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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad Snöå lanthushållskola 1909-1989 var. För att 

undersöka detta användes tillgängligt arkivmaterial angående Snöå lanthushållsskola, 

framförallt verksamhetsberättelser och årsredogörelser. Undersökningen visade att syftet 

med startandet av skolan framförallt var att skapa dugliga husmödrar som i sin tur genom 

att sköta hushållet på rätt sätt skulle göra sina män till bättre arbetare/lantbrukare och 

höja produktiviteten. Skolans undervisning var länge inriktad på att utbilda kvinnor i 

lanthushållning men då samhällets behov utav detta minskade blev utbildningen allt 

mindre inriktad på självhushåll och mer på hushåll. Efter detta var skolan ofta endast ett 

led i en yrkesutbildning och i dess sista fas bytte skolan namn och kom att syssla med 

rena textil- och kostkurser, även detta i samklang med samhällets behov. Skolan hänger 

alltså med då samhällssynen förändras, från att kvinnorna skall vara duktiga på att sköta 

hemmet, till att de ska vara duktiga yrkeskvinnor inom de yrkesområden som anses passa 

dem. 

 

Nyckelord: Snöå, 1900-tal, Lanthushåll, Kvinnofostran, Utbildning, Hemmafru. 
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INLEDNING 
Att driva ett lanthushåll kräver mycket erfarenhet och stora kunskaper. Tiden då de flesta 

i Sverige levde i små lanthushåll är inte så långt borta. I början av 1900-talet var det 

fortfarande en självklarhet att kvinnan i ett litet lantbrukarhem skulle sköta hushållet med 

allt vad det innebar. Förutom skötsel av lantbruket; mockning, mjölkning, utfodring, 

odling och skörd; underhåll och ibland tillverkning av kläder; tvätt och städning (som var 

ett helt annat arbete än idag då maskiner används); gick mycket tid åt till mathållning: det 

mesta producerades på den egna gården och skulle förvaras och konserveras och tillagas 

utan vare sig kyl, frys eller elspis (ved och eldning krävdes tillexempel för att tillaga 

maten. Att starta en lanthushållsskola för utbildning av framtida lantbrukarhustrur var 

inte något kontroversiellt vid denna tiden. I dagens samhälle med till större delen 

yrkesarbetande befolkning och knappt några kvarvarande mindre jordbruk är detta 

svårare att förstå, att kvinnors liv skulle vara bestämda på ett sådant sätt. Men samtidigt 

som feministen i mig vill säga att det är fel att kvinnor skall begränsas i traditionella roller 

så känner en annan sida att det kanske var väldigt praktiskt då.  

   Genom att studera syftet med en lanthushållsskola och verksamheten som bedrevs där 

kommer man närmare både den tidens syn på kvinnan och hennes roll samt vad det 

innebar att vara lantbrukarhustru. Kanske fanns det i lanthushållsutbildningen både 

kunskaper som inte var nödvändiga varken då eller idag och kanske fanns där kunskaper 

som skulle vara användbara idag.  

 

SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad Snöå lanthushållskola var. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vad var syftet med startandet av Snöå lanthushållsskola? 

Hur såg verksamheten vid Snöå lanthushållsskola ut under åren 1909-1989? 

- Vilka driver och leder skolan? 

- Hur utformades undervisningen och vilka läromedel användes? 

- Vilken social bakgrund hade eleverna och vad gjorde de efter utbildningen? 

 

METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
För att besvara frågorna kommer tillgängligt arkivmaterial om Snöå lanthushållsskola 

1909-1989 att undersökas. Framförallt kommer verksamhetsberättelser och 
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årsredogörelser att användas då de finns tillgängliga. Dessa innehåller inte alltigenom 

samma uppgifter, t.ex. finns det genomgående redovisat antal elever under terminerna 

men inte alltid vad eleverna gjorde efter utbildningen på skolan. Oftast redovisas vilka 

ämnen som ingått i utbildningen och hur djurbeståndet ser ut. Vad som finns redovisat 

varierar alltså lite även om ämnen och elever alltid redovisas i någom form.  

Arkivmaterialet förvaras dels i Stora Kopparbergs Berslagsarkiv vid Arkivcentrum 

Dalarna och dels i landstingsarkivet i Håksberg.  

Arkivmaterial från starten av skolan och material producert av och om de som startat 

skolan kan ge ledtrådar till vad syftet med Snöå lanthushållsskola var. 

   Genom att studera vilka undervisningsämnen och vilket undervisningsmaterial som 

används under åren går det att få en bild av hur utbildningen förändras och om den 

förändras i samklang med samhällets förändringar i stort.  

   För att undersöka vilken social bakgrund eleverna som gick på skolan hade är det 

intressant att försöka ta reda på vilken ort de kom ifrån och om de fick hjälp att 

finansiera sina studier. I den mån det går att få fram sådana uppgifter kan det även hjälpa 

att veta vilken tidigare utbildning de har samt vad deras fäder arbetar med. Vad eleverna 

gör efter utbildningen är intressant eftersom det till viss del visar på vad syftet med 

utbildningen var, men även vilka eleverna var som gick på skolan och till viss del varför 

de gått utbildnginen. Sökandet efter dessa uppgifter avgränsas på grund av tiden till 

letandet i arkivmaterialet för Snöå lanthushållsskola 1909-1989, uppgifterna har 

framförallt, då de funnits redovisade, gått att hitta i årsredogörelser för skolan. 

Arkivmaterialet har dock varit relativt spretigt och olika uppgifter har genomgående dykt 

upp i skilda handlingar, arkiverade under skilda rubriker och det går därför inte att enkelt 

beskriva var uppgifterna gått att finna. Var varje enskild uppgift kommer ifrån är dock 

alltid noggrant redovisat med hjälpt av fotnötter i uppsatsen.  

