmågan att yrkesarbeta.  

 

 
97 Karin All, 1942 odaterat 
98 Ninnie Rutersten (ogift Brännberg), 390608 
99 Karin Jakobsson (ogift Rahm), 440518 
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Visst tror jag att det är underbart med gemenskapen med man och barn om man råkar få den 

rätte. Men det är ju inte alla givet att göra det. Då är det säkert fel för att inte säga orätt att gå och 

tråna. Det finns ju så väldigt med uppgifter för en inte som surrogat utan som verkliga 

livsuppgifter. Och nog har livet sina sidor antingen man är gift eller ogift. Jag undrar om in inte 

den ogifta ofta har alltför högtställda illusioner om äktenskapet.100  

 

Intressant är att notera att en not infogats efter inlägget av en av de ogifta 

medsystrarna vid ett senare tillfälle "*Det tror jag inte. Jag har inga. Eva Ö"101. I 

cirkulationsdagbokens nästföljande brev kan man läsa;  

 
Och fastän jag själv inte skulle kunna tänka mig att inte ha mitt hem, sedan jag funnit den för 

mig ende, så är det mig alldeles främmande att en ogift inte skulle kunna vara lycklig och 

dessutom få tid och kraft på ett annat sätt att gå in i uppgifter utom hemmet.  I mänskligheten 

måste en komplettering mellan gift och ogift finnas, anser jag.102  

 

Kvinnorna i avgångsklass 1933 från Skara Folkskoleseminarium håller diskussionen 

kring äktenskap och egna barn, i kombination med yrkesutövande, levande som ett 

återkommande tema mellan sig i sina brev. Tankar skrivs ner, påståenden förs fram och 

åsiktsväxlingar byts mellan dem. Så gott som alla brev i perioden 1938-1949 nämner 

någonting om det gifta alternativt det ogifta livet, med eller utan barn, och ofta som en 

reflexion kring huruvida det är förenligt eller inte med kvinnornas yrkesprofession. Från 50-

talet och därefter berörs temat återkommande, om än inte hos varje brevskriverska och inte i 

varje brev. De kvinnor som har barn beskriver dessas uppväxt, familjens förehavanden och 

sina egna yrkesrelaterade funderingar som ibland väver in med deras civilstånd. De ogifta 

kvinnornas brev skildrar andra familjerelationer såsom föräldrar, syskon och syskonbarn i 

högre utsträckning än de giftas. Det går att förstå att dessa relationer får lov att ta större plats 

i de ogifta kvinnors liv, tre av de ogifta kvinnorna bor tex. samman med sina änkemödrar, än 

vad de eventuellt gör för de gifta som har fokus på den egna kärnfamiljen.   

Några intressanta vändningar i breven står att finna då två av de mest 

frihetsförespråkande kvinnorna gifter sig. En av dessa kvinnor myntar råttfällan som 

omskrivning för äktenskapet, vilket blir ett begrepp som finns med och används i breven i 

många år. Råttfällan beskrivs som den äktenskapliga boja som kan utgöra ett hinder för 

kvinnors frihet, självständighet, och som något man skall akta sig för att fastna i.103 Även om 

 
100 Maj Johanesson (ogift Hagborg), 461215 
101 Eva Östergren, odaterat 
102 Alfhild Kadesjö (ogift Hammarbjörk-Johansson), 470210 
103 Astrid Ostrowski (ogift Almén). 390321 
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det är i humoristiska tongångar det dryftas så är det inte svårt att se att undertexten är av 

allvarligt menad karaktär.  

 
[---] ett tröstens ord: Tänk på den gamla sanningen, att äktenskapet är likt en råttfälla; den som 

står utanför vill så gärna in och ha den läckra ostbiten, men den som väl sluppit in önskar intet 

högre än att komma ut i friheten igen. Nu nog om punkt 1: äktenskapet. Låtom oss övergå till 

punkt 2: arbetet! (Hm; sa fruarna). [---]104 

 

Detta första inlägg om råttfällan blir bemött med motaspekter och försvar för 

äktenskapet varpå brevskriverskan vid sitt nästa inlägg känner sig nödgad att förklara och till 

viss del försvara.  

 
Andra delen påbörjad. Ännu ett bevis på att åren går (betydligt raskare än klassbrevet.) Den 

måste förstås börja med de traditionella lyckönskningarna till fruarna och i synnerhet dom med 

barn. Denna lyckönskan kommer ur hjärtat, Maja-Lisa, fast jag inte själv har någon längtan efter 

äktenskapets trygga hamn. (om det nu passar dig bättre än ’råttfällan’.) Jag tror det vore ganska 

jäkligt att vara gift med mig förresten, jag är alldeles för självständig. Men drag nu bara inte den 

förhastade slutsatsen att jag är karlhatare. Så är ingalunda fallet.105  

 

Genom kommentarer som: 

 
[---] av den goda viljan att kasta in ett stridsäpple, som hon är säker på kommer att tas 

upp av de många fruarna. Och lite polemik, även om det är i ett klassbrev, är ju alltid 

uppiggande. – Alltnog, det gäller ’råttfällan’. [---]106  

 

förstås att det finns en acceptans och vilja att föra diskussionen, vilket också görs. 

Stridsäpplet som nämns ovan fyller sin funktion.  

Någon brevskriverska visar i ett av breven en vilja att lugna ner diskussionen som 

stundtals säkerligen tolkas som vass på gränsen till syrlig av vissa av medsystrarna.  

 
Allt har både för- och nackdelar. Vi tycka ej lika t. ex. om en så vanlig sak som en ljudning. Hur 

skulle vi då kunna fullt enas om äktenskapets värde? Rikligt förnöjd med det som man har är ju 

huvudsaken. Då kan det vara lika gift el. ogift. Ingen av oss vill dock byta med den andra. Hur 

bra och fint den tycks ha det ren ytligt sett. Hur många eller få ungar de än ha andras eller 

egna.107  

 
 

104 Astrid Ostrowski (ogift Almén), 390321 
105 Astrid Ostrowski (ogift Almén), 420622 
106 Karin Nordin (ogift Moberg), 431128 
107 Ninnie Rutersten (ogift Brännberg), 4605-- 
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Tankar kring att enbart arbeta hemma eller att fortsätta med yrket och på så vis bidraga till 

sin egen utveckling förs fram i resonemang: 

 
Dig, Almén, skulle jag vilja tacka särskilt för vad Du skriver. Det är välgörande då Du – som en 

del av Er andra också – ger något av Ditt innersta. Jag håller så fullkomligt med Dig om att 

många hemkvinnors samtalsämnen är fruktansvärt ensidiga och levnadssättet likaså. Jag har 

reagerat skarpt emot det, på samma gång som jag tidvis varit på god väg att bli likadan. Har man 

då inte annat tänka på än mat, de egna barnen, hembiträden och de bästa stickmönstren i sådana 

tider då vårt land tycks gå mot undergång på grund av lösaktighet, njutningslystnad m.m. i den 

stilen – för att inte tala om världsproblemen!108 

 