 

FORSKNINGSLÄGE 
Hur familjens och kvinnans roll förändrats har Jonas Frykman och Orvar Löfgren 

diskuterat i Den kultiverade människan. Etnologen Orvar Löfgren beskriver i Den kultiverade 

människan att gården och gårdshushållet var den grundläggande gemenskapen i det gamla 

bondesamhället, inte tvåsamheten. Parbildningen var mer av en ekonomisk fråga än en 

emotionell. Gårdsproduktionen byggde på en utarbetad arbetsfördelning mellan man och 

kvinna. Båda könen uppträdde som skilda kollektiv, kvinnogemenskapen var grundad i 
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produktionen, i de kvinnosysslor som var kollektiva och i det ömsesidiga behovet av 

hjälp i såväl arbete som barnpassning, men även i en social gemenskap utanför detta.  

   Detta kontrasterar mot 1800-talets borgerliga miljöer där familjen blir en 

konsumtionsenhet, där mannen blir försörjaren och kvinnan den skyddande hemmafrun. 

Arbetsgemenskapen mellan man och hustru, föräldrar och barn försvinner. När denna 

sammanhållning försvinner skapas i den borgerliga kulturen en ideologi som betonar de 

emotionella bandens betydelse för familjens sammanhållning, här blir huvudtemat 

kärleken mellan föräldrarna och fostran av barnen. Enligt Löfgren fanns i det svenska 

allmogesamhället några gemensamma drag för barnuppfostran, de fostrades till en 

produktionsgemenskap, inte bara av mamma och pappa utan av gårdens eventuella 

tjänstefolk, folk på andra gårdar, av grannar och släktingar och andra i den sociala 

omgivningen. Barnen blev snabbt integrerade i de vuxnas värld och började tidigt arbeta. 

Det fanns inte någon särskild värld för barn med, av de vuxna, idealiserade relationer. 

Därmed fanns heller inget utrymme för personligheten, personliga ägodelar existerade 

knappt, inte heller fanns några föreställningar om det egna jagets dyrbarhet. Det 

kollektiva var basen, utgångspunkten i vilken individen inte urskildes. 

   Myten om kvinnan som endast barnpasserska och hushållerska är således av ungt 

datum samt har sitt ursprung i en borgerlig kultur. Hemmafruns storhetsperiod var under 

1950-talet, i det äldre bondesamhället sattes kvinnans arbete i produktionen före det i 

reproduktionen konstaterar Löfgren. 1

   Yvonne Hirdman, professor i historia, behandlar kvinnans fostran till och roll som 

husmoder i Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (1992). Hirdman redogör för 

socialismens relation till idén om husmodern och uppbyggandet av samhället på denna 

idé. Framförallt fokuserar Hirdman på hur det inom socialismen sker en tillbakagång 

under 1930-talet då idealet blir att kvinnan skall stanna i hemmet och sköta hushållet. 

Hirdman behandlar även kvinnohistoria och genusforskning generellt i flera böcker.

  

2

   Boel Berner är professor vid avdelningen ”tema teknik och social förändring” vid 

Linköpings universitet. Hon behandlar i Sakernas tillstånd: Kön, klass, teknisk expertis bland 

annat hur hushållsarbetet och husmodersrollen tas över av experter. På 1950- och 60-

talet fanns fullt av experter som forskade om hushållsarbete, ville modernisera 

husmodern, effektivisera och rationalisera arbetet och göra det till en professionell 

yrkesroll. Dessa experter och forskare som, bland annat genom husmodersfilmer, talade 

 

                                                 
1 Löfgren (2004), ss. 76- 77, 89, 103. 
2 Hirdman (1992), ss. 26-49. 
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om för husmödrarna hur de skulle utföra sitt arbete var män. Det var männen som 

beslutade och forskade.3

   Någon specifik forskning som rör lanthushållskolor finns inte, däremot finns en C-

uppsats i historia som behandlar en liknande företeelse, en husmodersskola, som 

dessutom tillhörde Bergslagets Praktiska Skolor. Elvy Berglunds C-uppsats i historia från 

Högskolan Dalarna 2002 handlar om Domnarvets husmodersskola. I Berglunds uppsats 

Fostras till husmoder: En studie av Domnarvets husmodersskola åren 1908- ca 1960 undersöks 

verksamheten vid skolan samt vad den syftade till. Berglund fann bland annat att det 

fannns ett nyttobetingat synsätt på varför Domnarvet skulle utbilda husmödrar. Genom 

utbildningen skulle arbetarstammen hållas frisk och välnärd och detta i sin tur skulle höja 

effektivitet och produktivitet i industrin. Husmodersutbildningen skulle förbereda 

kvinnor för att på bästa sätt sköta ett hushåll. Många gifte sig efter utbildningen, men en 

del tog arbete som pigor. 

 

   Berglund lyfter även fram 1940- och 40-talens strävanden efter att vetenskapliggöra, 

rationalisera och effektivisera husmodersna arbete. Socialistiska tankegångar och ledande 

personer inom Domnarvets skola, till exempel Gösta Ekelöf, ansåg att skolan inte skulle 

vara yrkesinriktad utan att kvinnorna skulle arbeta i hemmen, dvs sköta hem och hushåll.  

   Domnarvets husmodersskola drevs under många år utan stora förändringar, först 

under slutet av 1950-talet skedde förändringar och då i form av att mer yrkesinriktade 

kurser infördes. Berglund kopplar detta till samhällets ökade behov av arbetskraft inom 

framförallt vård- och serviceyrken. 

   Eleverna som gick på skolan var från början döttrar till anställda inom Bergslagets 

industrier, men med tiden kom detta att förändras och elevunderlaget kom att omfatta 

flickor från andra orter, utan koppling till bergslaget. Berglund ser husmodersskolans 

förändring i relation till det omgivande samhället, den följer samhälleliga och politiska 

förändringar. När husmodersrollen var den önskvärda kvinnorollen utbildade skolan 

kvinnor efter detta, när samhället förändrades och synen på kvinnors roll och arbete blev 

en annan, förändrades också skolan. Först fick skolan en inriktning mot att bli en 

yrkesutbildning istället för en hemmafru-utbildning, när synen på kvinnan och hennes 

yrkesmöjligheter förändras och vidgas försvinner behovet och funktionen av en 

husmodersskola till slut helt.4

 

 

                                                 
3 Berner (1996), ss. 362- 373. 
4 Berglund (2002), ss. 40-45. 
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BAKGRUND 
För att sätta in starten av Snöå lanthushållsskola i ett historiskt sammanhang ges här en 

kort bakgrund till husmodersrörelsen tidigt 1900-tal och förekomsten av 

lanthushållskolor i Sverige under 1900-talet. Här presenteras även Aktiebolaget 

Bergslagets Praktiska Skolor, bolaget som startade Snöå lanthushållsskola.   

 

HUSMODERSRÖRELSEN 

Den moderna husmodern är, som sagt, inte någon urgammal idé utan uppfanns i 

samband med industrialiserings- och urbaniseringsprocesserna under 1800-talet. Dessa 

processer skapade en oro för att en fabriksarbetande kvinna inte skulle kunna vara en bra 

mor. Flickor i städer fick inte samma hushållsutbildning som de på landet, vilket oroade 

socialt engagerade pedagoger. Hemmet och husmodersrollen började värderas och 

husmodersrörelser kämpade för den goda husmodern.5

    Vid sekelskiftet 1900 uppstod i USA en rörelse för att höja husmödrars effektivitet 

och sakkunskap, de skulle lära sig sunda levnadsvanor. Inom industrin påverkade 

Frederick Taylors idéer om att kunskap var lösningen för ökad produktiviet och en mer 

effektiv arbetsorganisation. Christine Fredericks överförde 1912 delar av hans idéer till 

hushållsarbetet, det skulle effektiviseras och analyseras och bli så rationellt som möjligt.

  

6

   Husmodersrörselsen i Sverige började ta form runt slutet av 1800-talet till början av 

1900-talet. I Sverige var den till en början konturlös och oklar till innehållet men 

karakteriserades av sin vilja att ge en ny status och nya arbetsformer åt hemmakvinnan. 

Rörelsen ville förvandla hemkvinnan genom att ge henne en utbildning och ett yrke, 

husmorsyrket. Rötterna till denna strävan låg i tidens fokus på kemiska, medicinska och 

tekniska landvinningar. Målet var att skapa ”bättre” hem, nya hem, hygieniska hem, hem 

med näringsriktig mat, frisk luft och rationella kök. 

 

7  Rörelsen bestod till stor del av 

kvinnor från högre samhällsskikt som hade synpunkter på hur medelklassens kvinnor 

skulle leva, dessa skulle lära sig sköta hemmet och inte slösa bort tid på teoretiska 

kunskaper. Kvinnorna i rörelsen hade nämligen ”’upptäckt’ att dessa flickor inte ens 

kunde steka en biff ’som pappa ville ha den’, medan de däremot proppades fulla med 

’onyttig teori’8

                                                 
5 Ambjörnsson (1995), ss.225-227. 

.   

6 Blom-Sogner-Rosenbeck (2006), ss. 280-284. 
7 Hirdman (1992), s. 49. 
8 Hirdman (1992), s. 49. 
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   Ett exempel på en kvinna i husmodersrörelsen som hade de tankar som beskrivs ovan 

är Elna Tenow. Tenow för aktivt fram liknande åsikter under tiden 1890 fram till början 

av 1900-talet. Hon hade många åsikter om hur mathållning och bostäder skulle utformas 

på bästa sätt, ett hygieniskt sätt, ett sätt som hon ansåg som naturligt. Telnow ansåg att 

kvinnor behövde utbildas i detta, att på bästa sätt ta hand om hemmet. Telnow ansåg att 

kvinnors frigörelse skulle i hemmet som hon skulle lära sig sköta på bästa sätt, inte 

genom utbildning och yrkesarbetande. Genom att ställa yrkesmässiga krav på husmodern 

skulle hemarbetet bli professionaliserat och dess sociala status höjas.9

 

   

FÖREKOMSTEN AV LANTHUSHÅLLSSKOLOR I SVERIGE 

1912-1913 fanns i Sverige 14 lanthushållsskolor med totalt 325 elever. 1917-18 fanns 32 

lanthushållsskolor med totalt 799 elever (varav 723 gick korta kurser och 76 gick långa 

kurser). 1921-1922 fanns 37 lanthushållsskolor med totalt 943 elever (637 gick korta 

kurser och 306 långa kurser). 1927-28 fanns 38 lanthushållsskolor med totalt 1021 elever 

(513 gick korta kurser och 508 gick långa kurser).10

   1968 hade Snöå 9 elever som räknades som deltagande i grundläggande utbildning om 

39 veckor, totalt gick då 1471 elever lanthushållsutbildningar i Sverige.

 

11

   1970 fanns 42 Lanthushållsskolor i Sverige. Av dessa bedrev 4 skolor grundläggande 

utbildning i form av årskurser på 40 veckor, totalt gick 44 personer denna typ av kurs 

1974. Grundläggande utbildning i form av halvårskurser på 20 veckor bedrevs vid 35 av 

skolorna och i dessa deltog totalt 1108 elever. Till denna kategori räknades Snöå som 

hade 20 elever. Så kallad specialiserad utbildning bedrevs terminsvis vid 5 skolor, med 73 

elever och i 1-8 veckorskurser vid 5 skolor, med 64 elever. Totalt antal elever som gick 

lanthushållsutbildningar 1974 var alltså 1289.

 

12

   Antalet lanthushållsskolor i Sverige ökar alltså kraftigt mellan 1912 och 1917 och blir 

mer än fördubblat, från 14 till 32. 1970 fanns 42 lanthushållskolor i Sverige, men av dessa 

bedrev endast 4 skolor grundläggande utbildning i form av årskurser. 