Efter cirkulationsdagbokens längre uppehåll mellan 1949-1955 kommer boken ånyo 

under 1956 till den brevskriverska som lanserade ’råttfällan’. Hon har då inte skrivit i boken 

sedan 1942 och många år för med sig många händelser. Om sitt nu gifta liv skriver hon: 

 
Men hör ni ni! Råttfällan är ingen dum inrättning. Jag har aldrig en sekund ångrat, att jag lät den 

slå igen om mig. Så kan det gå.109  

 
Astrid Ostrowski med familj. 110 

 
108 Alfhild Kadesjö (ogift Hammarbjörk-Johansson) 471002 
109 Astrid Ostrowski (ogift Almén), 560606 
110 Astrid Ostrowski (ogift Almén) 560606 
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Att få ihop familjeliv med yrkesliv är för denna kvinna en självklarhet och hon för fram det 

smidiga i att ha sina två barn på samma skola där hon arbetar, en skola i samma område de 

bor. Hon blir, inte många år efter detta brev, änka 1961 och arbetar i alla år heltid för att få 

ekonomin att gå ihop. Hon gifter inte om sig och har hand om sina barn själv, vilket gör 

henne till den enda ensamstående modern i cirkulationsdagboken.  

Att yrket har en viktig roll i dessa kvinnors liv är tydligt och att äktenskap och barn kan 

utgöra ett tillfälligt avbrott men inte ett livslångt uppehåll visas tydligt i ett brev skrivet 1962. 

 
Så länge man står mitt uppe i arbetet och i arbetslivet och har kontakter med sin omvärld är livet 

rikt. Själv har jag gått och blivit ordinarie på gamla dar. [---] Våren 61 sökte jag mitt livs första 

ordinarie tjänst och fick den till stor förvåning för mig själv. [---] Jag har funnit mig väl tillrätta 

med denna återgång till yrkesarbetet. Mitt familjeliv är inte längre så krävande. Vi har bara yngste 

sonen Dag hemma.111  

 

Tydligt är att det för denna kvinna, efter drygt tjugo år som hemmafru, känns bra att 

vara tillbaka i yrkesprofessionen. Det går att också att se på andra ställen i 

cirkulationsdagboken där kvinnorna återgår till arbete efter varierande tids uppehåll. Många 

av dem har hjälp med hembiträde och barnpassning för att möjliggöra arbetet vid skola.  

En av kvinnorna som inte anser att arbete och äktenskap med barn är förenligt och 

som aldrig går tillbaka till yrket, trots att barnen vuxit upp och maken har en egen karriär, ger 

en bild av att tycka sin vardag är enahanda.112 Vad som håller henne tillbaka från att återgå till 

yrket framgår inte genom breven.  

Enahanda vardag beskrivs även av en av de ogifta kvinnorna som i ett brev från 1964 

konstaterar att skolarbetet är samma, samma, samma och att det enda som händer är att man 

byter klass. Hon framhåller att hon är tacksam över arbetet och hälsan och att hon är nöjd 

med yrkesvalet. Däremot känner hon inte att hon har så mycket att skriva om, eftersom hon 

inte reser på långresor eller har någon familj, endast syskon och syskonbarn.113  

Även om åsikterna går isär och upplevelserna är skilda kring arbetet i skolan i 

kombination med det privatliv kvinnorna för, så är det ingen av dem som uttalat ångrar eller 

ger sken av att ångra något livsval. Att tid är en bristvara för dem står klart, oavsett gift eller 

ogift, även om det för de gifta yrkesarbetande verkar vara något svårare att få ihop sin 

vardag.  

 

 
111 Maj Thundal (ogift Alsterlind), 620509 
112 Se t.ex. Karin Nordin (ogift Moberg) 621120 
113 Maja-Lisa Rudenstam, 641115 
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Min läkare som kollat mitt hjärta under årens lopp, undrade, hur jag orkat. ’Vi lärare är så vana 

att vara trötta’, sa jag.114  

 

Citatet är hämtat från ett brev skrivet av en heltidsarbetande trebarnsmor. En 

medsyster håller med i brev från samma år och påpekar däri, att om hon skulle sköta allt det 

som skolan kräver av henne ’bra’, så skulle det inte finnas tid till hemmet. Dessa två ting är 

egentligen inte förenbara menar hon.115   

Det verkar finnas en tendens, för kvinnorna i cirkulationsdagboken, att anse familjeliv 

dvs. äktenskap med barn, är svårt att få ihop med yrkesutövande ju äldre de blir. 

Diskussionerna rör sig inte, från mitten av femtiotalet, om äktenskap eller inte utan formas 

mer mot att hitta kraft att förena arbete och familjeliv. Med ökad ålder minskar orken och 

det är rimligt att tro att dessa tankar och åsikter blir mer påtagliga allt medan åren går och 

kvinnorna blir äldre.  

Det första pensionärsbeskedet kommer 1970. Denna kvinna tillhör de ogifta och har i 

alla år bott i en landsortsskola. Vid pensionering fick hon inte bo kvar och var tvungen att 

flytta hem till föräldrahemmet som hennes syskon har kvar. Hon beskriver det som vemodig 

att lämna sin tjänst och att ha gjort sitt livsverk.116  

En annan av de ogifta kvinnorna skriver när hon närmar sig pension: 

 
På något underligt sätt är dagarna fyllda till bredden även för en icke i man och barn engagerad 

kvinna. [---] Av de olika bidragen att döma ser det ut som om husmödrarna har bättre om tid. [--

-] Men så länge man har sitt yrkesarbete och hälsan hänger med känner man inte av att man är 

ensam. Det blir kanske annorlunda sedan.117  

 

Att det kan bli annorlunda sedan visar den genom yrkeslivet ogifta kvinna som låter 

råttfällan slå igen om sig när hon har fem år kvar till pension, med kommentaren ”hjärtat har 

inga rynkor”118.  

De flesta av kvinnorna i gruppen verkade tycka att äktenskap och fortsatt 

yrkesutövande var en glädje och ynnest att få möjlighet att kombinera det bästa av två 

värdar, yrkesutövande och familjeliv. Att de var stolta över och ärade sin yrkesprofession 

högt och hade en tydlig önskan om att stanna kvar i densamma, och inte låta varken äkta 

make eller egna barn komma i vägen, ger cirkulationsdagboken en så gott som enhällig bild 

av. Dessa kvinnor visar också att det, med god planering och egen bekostad hjälp, gick att få 

 
114 Gunvor Lagerberg (ogift Edlund), 690522 
115 Alfhild Kadesjö (ogift Hammarbjörk-Johansson), 691129 
116 Lisa-Brita Nygren, 700519 
117 Maja-Lisa Rudenstam, 710303 
118 Maj Johannesson (ogift Hagborg), 721001 
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ihop en vardag som både fru, mor och lärarinna. Att detta för den skull, skulle ha varit ett 

enkelt företag framgår också. Många av breven visar det problematiska i att få ihop 

vardagspusslet och att det tar ut sin rätt i exempelvis sviktande hälsa och där trötthet är ett 

återkommande ämne.119  

    

3.4 Frågeställning 3, cirkulationsdagböckernas betydelse för gruppen 

3.4.1 Vilken roll spelade klassbreven som ambulerande levnadsrapport för dessa kvinnor? Vad skriver de 

frekvent om? 