 

 

BILDANDET AV STORA BERGSLAGETS PRAKTISKA SKOLOR 

Aktiebolaget bergslagets praktiska skolor bildades 1908 på initiativ av och genom en 

donation av dåvarande disponenten vid Stora Kopparbergs Bergslags AB, Erik Johan 
                                                 
9 Ambjörnsson (1995), ss. 227- 233. 
10 Snöå lanthushållsskola (SL), Diarieförda skrivelser 541-679, 1970-71, Kopparbergs läns landstingsarkiv 
Håksberg (KLL). 
11 SL, Diarieförda skrivelser 541-679, 1968-69, KLL. 
12 SL, Diarieförda skrivelser 541-679, 1970-71, KLL. 
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Ljungberg. Ljungberg hade börjat sin karriär när han som 17-åring kom som elev till 

brukspatronen Carl Johan Yngström på Villibergs bruk där han snabbt blev förste 

bokhållare. Efter fortsatta studier och arbete som bruksförvaltare vid Munkfors bruk 

blev Ljungberg 1875 disponent för Stora Kopparbergs Bergslag i Falun. Ljungberga 

arbete vid Stora Kopparbergs bergslag blev framgångsrikt och hans arbete som 

företagsman och industriledare där är allmänt erkänt. 

   Utbildning var viktigt för Ljungberg och han menade att ”kunskap är framtid”13 och då 

han startade de yrkesinriktade praktiska utbildnignarna 1908 såg han det som en 

investering för framtiden.14

   Redan 1897 hade Ljungberg inrättat en praktisk utbildning, Domnarvets tekniska 

arbetsskola, den han de inte fungerat och ersattes 1903 med Domnarvets tekniska 

aftonskola. Först 1908, vid bildandet av aktiebolaget kom alltså utbildningarna igång på 

riktigt. I Bergslagets Praktiska Skolor ingick skolor riktade till både män och kvinnor, där 

kom att ingå husmodersskolor i Borlänge, Skutskär, Älvkarleö och Falun, 

lanthushållsskolan i Snöå och den teoretiska skolan för Domnarvets arbetare.

  

15

   Ljungbergs syfte var inte att vidga arbetarnas vyer, snarare tvärtom. Ljungberg ansåg att 

arbetarna lärde sig fel och onödiga saker i skolorna, som vetenskap, historia, litteratur 

och annat. Arbetarna behövde undervisning inriktad på det praktiska, produktiva. Det 

var detta Ljungberg ville åtgärda.

 

16

 

 Alltså var det inte någon avancerad intellektuell 

bildning utav arbetarna som Ljungberg var ute efter, snarare tvärtom, arbetarna behövde 

bara lära sig att bli bättre arbetare, inte att tänka. De skulle alltså veta mindre och arbeta 

mer. Mer om Ljungbergs syfte med skolorna och utbildning följer nedan i uppsatsen 

under avsnittet som behandlar starten av och syftet med Snöå lanthushållsskola. 

                                                 
13 Ljungbergsfonden, http://www.ljungbergsfonden.se/pages/omljungberg.html , (2009-05-01) 
14 Ljungbergsfonden, http://www.ljungbergsfonden.se/pages/omljungberg.html , (2009-05-01) 
15 Ljungbergsfonden, http://www.ljungbergsfonden.se/pages/omljungberg.html , (2009-05-01) 
16 Berglund (2002), s. 11. 

http://www.ljungbergsfonden.se/pages/omljungberg.html�
http://www.ljungbergsfonden.se/pages/omljungberg.html�
http://www.ljungbergsfonden.se/pages/omljungberg.html�
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SNÖÅ LANTHUSHÅLLSSKOLA 1909-1989 

Snöå bruk var sedan 1800-talet ett bruk där verksamhet bedrevs i from av en hytta, ett 

sågverk och en kvarn. 1811-1866 bedrev Stora Kopparbergs Bergslag järnverk med 

tillverkning av framförallt spik och liar.17 Gösta Ekelöf ger följande beskrivning av 

Snöåskolans placering: ”Snöåskolan har ett synnerligen vackert läge uppe i skogen intill 

en bergomkransad sjö och med en å som omsveper skolområdet i en vid halvcirkel”18

   Snöå lanthushållsskola hölls i f.d. Snöå herrgård, där fanns lokaler för undervisning, 

bostadsrum för tre lärarinnor och arton elever samt en våning på ett rum och kök för 

undervisning. Till skolan hörde även en större trädgård med park samt höns- och 

ladugård.

.  

19

 

 

STARTEN AV SNÖÅ LANTHUSHÅLLSSKOLA 

Det var i mars 1909, året efter att husmodersskolorna vid Domnarvet och Skutskär 

öppnade, som doktor Erik Johan Ljungberg anmälde till styrelsen för skolbolaget 

Bergslagets praktiska skolor, att en särskild skola för lantmannahem inretts i Bergslagets 

gård vid Snöån i Järna socken (nuvarande Dala-Järna). Ljungberg angav att Snöå 

lanthushållskola startades för att kunna erbjuda undervisning åt arrendatorernas döttrar.20  

Skolan skulle ”tillgodose lantbruket med duglig, kvinnlig arbetskraft och framför allt 

lantbrukarhem med duktiga hustrur redo att skapa ’lyckliga hem med lyckliga 

innebyggare’”21

   Snöå lanthushållsskola iordningställdes av Lotten Lagerstedt, på uppdrag av Ljungberg, 

efter mönster av Fredrika-Bremer-förbundets lanthushållskola i Rimforsa. Ljungberg 

hade förklarat för Lagerstedt att han hade många flickor som behövde 

lanthushållsutbildning i just den trakten. Lagerstedt iordningsställde allt och den 1 april 

1909 kunde skolan som avsett erbjuda utbildning för hustrur och döttrar till bolagets 

jordbrukare och skogsarbetare. 