 

Att cirkulationsdagboken med sina klassbrev fyllt en viktig funktion för de tjugo kvinnor 

som innefattas i nätverket är tydligt bara genom att överblicka omfånget, såväl beträffande 

sidor och som antalet år. Gruppen håller liv i korrespondensen i 65 år, vilket är unikt, och får 

ses som en markör för att det utbyte gruppen haft genom den varit av värde. Gruppens 

sammanhållning bör ha varit stark redan under seminarietiden med tanke på att 

cirkulationsboken startades tämligen omgående efter examen. Det visar på en önskan om att 

inte tappa kontakten, vilket hade varit ett troligt scenario om inte breven börjat cirkulera per 

omgående utan låtit vänta på sig ett år eller mer. Tydligt är att för avgångsklass 1933 vid 

Skara folkskoleseminarium var, att här ville gruppen ha koll på varandras tjänsteorter och 

livssituationer och inte tappa bort varandra i förskingringen.  

 
Nu undrar jag så, var ni finns alla. Kanske är några av er placerade ute på vischan. Får ni då vara 

ordförande i alla välgörenhetskommittéer?120  

 

Redan i det allra första brevet, citerat ovan, förs funderingen fram och ger de forna 

kurskamraterna initialt en anledning att skriva ett brev, om inte annat för att nedteckna just 

var man finns.  

Avgångsklass 1933 vid Skara Folkskoleseminarium skriver under de närmsta åren efter 

seminarietiden mycket och ingående om mötet med yrket samt sina bostadssituationer. De 

lärarinnor som fick tjänst på landsbygden bodde ofta i eller i anslutning till skolhuset under 

spartanska förhållanden och de lärarinnor som tjänstgjorde i städer, ex. Göteborg som flera 

av dem fick tjänst i, beskriver små lägenheter och inneboendesituationer med små rum.121 

Tonvikten i Skaragruppens brev ligger på arbetssituationen och upplevelserna i och av 

klassrumssituationer. De berättar och jämför med varandra om det dagliga livet i 

 
119 Se t.ex. Gunvor Lagerberg (ogift Edlund), 560308 
120 Eva Jonsson (ogift Alm), 331028 
121 Se t.ex. Inga-Lisa Eyton (ogift Nilsson), 380703 
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klassrummen, om stora elevgrupper, hög arbetsbelastning med för- och efterarbete utöver 

undervisningen och avsaknad av undervisningsmaterial.122 Svårigheten att få en fast tjänst 

belyses frekvent under 30-talet och en bit in på 40-talet. 1930-talets läraröverskott med hög 

arbetslöshet för lärare och lärarinnor till följd, blir påtagligt för Skara folkskoleseminariums 

avgångsklass 1933 som hanterar denna fråga mellan sig i cirkulationsdagboken.123 Det dröjer 

många år innan de en efter en får ordinarie tjänst. Samtliga tjänstgör som extraordinarie 

lärarinnor, med längre eller kortare förordnanden, initialt. Det berättas om nya tjänster varje 

termin vilket för landsortslärarinnorna medför många flyttar. Nya orter nya skolor vart år.  

 

 
Bild av Dagmar Nylanders bostad infogat i hennes brev från 440314. 

 

Några av dem beskriver sig som rotlösa och lider av att inte kunna följa upp och se 

resultatet av sitt arbete med eleverna då de inte får följa barnen någon längre tid.124  

Under cirkulationsdagbokens första rotation som tar 6½ år, 33-39, hanteras således 

arbetslivets förehavanden mestadels, men också ferierna får ett visst utrymme. Här ges 

reseskildringar och beskrivningar av fortbildningskurser i bl.a. engelska. Flera av kvinnorna 

reser tillsammans och umgås privat när tillfälle ges.125 

Det framgår att breven var viktiga ur en social aspekt där kvinnorna gavs möjlighet till 

både andrum och åsiktsutbyte. Tips och idéer och direkta frågor kring specifika 

undervisningssituationer byts mellan dem, vilket visar på en trygghet i nätverket som gör att 

de väljer att diskutera ämnen som de inte har möjlighet att diskutera med någon annan 

 
122 Se t.ex.  Maj Thundal (ogift Alsterlind), 390415 
123 Se t.ex. Maj Johannesson (ogift Hagborg), 380213 
124 Se t.ex. Alfhild Kadesjö (ogift Hammarbjörk-Johansson), 380222 
125 Se t.ex. Astrid Ostrowski (ogift Almén), 390321 
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kollega. Landsbygdslärarinnorna hade inte heller alltid ens någon kollega att diskutera med då 

de tjänstgjorde ensamma på en ort.126 

Det är under cirkulationsdagbokens andra rotation, tre år 39-42, som det adderas 

berättelser om privatliv, kärleksliv och känsloliv. Den första rotationen kan ses som mer 

statiskt beskriven om fysiska positioner och faktiska yrkesrelaterade bestyr och funderingar. I 

den andra rotationen fördjupas breven till beskrivningar åt det mer måleriska och 

känslosamma hållet. Här håller kvinnorna levande debatt om förlovningar, giftermål och 

barnafödslar.127 Dessa frågor synkront med yrkesrelaterade spörsmål och iakttagelser blir 

under kommande rotationer förhärskande och en viss skillnad går att skönja då breven över 

tid tenderar blir alltmer utlämnande om vad kvinnorna känner snarare än hur de hanterar 

vardagen.128  

Den andra och tredje rotationen sker under andra världskrigets härjningar och det är 

fullt tänkbart att det politiskt osäkra läget och krigsrapporteringarna under perioden i 

kombination med att dessa kvinnor befann sig i den fas i livet då de etablerar ’resten’ av livet 

med arbete, bostad och eventuellt partner skapat djupa funderingar med många 

känsloyttringar.129 Denna ansats i breven avtar något under den fjärde rotationen som för 

övrigt bjuder ett 6 år långt uppehåll, 49–55, då boken plötsligt försvinner. När 

cirkulationsdagboken återigen tar fart visar det sig att gruppens första kvinna har avlidit och 

breven får efter det en mer filosofisk ton. Gruppen tar sin medsysters bortgång hårt och bara 

tre år senare dör ytterligare en av dem, även det en tankeväckare om att man inte är odödlig. 

Breven tycks nu fylla en viktig funktion för gruppen som ventilerar livet och döden i 

perspektivet av medelålders och mogna kvinnor.130 Det förs nedtonade och lugna 

diskussioner, jämfört med livligt debatterande i rotationerna två och tre, kring arbete och 

familjeliv. Händelserna med de avlidna medsystrarna tycks svetsa samman gruppen och 

cirkulationsdagboken används till att nedteckna filosofiska tankar, religiösa funderingar och 

politiska åsikter. Uppstramning för sändningarna av breven sker och en av kvinnorna tar på 

sitt ansvar att tillse att cirkulationsdagboken, som nu består av flera böcker, inte försvinner 

igen.131  

Under den femte rotationen som sträcker sig mellan 1956 och 1962 övergår breven att 

i större utsträckning ånyo diskutera yrkesprofessionen, likt rotation ett, och det märks tydligt 

att perioden innefattas av de stora förändringarna av skolväsendet i Sverige genomgick. 