.  

22

 

 

Syftet med Snöåskolan 

                                                 
17 http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=35854 (2009-05-01) 
18 Ekelöf (1933), s. 80. 
19 Ekelöf (1933), s. 80. 
20 Ekelöf (1933), s. 14. 
21 Bergsalgets Praktiska Skolor (BPS), SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, Stora Kopparbergs 
Bergslagsarkiv (SKB). 
22 Ekelöf (1933), s. 18. 

http://www.dalademokraten.se/Templates/pages/news.aspx?id=35854�
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Snöåskolans köksregeler från 1909 ger en bra bild av vad utbildningen syftade till och vad 

som allmänt värderades och uppmuntrades: 

 
Skolköksregler från år 1909-191023

Var ren om dina händer; 
 

Håll allt omkring dig rent! 
Se till, att du använder 
Allt hvartill det är ment! 
Var flitig, sparsam, punktlig, 
Ordentlig, rask i allt! 
Varmt vatten låt ej fattas 
Ej heller vatten kallt! 
 
Förrän du kokar börjar 
Haf klart allt tillbehör! 
Salt, socker, mjöl m. m. 
Med sked du taga bör 
Och ej med egna nypan 
Som mycket annat rör :/: 
 
Du alltid ock med grytlapp 
Hvart kokkärl fatta må. 
Låt aldrig något sådant 
Tomt kvar på spisen stå! 
Och spiller du på spisen 
Så skynda dig strö salt, 
Men spiller du på golfvet 
Upptorka genast allt! 
 
Lägg upp hvad du har lagat 
Så fint du kan och nätt, 
Och på sin plats tillbaka 
Hvar sak begagnad sätt. :/: 
Sjunges som: ”Kom sköna maj och blicka.” 
Eller: ”Jag minns den ljufva tiden.” 
 

Det är effektivitet, nit, hygien, sparsamhet och ordningssamhet som betonas rakt igenom, 

strikta uppmaningar som närmast liknar order inom det militära. Effektivitet önskades 

alltså lika mycket i hemmen och jordbruket som levererade produkter och arbetare till 

industrin, som inom själva industrin. 

   Erik Urell redogör i sin minnesskrift för bakgrunden till Ljungberg initiativtagande till 

att starta skolverksamhet. Enligt Urell mötte Ljungberg som industriman många problem 

som krävde lösningar, ett av dessa problem var den låga arbetsintensiteten hos den 

svenske arbetaren. En tysk arbetare producerade tre och en amerikansk arbetare fem 

                                                 
23 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
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gånger så mycket som en svensk, enligt Urell var det detta problem som Ljungberg stod 

inför. Hur skulle han kunna öka den svenske arbetarens produktivitet? Ljungberg trodde 

själv att svenska arbetare skulle kunna vara bättre än andra länders och att de så skulle 

vara i framtiden. Den outnyttjade svenska arbetseffekten benämnde han Sveriges 

slumrande miljoner och inom sina egna industriverk strävade han efter att höja 

arbetsintensiteten genom maskiner, utländska arbetare och utbildning utomlands. En 

bidragande orsak till den låga arbetsintensiteten trodde Ljunberg kunde sökas i att den 

svenske arbetaren hade sämre hemförhållanden än utländska, d.v.s. fick sämre mat 

(felaktigt sammansatt och tillredd), hade sämre bostäder och sämre hygien. Ljungberg 

hade dock en plan för hur dessa missförhållanden skulle kunna avhjälpas, genom 

kvinnan, som skulle bli bättre rustad för uppfyllandet av sina många plikter. Kvinnan 

tillskrevs en avgörande roll av Ljungberg: ”på henne beror till en god del om hälsan och 

arbetskraften kan vidhållas och utvecklas, på henne beror till en stor del hälsa och 

trevnad inom hemmet, på henne vilar hemmet, på hemmet vilar vår arbetskraft, vår 

arbetsintensitet, vårt lands nationalekonomi”24. Ljungberg var missnöjd med den svenska 

folkskolan som han ansåg borde omorganiseras i mer praktisk inriktning. Flickorna skulle 

lära sig att laga näringsriktig mat för att Sverige skulle få ett kraftigare släkte och inte 

några kulinariska utsvävningar.25

    Ekelöf menar att donatorerna Ljungbergs främsta syfemål med startandet av 

skolverksamheten var att: ”arbeta för en god hemkultur inom de till Bergslaget anslutna 

arbetarhemmen och dymedelst bidraga till en konsolidering av Bergslagets arbearstam”

     

26. 

Skolbolaget skulle således enligt Ljungberg ansluta till den strävan. Husmodersskolorna 

behövdes för att de unga behövde praktisk träning i att bilda och sköta ett hem. Ekelöf 

oroade sig för den utökade fritiden i och med införandet av åttatimmars arbetsdag, som: 

”kan för de unga arbetarna medföra svåra frestelser och konsekvenser”27

   Makarna Ljungbergs skrivelse som inleder skolbolagets protokollsbok ger en tydlig bild 

av varför de startade Snöå lanthushållsskola och de andra bergsalagsskolorna: 

. Ekelöf oroade 

sig även för en utökning av nöjeslivet, särskilt kortspelet som förstör arbetarnas ekonomi. 

För Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag hoppas vi, att dess skolor må i verksam mån 
bidraga att fostra en kraftig, intelligent arbetarestam, frisk till kropp och själ, samt lika dugande, 

                                                 
24 BPS, Minnesskrift av Erik Urell, s. 9, SKB. 
25 BPS, Minnesskrift av Erik Urell, s. 8- 11, SKB. 
26 BPS, ”Förslag till riktlinjer för Bergslagets Praktiska Skolor”, SKB. 
27 BPS, ”Förslag till riktlinjer för Bergslagets Praktiska Skolor”, SKB. 
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kraftiga, friska och intelligenta kvinnor, rustade att fullgöra sina plikter och därigenom bereda 
trevna hem med lyckliga innebyggare. Måtte dessa våra förhoppningar bliva realiserade!28

 
 

Fil. dr. Gösta Ekelöf, rektor för Bergslagets Praktiska Skolor 1918-1933 hade liknande 

åsikter som Ljungberg.  Ekelöf ansåg att: ”hemliv och huslig duglighet avvecklats och 

husmoderns position undergrävts och hotat upplösa all ordnad tillvaro”29

   Ljungberg och Ekelöfs åsikter var inte på något sätt unika för tiden utan speglar ganska 

väl rådande samhällsklimat, jämför t.ex. med Elna Telnow som tas upp i 

forskningsbakgrunden.  

. 

    Det verkar som att dessa ideal höll i sig, 1971 verkar det till exempel fortfarande tas 

för givet att frun var hemmafru, skötte hem och hushåll och pysslade om mannen. I vart 

fall kan en artikel i personaltidningen Bergslaget 1971 tolkas så. I artikeln ”Till husmor 

därhemma: Inte får han ’plättar i boxen’? Förslag till näringsrik matsedel”30 ges tips till 

husmor hur hon ska lyckas med att göra god och näringsriktig mat till makens matlåda. 

En doktor Bengt Hedlund i Falun har utarbetat en matsedel med förslag på och 

kostnadsuträkningar på matlådemat som är näringsriktig.31

 

 Det tas i artikeln för givet att 

det finns en kvinna i hemmet som sköter matlagning och matlådor åt mannen. 

LEDNING AV SKOLAN 

Skolan drevs 1909-1940 av aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor. På grund av en 

statlig omorganisation gavs skolorna egen styrelse och egen rektor och blev därmed mer 

fristående, därför övertog hushållningssällskapet huvudmannaskapet för skolan 1941. 

1971 kom statliga direktiv om att skolorna skulle inordnas i gymnasieskolan och ha 

kommun eller landsting som huvudman, varefter landstinget tog över skolan. I och med 

landstingets övertagande bytte kurserna namn till konsumentekonomiska specialkurser i 

gymnasieskolan.32

 

 

Styrelsen för Bergslagets Prtaktiska skolor 

Styrelseordförande för aktiebolaget Bergslagets Praktiska Skolor var Ljungberg själv så 

länge han levde, fram till april 1915, då disponenten vid Bergslaget, E. Klintin, inträdde 

                                                 
28 Ekelöf (1933), s. 13. 
29 Ekelöf (1933), s. 45. 
30 Bergslaget, nr  8 1971, s. 9, SKB. 
31 Bergslaget, nr  8 1971, s. 9, SKB. 
32 Jubileumsskrift, 1850-2000, Hushållningssällskapet i dalarna (2000), ss. 18-19. 
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som ordförande fram till 1916. 1916-1923 var generalkonsul O.A. Söderberg ordförande, 

han efterträddes av disponenten E. Lundqvist.33

 

 

Snöåskolans styrelse 

1941-58 Gustaf K. Hellbacken f.d. riksdagsman, Gräsberg, ordförande. 

1959-63 Lisa Abenius ordförande. 

1964 Nämndeman Ernst Hedlund, Gagnef, ordförande  

 

Rektorer för Bergslagets Praktiska skolor 

1918-1933 Fil. Dr. Gösta Ekelöf 

1934-1947 Fil. Mag. Börje Beskow 

1947-1950 Bergsingenjör Gustaf Ahlmann 

1950-1970 Fil. Mag. Knut Åhlén 

 

Någon enhetlig ledning av Bergslagets Praktiska skolor förekom inte under de tio första 

åren, varje skola hade sin föreståndarinna, som sorterade under närmst belägna platschef 

vid det bruk eller den egendom där skolan var belägen. Föreståndarinnan fick vända sig 

till platschefen i ekonomiska frågor men i undervisingsfrågor fick hon, om hon inte ansåg 

sig kunna fatta beslutet själv, vända sig till Ljungberg.34

 

 

1 januari 1941 överlämnade AB Bergslagets praktiska skolor Snöå lanthushållsskola till 

Kopparbergs läns hushållningssällskap. Skolan skulle då ledas av 3 ledamöter (varav 2 

kvinnliga) och två suppleanter (varav 1 kvinnlig) från Kopparbergs läns landstings 

förvaltningsutskott och två ledamöter (varav 1 kvinnlig) och en kvinnlig suppleant av AB 

Bergslagets praktiska skolor. Befattningen som föreståndarinna ändrades till en 

rektorsbefattning.35

 

 

Föreståndarinnor och rektorer för Snöå skola 

1909 Lisa Edgren föreståndarinna 

1911 Sigrid Wahlgren föreståndarinna 

1913-1918 Amy Röhl föreståndarinna. 

1918- 1925 Anna Påhlman föreståndarinna.  

                                                 
33 Ekelöf (1933), s. 15. 
34 Ekelöf (1933), s. 20. 
35 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
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1926-1927 Ingeborg Forslund 

1927-1928 Eva Kalling föreståndarinna 

1929- 61 Hilma Göransson, föreståndarinna 1929-1940, Rektor 1941-1961.36

1962-89 Gun-Britt Andersson rektor.

 
37

 

 

Tillsyningsmän för Bergslagets Praktiska Skolor 

Under åren då skolorna var statsunderstödda utsågs en särskild inspektor av Kungliga 

Skolöverstyrelsen. 1920-1922 direktören L. Yngström, 1923-1932 landshövdingen S.H. 

Kvarnzelius, 1932- landshövding Bernhard Eriksson.38

 

 Efter detta har inte några 

noteringar om tillsyningsmän hittats. Det skulle kunna vara så att den sista kända 

tillsyningsmannen fortsatte till dess att Kopparbergs läns hushållningssällskap tog över 

skolan 1941 och att det därefter föll på någon myndighet att inspektera. 

Kort om lärare på skolan 

Berättelsen för verksamheten ger följande information om lärarna på skolan: 

Sammmanlagt hade ca 50 lärarinnor tjänstgjort vid skolan mellan 1909-1959. Av de 33 

som tjänstgjort efter 1929 hade 15 gift sig och blivit hemmafruar, flera i Snöå-skolans 

närhet, vilket var en bidragande orsak till den stora omsättningen. Flera f.d. elever hade 

kommit tillbaka till Snöåskolan som lärarinnor.39

 

 

UNDERVISNINGEN 

Snöå lanthushållsskola bedriver utbildning i lanthushållning från starten och fram till 

mitten av 1960-talet. Efter mitten på 1960-talet var utbildning för drift av små lanthushåll 

alltför omodernt. Djurhållningen i Sverige drevs i allt större utsträckning i stordrift och 

det gick inte att undervisa i djurhållning i Snöås lilla ladugård med tre kor. 40

                                                 
36 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 

 Kurserna i 

mjölkning försvann, skolan höll inte längre kor och den som var intresserad av att lära sig 

lantbruk hänvisades till lantbruksskolorna. Efter mitten på 1960-talet blir utbildningarna 

på Snöå allt mer inriktade mot kost- och textillära och kurserna i djurhållning försvinner. 

1985 byter skolan namn från lanthushållsskola till konsumentekonomisk skola, nu finns 

inget av lanthushållsutbildningen kvar.  

37 Jubileumsskrift, 1850-2000, Hushållningssällskapet i dalarna (2000), ss. 18-19. 
38 Ekelöf (1933), s. 17. 
39 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
40 Hushållningssällskapet i dalarna (2000), ss. 18-19. 
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   Undervisningen presenteras uppdelad i tre perioder, 1909-1968, eftersom 1968 är det 

sista året med undervisning rörande kor och mjölkning (vilket får anses vara slutet för de 

riktiga lanthushållsutbildningarna). 1969-1984 eftersom utbildningen under dessa år går 

mer och mer mot kost- och textil och allt mindre av lanthushåll. Samt 1985-1989 då 

skolan bytt namn och enbart håller kurser i kost och textil.  

   De år som redovisas följer inte en strikt systematik, dels saknas vissa år och då har de 

som finns använts, dels har vissa perioder redovisats med längre tidsintervaller då 

förändringarna varit få eller inga. Ibland har ett särskilt år lyfts in om en större förändring 

skett, som t.e.x 1941 finns redovisat, trots att 1940 är det, p.g.a. att det då infördes 

gymnastik, ett helt ny typ av ämne. 

 

Undervisningen 1909-1968 

Enligt berättelsen för verksamheten 1909-1959 har grundprincipen för undervisningen i 

skolan ”alltid varit och är att utbilda dugliga husmöddrar, i första hand för 

lanthemmen”41 och undervisningen har alltid bedrivits ”med glättighet och även meter 

och rim”42

 

.  

Lektionstider 1909-1959 

Från starten 1909 var undervisningen upplagd så att man arbetade tre s.k. lag, 

hushållslaget, småbrukarlaget samt slöjd- och trädgårdslaget. Då verksamhetsberättelsen 

skrevs (1959) arbetade man i s.k. sysslor, inom köket, hemvården, djurvården, slöjden 

och trädgården. Vid skolstarten var arbetsdagen upplagd enligt följande. 

Vintermånaderna: 07.00 uppstigning, 07.45 frukost, 08.30-09.45 morgonbön och 

teoretisk lektion, 9.45-13.00 praktiskt arbete, 13.00-14.30 middag och rast, 14.30-16.00 

praktiskt arbete, 16.15-19.00 praktiskt arbete, 19.00 kvällsmat och aftonbön.  

   Under sommarmånaderna: 06.00 uppstigning, 06.40 första frukost och morgonbön, 7-9 

praktiskt arbete, 9.00-9.30 andra frukost, 9.30-12.30 praktiskt arbete, 12.30-15.00 middag 

och rast, 15.00-16.00 teoretisk lektion, 16.15- 19.00 praktiskt arbete, 19.00 middag och 

aftonbön. Klockan 22.00 skulle alla elever vara i säng. 

   1959 omfattade arbetstiden 7.00-17.00, för de som var i köket kl. 0700-18.00. Följande 

avbrott gjordes i arbetsdagen: frukost 8-8.30, kaffe 10.40-11.00, middag  kl. 13-13.30. 

                                                 
41 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
42 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
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Kvällsvard 17.00. Köksflickorna hade en extra paus på dagen (eftersom de arbetade en 

timme längre än de andra).43

 

 

Undervisningen 1909 

Vid starten 1909 ingick följande ämnen i undervisningsplanen: hälsolära, födoämneslära, 

bokföring, husdjursskötsel, trädgårdsskötsel, blomsterodling, fruktodling, matlagning, 

rengöring, vävnad, handarbeten. En kort beskrivning av vad som ingick i ämnena ges 

nedan: 

   Hälsolära: Översikt av människokroppens byggnad och förrättningar, personlig hygien, 

hälsovård i hemmet (om lämplig bostad, uppvärmning, renhållning och ventilation. 

Klädedräkt och skodon, arbete, vila och sömn). 

   Sjukvårdslära: Huvudsakligen med hänsyn till sjukvården i hemmet, de vanligaste 

sjukdomarna, sjukrummet, den sjukes personliga vård, desinfektion, åtgärder vid 

olycksfall (samaritkurs). Barnavård. 

   Födoämneslära: De olika födoämnena och dess egenskaper, näringsvärde, smältbarhet 

och pris, beredning och konservering jämte en inledning om spisar, bränsle och kokkärl. 

   Bokföring: En enklare bokföring för husmödrar på landet jämte bokföring för det 

mindre jordbruket. 