 
126 Se t.ex. Inga-Lisa Eyton (ogift Nilsson), 400211 
127 Se t.ex. Alfhild Kadesjö (ogift Hammarbjörk-Johansson), 391011 
128 Se t.ex. Eva Jonsson (ogift Alm), 390313 
129 Se t.ex. Karin Nylén, 400408 
130 Se t.ex. Gunvor Lagerberg (ogift Edlund), 560308 
131 Se t.ex. Inga-Lisa Eyton (ogift Nilsson), 610624 
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Folkskolans avpollettering och övergången till enhetsskola, vidare till grundskola ger stora 

förändringar för kvinnorna i cirkulationsdagboken. När dessa förändringar sker, vilket för 

övrigt är en för riket utdragen process som tar många år, har de flesta i avgångsklass-33 från 

Skara folkskoleseminarium hunnit fylla femtio. De resonerar sinsemellan hur svårt det är att 

ta till sig nya arbetsmetoder och ämnen när man uppnått en ansenlig ålder och dessutom har 

över 25 år i yrket och därmed är vana att utföra sitt läraruppdrag i enlighet med vissa 

rutiner.132 

Att en förändrad hälsostatus gör sig gällande med ökad ålder blir också påtagligt för 

vad kvinnorna hanterar mellan sig i breven. Från sjätte rotationen och framåt, d.v.s. från 

början av 60-talet, märks tydligt att cirkulationsdagboken skänker tröst för både uppgivna 

tankar beträffande yrkesprofessionen och sviktande hälsa. Några av dem drabbas av 

allvarliga tillstånd med bland annat cancersjukdomar och även om inga utförliga 

behandlingsbeskrivningar ges, så berättas det om umbäranden med sjukhusvistelser, ibland 

på orter långt från hemmet, och långa perioder av sjukledighet. Gruppens stöd och sympatier 

är inte att ta miste på.133 

Under den tionde rotationen kommer den första pensioneringen, men det är under 

rotation elva och tolv, 1971-1978 som merparten av kvinnorna når pensionsåldern för 

folkpension och därmed pensionerar sig. Breven belyser vid den här tiden tankar kring 

pensionering, livskvalitet och framtidsplaner.134 Kvinnorna reflekterar över sina långa 

arbetsliv och det är värt att notera att ingen i gruppen hade bytt yrke. Några hade 

vidareutbildat sig till speciallärare, men samtliga av de som arbetade var kvar inom skolans 

värld efter drygt fyrtio års tjänstgöring. Kvinnorna i avgångsklass 1933 vid Skara 

folkskoleseminarium delade nu i allt högre utsträckning med sig och tog del av varandras 

barn och barnbarns liv.135 

 
Barnbarn på skidresa vintern 1979, infogat i Birgit Svärds brev från december 1980. 

 
132 Se t.ex. Birgit Svärd(ogift Widén), 630410  
133 Se t.ex. Maj Thundal (ogift Alsterlind), 681208 
134 Se t.ex. Ninni Rutersten (ogift Brännberg), 781126 
135 Se t.ex. Birgit Svärd(ogift Widén), 8012XX 
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De av kvinnorna som förblivit ogifta och inte har barn beskriver sina liv genom 

reseskildringar och samhällsdebatterande inlägg.136 Även om de försökte hålla breven fria 

från molltoner, enligt ursprungsidén från 1933, så avhandlas ofrånkomligt en del krämpor 

och sjukdomar som hör åldern till.  

Alltmer frekvent blev också dödsbesked, och dödsannonser klistrades in ihop med 

små minnesskrifter över bortgångna medsystrar.  

 

 
Anna Börjessons dödsannons infogad i Signe Johanssons brev från 1978.137 

 

Helt klart är att cirkulationsdagboken var både uppskattad och viktig för gruppen. 

Känslan av samhörighet genom att ha delat ungdomens dagar är inte att ta miste på och 

glädjande inledningar över att få återse boken och möjlighet att skriva sitt bidrag inleder så 

gott som varje brev.138   

Genomgående beskrivningar i cirkulationsdagboken visar den glädje som återträffs 

åren skänker. Vart femte år träffas kvinnorna, så många som har möjlighet, i Skara. 

Återträffarna framställs i breven som ljusa tillställningar, vilka bringar fram härliga minnen 

och som svetsar samman gruppen. Det var den kvinna som stod i tur att skriva det första 

inlägget efter en återträff som hade i uppdrag att skriva en noggrann och utförlig resumé av 

träffen.  

 

 
136 Se t.ex. Lisa-Brita Nygren, 770419 
137 Signe Johansson (ogift Andersson) 781103 
138 Se t.ex. Lisa-Brita Nygren, 800116 
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Fotografier, restaurangnotor och telegram från medsystrar som inte kunnat komma bifogas i 

breven. På så vis blev alla delaktiga i återträffarna även om de inte kunnat närvara.139  

 
Foto från återträff på Skara stadshotell 14 juni 1963, infogat i Inga-Lisa Eytons brev 640426 

 

Tjugoårsjubileet uteblev, i övrigt träffades gruppen var femte år ändå fram till 1988 då 

åtta personer kom till femtiofemårsjubileum.  

 

 
Fotouppslag från femtioårsjubileum, cirkulationsdagbok volym 4. 

 

Sextioårsjubileum, 1993, hölls som en lunch hemma hos en av kvinnorna med en 

annan kvinna fysiskt närvarande och två via telefon.140 Vid mötet 1993 beslutades att lämna 

 
139 Se t.ex. Maj Thundal (ogift Alsterlind), 630708 
140 Se Astrid Ostrowski (ogift Almén), 930616 
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in den då sextio år långa korrespondensen i fyra inbundna volymer till landsarkivet i 

Göteborg. Men man slutade för den skull inte skriva till varandra, utan upprätthöll 

kommunikationen genom cirkulationsdagboken i ytterligare fem år. De tio sista åren belyser 

breven stora bekymmer med rotationen. Cirkulationsdagboken fastnade vid flertalet tillfällen 

hos olika personer till följd av både sjukdom, demens och frånfälle. Med möda och 

detektivarbete lyckades den kvarvarande gruppen gång efter annan, med hjälp av anhöriga till 

kvinnan som sist fått boken tillsänt sig, leta 

fram brevsamlingen och få  

den vidarebefordrad till nästa kvinna i 

turordning. En ny rutin vid försändelserna 

etablerades. För att säkerställa bokens 

rotation ringer man, innan man skickar, till 

den som står på tur att få boken och stämmer 

av att det finns möjlighet och vilja att ta emot 

den. 

Ett nödvändigt ont med tanke på kvinnornas höga ålder. I ett brev från det sista året 

konstateras: 

 
Nu är vi bara 9 levande kvar och bara 6 som vi får skicka den till.141   

 

Något sextiofemårsjubileum hölls inte, men två av de gamla klasskamraterna åkte 

tillsammans i maj 1998 till Skara. I cirkulationsdagbokens allra sista brev återges resan och 

bilder bifogas. Det sista brevet, efter 21 rotationer, bjuder på en summering av ett livsverk 

och betraktelser av livet och perioden de levt. Här högaktas kamratskaps värde med 

tacksamhet.  Brevet skildrar även samtids- och omvärldsorienterade betraktelser kring bland 

annat EU som kontrahent till de bägge världskrigen där brevskriverskan har minnen från 

bådadera. Hon kåserar kring det stundande millennieskiftet med funderingen kring om det 

finns liv på jorden efter ännu 1000 år.142 Brevet avslutas med: 

 
 Mina goda vänner, kollegor och medsystrar, ungdomskamrater och livsbrevskrivare! [---] Det har varit 

svårt att skriva denna gången. [---] Till sist en önskan om ett gott liv för oss alla i fortsättningen och ett hopp 

om att vi hör av oss på ett eller annat sätt. Härmed förklaras brevet avslutat! Vid pennan; Moppe även kallad 

Astrid.143  

 
 

141 Inga-Lisa Eyton (ogift Nilsson). 980511 
142 Astrid Ostrowski (ogift Almén), 981022 
143 Astrid Ostrowski (ogift Almén), 981022 
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varvid de tidigare arkiverade böckerna kompletteras med en sista inlämning till landsarkivet i 

Göteborg. 

Cirkulationsdagboken som avgångsklass 1933 från Skara Folkskoleseminarium hållit 

roterande mellan sig kan efter genomläsning betraktas som ett välkommet och 

återkommande inslag i kvinnornas liv. I många brev skildras de sköna stunder genomläsning 

ger och de rofyllda timmar som ägnas åt att författa sitt eget inlägg. Det är uppskattat att 

hålla kontakten med varandra och hålla sig uppdaterade kring resonemang av både de 

yrkesrelaterade frågor och problem som ett långt arbetsliv bjuder samt de privata händelser 

som tiden för med sig. Kvinnorna delar sina ungdomsår med varandra. När de träffades var 

de unga flickor utan utbildning, när de skildes åt vid examen var de unga kvinnor med en 

yrkesutbildning och en ny identitet. Det är denna identitet som är den övergripande 

betydelsen för cirkulationsdagboken, som kommer att bli det forum detta nätverk verkar. Att 

vara lärarinna och att alltid identifiera sig som lärarinna är förhärskande för livstillvaron, även 

för de som väljer att inte tjänstgöra. Kittet mellan kvinnorna i gruppen är 

folkskollärarinneutbildningen och enligt breven är de den evigt tacksamma. 
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4. Diskussion 
Tolkningsprocessens första hermeneutiska cirkel utgörs av den bakgrundsbeskrivning av 

samhälls- och skolhistorisk som görs under kapitel 2. Den förståelse för den aktuella epoken 

som arbetet med beskrivningen medförde gjorde att cirkulationsdagböckernas brev inte 

längre framstod enbart som uttryck för gruppens eller de enskilda individernas situationer 

och leverne, utan texterna kan också ses som spår efter brevskriverskornas kulturella 

tillhörighet och deras position inom det sociala systemet och interna nätverket.  

Folkskollärarinnorna vid seminariet i Skara avgångsklass 1933 funktioner som aktörer i 

ett historiskt drama blir således tydligare i och med återgivningen av det yttre sammanhang 

inom vilka de verkade. Då breven innefattar tjugo individer står det klart att de delar 

varandras livsvillkor och att deras öden inte är unika om än varierande. 

Analyserna av cirkulationsdagböckerna präglas av den kronologiska ansatsen som av 

den anledningen utgör en utvecklingsbeskrivning, en succesiv kartläggning av gruppens 

gemensamma livshistoria. Det ger också bra grund för att tolka olika eror i kvinnornas liv, då 

den undersökta perioden sträcker sig över en lång tid.  

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur en grupp folkskollärarinnor 

diskuterar inom sitt slutna nätverk kring sin yrkesprofession, och densamma i kombination 

med äktenskap och egna barn, baserat på breven den cirkulationsdagbok som roterat inom 

nätverket under många år. Vidare är syftet att göra en tolkning av vilken roll denna 

korrespondens haft för kvinnorna i gruppen, nätverket, i form av levnadsrapport. För att 

kunna tyda det har det varit av intresse att studera vad som byts inom nätverket. Detta 

genom att följa och summera vad kvinnorna skriver frekvent om och vilka övergripande 

ämnen som hanteras mellan dem.  

Avgångsklass 1933 från Skara Folkskollärarinneseminariums, här kallad Skaragruppen, 

nätverk faller väl in under Hreinsson/Nilsons definition av vad som utgör ett nätverk. 

Skaragruppens nätverk är en frivillig förbindelse med inslag av hierarkiskt relationsbygge, där 

huvudfunktionen är utbyte, reproduktion och sammanhållning.  

Hermanssons analysområden där politisk kultur och maktsystem bidrar till nätverkets 

mentalitetshistoriska och ideologiska sammanhang ger en bild av Skaragruppens nätverk och 

dess funktion som mynnar ut i den livshistoria som nätverket producerar. Kvinnornas 

levnadsberättelse konstruerar det sammantagna nätverkets livshistoria. 

Inledningsvis gjordes en översikt över nätverkets 20 kvinnor som visar deras civilstånd 

och årtal för ev. giftermål samt hur många barn var och en fick och årtal när barnen var 

födda. Tanken med denna kartläggning är att få en överblick av hur denna grupps civilstånd 
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förhåller sig till riksgenomsnittet för folkskollärarinnor i sin samtid och även för att göra en 

snabb bedömning kring hur lång tid efter sin examen som de gifter sig. Intresset i det ligger i 

att se hur länge kvinnorna väljer att nyttja sin utbildning och utöva yrket efter examen innan 

eventuella avbrott.  

Som Fagerlund och Lind framhåller ger en kombination av källor med kvantitativ 

karaktär ofta ett mervärde till kontexten kring källor av kvalitativ karaktär. Jag har genom 

kyrkoböcker kartlagt civilstånd och barnsbörd och sett en konstruktion av kvinnornas sociala 

kontaktnät inom nätverket. Grupperingar inom nätverket förekommer baserat dels på 

geografisk närhet dels på civilstånd. Kvinnor som bor nära varandra, vissa av dem i samma 

stad, har tätare kontakt än enbart den genom cirkulationsdagoboken. Det gäller även de 

ogifta kvinnorna som håller en tätare kontakt utanför cirkulationsdagoboken genom resor 

och fortbildningskurser som de genomför tillsammans. De gifta kvinnor med långt avstånd 

till både de större städerna och varandra är de som hade minst kontakt eller ingå i socialt 

nätverkande utanför cirkulationsdagoboken. Önskan verkar dock finnas då det ofta kommer 

både inbjudningar och förebråelser.  

Resultatet visar att denna grupp av kvinnor avviker från vad den statliga undersökning 

som gjordes 1937 visar. Med sina 71% gifta kvinnor mot rikssnittets 32,9% är skillnaden 

markant. Det är troligt att den lagändring som trädde i kraft 1938 och som gav kvinnor 

rätten att behålla sin anställning när de gifte sig har spelat stor roll för det resultat vi här kan 

se. Gruppen av kvinnor som innefattas i den här uppsatsens undersökning kan ses som en 

markör för den samhällsförändring som lagändringen 1939, kring kvinnors anställning vid 

giftermål, banade väg för och att det skapade förändringar inom folkskollärarinnekåren med 

relativ omgående verkan. Majoriteten av kvinnorna i den undersökta gruppen gifte sig under 

1940-talet. 71% av de som gifter sig väntade sju år eller mer med att ingå äktenskap, av vilka 

35% väntade tio år eller mer. Precis som Rostadskullarna från 20-talet, vilka Elgqvist-

Saltzman undersöker i Rostadprojektet, som hade 75% gifta kvinnor så kom familjebildandet 

för de flesta sent.  

Av de kvinnor som gifter sig i Skaragruppen är det endast en som i samband med 

giftermålet väljer att avsluta sin lärarinnekarriär helt. Denna grupp av kvinnor visar således 

genom det faktum att merparten gifter sig, skaffar barn och fortsätter att verka som 

lärarinnor på en nyordning. I enlighet med vad den statliga offentliga utredningens 

betänkande i ämnet från 1938 framhöll; att det torde förhålla sig att en gift lärarinnas anlag 

och läggning skulle lämpa sig bättre för undervisning än hemarbete, faller gruppen inom 

ramen för samhällsutvecklingen i stort. Det var något staten var mån om, då 

folkskollärarinneutbildningen var en av staten anordnad specialutbildning.  
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Ovanstående förklaring indikerar att det var det omgivande samhället som möjliggjorde för 

kvinnorna i avgångsklass 1933 vid Skara Folkskoleseminarium att i högre utsträckning 

kombinera ett äktenskapligt liv med ett yrkesaktivt liv. Säkert är detta en av anledningarna, 

men jag tror också att en avgörande drivkraft finns att finna hos kvinnorna själva. 

Kvinnornas målmedvetenhet och dådkraft som återspeglas genom breven i 

cirkulationsdagboken och tyder på att denna grupp av kvinnor verkade för att inte låta 

samhällets konventioner styra deras öde utan att de själva aktivt valde att råda över sina liv. 

Värt att notera att det är först 1980 som siffrorna för gifta kvinnor som arbetar utanför 

hemmet når 70% i rikssnitt oavsett sysselsättning.144 Kvinnorna i gruppen för denna 

undersökning ligger således i framkant för kvinnoemancipationen.  

Under lång tid sträcker sig över diskussionerna om yrket och äktenskapet. Det ägnas 

många rader och tankar kring huruvida det inskränker yrkeslivet, men även på livet i stort, att 

vara gift eller inte vilket redogörs för under punkt 3.3 Frågeställning 2. Det är något som 

också återfinns i samhällsdebatten under tidsperioden kvinnorna verkade. Högst troligt var 

de också färgade av kvinnorörelsens andra fas under 30–60-talet, då hemmafruidealet 

florerade och där yrkesarbetande kvinnor fick arbeta dubbelt om de gifte sig. Många för- och 

emot diskussioner förs och jag tolkar det som att flera av kvinnorna känner att de behöver 

försvara sina bägge positioner i olika sammanhang, till och med gentemot varandra inom 

nätverket. Det blir viktigt för dem att visa att de klarar av att förena kombinationen 

yrkesarbetande gift och uppvisa en ytterst kompetent och professionell lärarinnesida 

samtidigt som de framhåller sig själva som goda husmödrar som klarar av att sköta hemmet 

väl. Samma tendens kan utläsas hos kvinnorna som Elgqvist/Saltzman undersökte i 

Rostadprojektet. Hon menade att man fick arbeta extra ambitiöst som gift lärarinna. 

Rostadslärarinnorna menade att de var ständigt påpassade och kritiserade och att det var 

tungt att förena ett gift liv med ett yrkesaktivt liv. 

Med stigande ålder ger Skaragruppens kvinnor till känna att det inte alltid är och har 

varit så lätt och många av dem berättar om trötthet och att de känner sig utslitna. Det 

konstateras emellanåt att de ogifta kvinnorna verkar leva ett lugnare liv med tid över för 

fortbildning, resor och fritidsintressen. Så även om denna grupp av kvinnor mycket väl anser 

att det är fullt kompatibelt att leva sitt liv som gift och fortsatt yrkesutövande, vilket även de 

ogifta tycks hålla med om, märks det över tid att de flesta av dem inte tycker att det är 

optimalt. I det samhälle de levde i, utan exempelvis statlig och sanktionerad hjälp med 

barnomsorg och sjukersättningar får de kvinnor som har barn svårare att få sin tillvaro att 

 
144 Elgqvist-Saltzman, 1993. S. 139-141 
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fungera, är det förståeligt. Av naturliga skäl finner de fem kvinnor som lever i barnlösa 

äktenskap färre bekymmer med att vara yrkesarbetande gift än de med barn.  

Hur nätverket anser att civilståndet har inverkat på deras professionsutveckling kan 

utläsas genom den totala livsberättelse som breven i cirkulationsdagböckerna ger. De 

kvinnor som inte har barn, ogifta som gifta, fortbildar sig tidigare och mer frekvent. De läser 

in ämnen som exempelvis språk och flera av dem utbildar sig till speciallärare. Några av 

kvinnorna med barn vidareutbildar sig också, men flera år senare, när barnen blivit stora. De 

gifta kvinnorna verkar även mer benägna att söka sig till nya tjänster på nya skolor. En 

förklaring till det kan vara att det tycks inte ha fått fasta tjänster. De ogifta, flera av dem på 

mindre landsortsskolor, är trogna sin skola och sin tjänst och förefaller mindre 

förändringsbenägna.   

Det finns exempel på andra klassbrev i cirkulation, ex Ateneumseminareisternas 

brevböcker som beskrivs under 1.4 Tidigare forskning, som inte kommit igång förrän efter 

femton år och då fick problem att nå alla. För Skaragruppen var det av väsentlig vikt att inte 

tappa bort varandra i förskingringen och deras cirkulationsdagbok startades redan under den 

första höstterminen de tjänstgjorde, några månader efter examen.  

Skaragruppen träffas, likt Ateneumseminareisterna, vart femte år. Innehållet i 

Skaragruppens cirkulationsdagbok påminner i stort om de Ateneumseminareister som 

Helgöstam skriver om. Skolbyggnader, anställningar och arbetet som lärarinna samt privatliv, 

äkta män och egna barn. Beskrivningar av kamratskap och brevens betydelse med mycket 

känsla och välformulerade ord är även det gemensamma nämnare.  

Elgqvist-Saltzman ser i de klassbrev hon undersöker från Rostadprojektet, att 

skolhusen som ofta var bostaden är det ämne som får det största utrymmet i 

korrespondensen första tid. För Skaragruppen handlade de första årens korrespondens 

övervägande om aktiviteten i klassrummet och i skolmiljö, men också om 

bostadssituationen. Cirkulationsdagbokens första tid visar tydligt, likt kvinnorna i Halldéns 

Vandringsdagboken för avgångsklass 1893 från GCI, att dessa kvinnor blivit kamrater under 

sin utbildningstid och därefter kom att förbli yrkeskamrater. Och precis som Halldéns 

material från kvinnorna från GCI så för källmaterialet i denna undersökning fram vad 

Skaragruppen med egen röst berättar om liv och leverne i svunnen tid.  

Dock skall beaktas, det Mellberg för fram, att forskare som arbetar med 

minnesmaterial har en metodisk begränsning i, att av naturliga skäl kan man inte ställa 

följdfrågor till uppgiftslämnarna i källmaterialet. Det ställer höga krav på att analys- och 

tolkningsprocessen håller en så objektiv nivå som möjligt och Diltheys tre dimensioner i 

analysmodell; upplevelse, uttryck och förståelse blir viktiga incitament. Det holistiska 
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perspektivet, med Skaragruppens perspektiv i fokus, följer vad som förmedlas inom gruppen 

skapar den induktiva ansats som undersökningen har i synnerhet för frågeställning 3. Även 

frågeställning 2 för en induktiv ansats genom att det på förhand inte går att gissa sig till hur, 

eller ens om, Skaragruppen hanterade ämnet äktenskap.  

En av Numans forskningsrapporter kring de personliga berättelserna för fokus på hur 

hans respondentgrupp hanterade skolreformen från folkskola till enhetsskola och 

grundskola. Skaragruppen hanterar och för i sin samtid också denna diskussion, vilket ger att 

likartade ämnen diskuteras; arbetsvillkor, lönegrad, arbetsuppgifter och livet utanför det 

yrkesverksamma. Skillnaden är att Numans grupp berättar utifrån minnen och Skaragruppen 

hanterar i samtid. Numans grupp ansåg inte dessa reformer vara lika krångliga som 

Skaragruppen verkar ha upplevt, vilket jag tror beror på att Numans grupp var mycket yngre 

än kvinnorna i Skaragruppen och att förändringsbenägenhet i regel minskar med ökad ålder 

samt att när Numans grupp beskriver så ligger det bakom dem i förfluten tid. Det var 

troligtvis lättare för individerna i Numans grupp att ta till sig de nya arbetsförordningarna 

som reformerna innebar då de var nästan trettio år yngre än kvinnorna i Skaragruppen.  

Ristilammi skriver om Nilssons forskning kring levnadsbeskrivningar genom 

minnesmaterial och som bärare av andra röster, beställare, som format minnena. Exempelvis 

kan beställare av insamlade minnen påverka, omedvetet eller medvetet, med ledande frågor. 

Skaragruppens material står helt fritt från sådana röster, vilket ger det unika med en icke 

överordnad beställning och ett material med nedtecknade reflexioner kring sin samtid i sin 

samtid.  

Förhållandena kring en fråga eller ämne, menar Liljewall, får en mer relevant belysning 

med dagböcker som material än med annat källmaterial. Skaragruppens kvinnors 

underhandsbeskrivningar av sina liv kan ses som en form av dagboksanteckningar i 

brevform. Till vilket forum och var annars skulle det troligt ventilera frågan om det 

äktenskapliga livet i kombination med det yrkesverksamma om inte i en dagbok eller i ett tätt 

slutet nätverk. Och som det Götlind för fram kring sitt studium kring Backåkers i 

Hummelbo, så skall Skaragruppens brev inte ses som enbart en del av en övergripande social 

struktur, utan kvinnorna skall även att förstås som individer med egna strategier, 

handlingsutrymmen och föreställningar.  

Edlund för fram i sin forskning av dagböcker skrivna av kvinnliga dagboksförfattare, 

dagbokens bekräftande funktion. Kvinnorna i en historisk kontext gör anspråk och utrymme 

för sig själva genom dagbok. Samma upplevelse får jag när jag läser Skaragruppens brev. De 

bekräftar värdet av deras yrkesprofession och deras livsföring. Detta kan kopplas till Edlunds 
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tankar om identifikationsprocesser länkade till det moderna jagets utveckling. Skaragruppens 

kvinnor var pionjärer i flera avseenden.  

Homans för tankar om att ett nätverk består av ett internt och ett externt system. 

Interaktionen mellan kvinnorna i Skaragruppen skapar över tid djupare vänskap och ökad 

sympati. Det går att utläsa mellan raderna i breven då tonläget mjuknar och breven går från 

konformitet och statiskt beskrivande av enkom skolmiljö till att alltmer bjuda känsloyttringar. 

De frågor som interfolieras och som man ställer till varandra tyder på omsorg för 

medsystrarnas väl. Det externa trycket med politiska och ekonomiska samhällsförändringar 

och basala förändringar inom skolan gör att samhörighetskänslorna förstärks och nätverkets 

interaktion ökar.  

Bourdieu menar att en av de viktigaste egenskaperna som ett nätverk har är tillhörighet 

baserad på tillit. Inkludering och exkludering är nätverksformande och med det anser han att 

vad som byts inom ett nätverk styrs av vilka som ingår i nätverket. Därför är det intressant 

att studera vad som byts inom ett nätverk och på så vis få en uppfattning om individerna 

bakom. I Skaragruppens nätverk sker exkludering av den kvinna som höll 

cirkulationsdagboken ur rotation i fem år. Ett beslut på individnivå togs om att inte skicka 

boken till henne nästa gång rotationen var framme vid hennes namn. Hon ströks och efter 

trettio år lades förslaget fram, även detta på individnivå, att hon åter igen skulle inkluderas i 

gruppen – vilket också skedde. Denna kvinna var sedan med tills nätverket upphörde. Men 

hur hennes inlägg och responsen på andras inlägg skulle ha sett ut under första trettio åren 

går aldrig att veta och huruvida dessa inlägg i sådant fall skulle ha påverkat nätverkets kapital, 

dvs. vad som kom att bytas, går heller aldrig att veta. Det är små marginaler som avgör hur 

en livshistoria förs fram och betraktas av eftervärlden, både i den stund den skrivs och i den 

stund den läses. Då Skaragruppen består av tjugo kvinnor ger materialet trots allt en 

någorlunda nyanserad bild av de olika händelseförlopp och tider som materialet omsluter. 

Förtjänstfull skrivna och välformulerade brev, öppen dialog och en djup vänskap mellan 

individerna ger oss trovärdiga och intressanta samtidsdokument över svunnen tid.  
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5. Sammanfattning 
Syftet med denna undersökning har varit att studera en långvarig brevkorrespondens mellan 

tjugo individer inom samma yrkesprofessionalitet hanterar olika ämnen. Gruppen utgörs av 

avgångsklass 1933 från Skara Folkskollärarinneseminarium.  

Främst undersöks hur gruppen diskuterade möjligheterna och förutsättningarna att 

kombinera äktenskap och eventuellt egna barn med ett fortsatt yrkesverksamt liv. Vid tiden 

för dessa kvinnors yngre- och initiala år som yrkesutövande var det fortfarande vanligast att 

kvinnor efter ingånget äktenskap avslutade de anställningar de haft som ogifta. Eftersom 

drygt 70% av kvinnorna i denna grupp valde att gifta sig och endast en av dessa därefter 

valde att inte fortsätta sitt arbete är det intressant att studera hur de med egna röster hanterar 

ett för tiden kontroversiellt ämne. I brevkorrespondensen framgår att samtliga kvinnor inom 

gruppen hade en tankar och åsikter kring äktenskap och i kombination med yrkesutövande. 

Livligt debatterande i ämnet florerar i varje brev under drygt tio år i korrespondensen 

vartefter det minskar och efter hand berörs någon gång ibland. 

Vidare ville undersökningen i denna uppsats studera vad i källmaterialet som kan 

betraktas som frekvent återkommande ämnen och vilken roll denna korrespondens troligtvis 

har hade för gruppen.  

Både brevens omfång och korrespondensens längd om 65 år vittnar om att den var av 

betydande vikt för gruppen. Det kapital som byts inom nätverket, dvs. de ämnen som 

hanteras och åsikter som delges inom gruppen, spänner över såväl yrkesrelaterade 

funderingar som berättelser kring sina privata liv med resor, fritidsintressen, äkta makar, egna 

barn och vad tiden lider barnbarn. Politisk diskurs får ta viss plats, men har ingen 

dominerande ställning i breven. Känsloyttringar och vänskapsförklaringar till varandra och 

kärleken till korrespondensen som sådan ger sig till känna ju äldre de blir. När 

korrespondensen upphör är endast 6 personer aktiva och beslut om arkivering fattas.  

Det omfångsrika och unika källmaterialet som dessa brev utgör bjuder på en rad 

varierande ingångar till fortsatt forskning. Bland annat skulle en uttömmande studie kunna 

göras kring dessa kvinnors upplevelse och syn på de reformförändringar som det svenska 

skolväsendet genomgick under 1940-1970 talen, då de var yrkesaktiva och lämnar efter sig en 

ansenlig mängd nedtecknade samtidsreflektioner.   
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Käll- och litteraturförteckning 
Källor 

Landsarkivet i Göteborg, Skara folkskoleseminarium: 1933 års avgångsklass 
cirkulationsdagbok – GLA/A0632 
 

Arkiv Digital, Kyrkoböcker i urval enligt specifikation: 
Göteborgs Gamlestad (O) C:3 (Födelse- och dopbok 1905-1911) Bild 366 / Sida 360 
Göteborgs Oscar Fredrik (O) C:11 Födelse- och dopbok (1909-1911) Bild 252 / Sida 248 
Sunnemo (S) C:6 (Födelse- och dopbok 1895-1932) Bild 126 / Sida 118 
Hovby (R) C:2 (Födelse- och dopbok 1895-1926) Bild 380 / Sida 30 
Lerdala (R) C:4 (Födelse- och dopbok 1895-1936) Bild 470 / Sida 38 
Örebro Nikolai (T) C:16 (Födelse- och dopbok 1909-1912) Bild 920 / Sida 88 
Mjölby (E) C:8 (Födelse- och dopbok 1906-1916) Bild 25 / Sida 19 
Uddevalla (O) C:14 ( Födelse- och dopbok 1908-1915) Bild 65 / Sida 57 
Borås (P) CI:15 ( Födelse- och dopbok 1908-1911) Bild 2650 / Sida 261 
Norra Björke (P) C:6 ( Födelse- och dopbok 1895-1937) Bild 390 / Sida 31 
Karlstad stadsförsamling (S) CI:14 ( Födelse- och dopbok 1906-1912) Bild 313 / Sida 308 
Kvistbro (T) C:14 ( Födelse- och dopbok 1904-1913) Bild 1060 / Sida 101 
Alingsås stadsförsamling (P) C:13 ( Födelse- och dopbok 1904-1910) Bild 280 / Sida 24 
Algutsboda (G, H) C:8 ( Födelse- och dopbok 1895-1911) Bild 262 / Sida 253 
Väring (R) AIIa:1 ( Församlingsbok 1898-1909) Bild 1830 / Sida 174 
Lyse (O) C:10 ( Födelse- och dopbok 1904-1914) Bild 144 / Sida 135 
Önum (R) C:2 ( Födelse- och dopbok 1898-1935) Bild 48 / Sida 40 
Åtvid (E) CI:13 ( Födelse- och dopbok 1895-1909) Bild 176 / Sida 168 
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Bilaga 1  

 

Skara Folkskoleseminarium avgångsklass 1933, examensfoto 
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Bilaga 2 

 
Skara Folkskoleseminarium avgångsklass 1933, tabell över civilstånd och barnbörd  
EFTERNAMN (o.g.) FÖRNAMN CIVILSTÅND MAKES NAMN BARN KÄLLOR, Kyrkoböcker 
Alm Eva Gift 19390709 Jonsson, Josef Oskar  Inga barn Göteborgs Gamlestad C:3, sid 360 
Almén Astrid Gift 19470718 Ostrowski, Kazimierz 1949,1950 Göteborgs Oscar Fredrik C:11, sid 248 
Alsterlind Maj Gift 19360725 Thundal, Gustaf Henrik 1937, 1940, 1944 Sunnemo C:6, sid 118 
Andersson Signe Gift 19500722 Johansson, Ivan Elias Inga barn Hovby C:2, sid 30 
Brännberg Ninnie Gift 19440617 Rutersten, Sixten Artur Inga barn Lerdala C:4, sid 38 
Edlund Gunvor  Gift 19370619 Lagerberg, Erik Gunnar  1940,1942, 1946 Örebro Nikolai C:16, sid 88 
Eriksson Gudrun Gift 19400623 Ekvall, Karl Rudolf 1945 Mjölby C:8, sid 19 
Fröberg Anna Gift 19440722 Börjesson, Klas Herbert 1945,1947, 1949 Uddevalla C:14, sid 57 
Hagborg Maj Gift 19710806 Johannesson, Folke  Inga barn  Borås Cl:15, sid 261 
Hammarbjörk - Johansson Alfhild Gift 19430622 Kadesjö, Olof Sigfrid 1945, 1948 Norra Björke C:6, sid 31 
Moberg Karin Gift 19370725 Nordin, Olof Alfred 1939, 1942 Karlstad stadsförsamling Cl:14, sid 308 
Nilsson Inga-Lisa Gift 19530711 Eyton, Ivar Sigfrid Inga barn Kvistbro C:14, sid 101 
Nygren Lisa-Brita Ogift  Inga barn Alingsås stadsförsamling C:13, sid 24 
Nylander Dagmar Ogift  Inga barn Algutsboda C:8, sid 253 
Nylén Karin Ogift  Inga barn Väring Alla:1, sid 174 
Ohlsson Margit Ogift  Inga barn Lyse C:10, sid 135 
Rahm Karin Gift 19420620 Jakobsson, Gunnar Albert 1943 Örebro Nikolai C:16, sid 206 
Rudenstam Maja-Lisa Ogift  Inga barn Jönköpings Sofia Cl:12, sid 320 
Widén Birgit Gift 19420404 Svärd, Nils Birger 1943, 1947 Önum C:2, sid 40 
Östergren Eva Ogift  Inga barn Åtvid Cl:13, sid 168 
 