   Husdjursskötsel (teoretisk och praktisk): Om nötkreaturen, fodermedel, djurens skötsel, 

vård och utfodring, kontrollföreningar, raser och avel, gödning, vanliga sjukdomar, 

rengöring i ladugården, anläggande av gödselbrunnar, kalvningstiden. Grunddragen av 

svin-, get-, och fårskötseln. Praktisk övning i mjölkning, i svin-, kanin- och hönsskötsel. 

   Trädgårdsskötsel (teoretisk och praktisk): Köksväxtodling: Jordens indelning, gödsling och 

bearbetning, rensning, sådd, skolning, plantering och gallring. Anläggning av bänkar. 

Skuggning, spritsning, vattning, täckning. Kulturen av de särskilda köksväxterna. 

   Blomsterodling på fritt land, i bänkar och i boningsrum. Jordens beredning. Anuella och 

perenna växtera uppdragning medels frön, sticklingar, delning och lökar. Skolning och 

utplantering. Övervintring. 

   Fruktodling: Fruktträdgårdens anläggning, jordens förberedning. Sortval, plantering av 

fruktträd och bärbuskar. Skötsel, beskärning, uppbindning, gödsling för vanliga fruktträd 

och spalierträd. Bekämpande av svampsjukdomar och skadeinsekter. Fruktens 

nedtagande, sortering, förpackning och försändning. Grunddragen av jordarts- och 

gödslingsläran. 

                                                 
43 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
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   Matlagning: Övningar i tillagning av olika maträtter, bakning, syltning, saftning, 

konservering av grönsaker och frukt, tillvaratagandet av slakt, kärning, dukning, 

servering, dessutom beröknandet av kostnaden för en måltid. 

   Rengöring (teori och praktik): Städning, skurning, tvätt, mangling och strykning. 

   Vävnad: I vävnadskursen skall varje elev tillverka: 2 slätvävar, 3 mattvävar, 1 gardinväv, 

1 stramaljväv med bårder i rosengång, 1 munkabältesväv till sofföverdraag, 1 hålkursväv 

till sängtäcken, 1 daldrällsväv till servietter, 1 väv i krabbasnår. 

   Handarbeten: Varje elev skall tillverka: 1 strumpa, 1 uppsättning underkläder, förkläden, 

sommarblusar och enklare bomullsklänningar, 1 uppsättning barnkläder, lappning och 

lagning, 1 märkduk med olika slags stygn.44

 

 

Undervisningen 1911 och 1914 

1911 var läroämnena ungefär desamma som vid 1909, mjölkhushållning har tillkommit 

som en egen kurs och barnavård: ”späda barns uppfödning och skötsel”45

Läroböcker som användes var: I. Schager och O. Bergströms Födoämneslära; Svenska 

allmogehem utgiven av gustaf Carlsson, A. E. Johansson Lantbrukarens räkenskaps- och dagbok. 

, har 

tillkommit. Blomster- och fruktodling är inte längre egna ämnen utan har gått in under 

trädgårdsskötsel. Matlagning har bytt namn till hushållsgöromål. 

En föreläsning i sexuell hygien.46

   1914 var Läroämnena är desamma förutom att bandvävnad och linberedning 

tillkommit. Läroböckerna som användes var: Schager & Bergström Födoämneslära och 

A.E. Johanssons Lantbrukarens Räkenskaps- & Dagbok är kvar som läroböcker, Svenska 

allmogehem är borttagen och fyra nya titlar har tillkommit: Kjellberg & Lindens 

Hälsolära, Signe Ljungren Den Mindre Jordbrukarens Koladugård, Lillie Landgrens 

Trädgårdsskötsel;, Vallin & Schagers m.fl. kokböcken. En föreläsning i kvinnohygien.

 

47

 

 

Undervisningen 1916 och 1919 

Läroämnena har fortfarande inte förändrats. Samma läroböcker användes som 1914 

förutom att Svenska allmogehem utgiven av gustaf Carlsson, som användes 1911, hade 

                                                 
44 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
45 BPS, SL Redogörelse 1911, SKB. 
46 BPS, SL Redogörelse 1911, SKB.  
47 BPS, SL Redogörelse 1914, SKB. 
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kommit tillbaka som lärobok. 2 föreläsningar i kvinnohygien. Utflykt till Borgs Mejeri 

och en ladugård i Nås. Besök på nötboskapspremiering i Järna socken.48

   Även 1919 undervisades i samma ämnen som tidigare. Av läroböckerna var de flesta 

läroböckerna kvar, Svenska allmogehem är borttagen igen och tillkommit har Barnavård 

av von Post, och Hönsskötsel av Knutsson. Föredrag av Fru Alin-Bosson om ”Vad skola 

vi lära landets unga kvinnor”. Vid kursavslutningen talade skolstyrelsens representant fru 

Ekelöv till eleverna om deras plikter mot hemmen och deras tacksamhet mot föräldrarna. 

 

49

 
 

Undervisningen 1920- 1923 

Läroämnena varr ungefär desamma, sång hade tillkomit. Läroböcker: Rosengrens 

Mjölkhushållning har tillkommit och Barnavård och Lantbrukarens räkenskaps- och 

dagbok har tagits bort. Föredrag av fru Alin-Bosson om ”Hemmets ämbete”.50

   1923 tillkommer ämnet svenska och ämnet sång blir till ”föredrag och sång”.

  
51

 

 

Undervisningen 1930, 1940 och 1941 

1930 var läroämnena ungefär desamma även om en del benämningar justerats. Svenskan 

är borttagen och sången är bara sång igen. Läroböckerna är ungefär desamma, en del 

författare har bytits ut. 

   1940 var läroämnena desamma som 1930. Tillkommit hade undervisning av en 

barnmorska om sexuell hygien och barnavård; av sjuksköterska i sjukvård, hälsolära och 

personlig hygien; samt av en kantor i sång. Läroböckerna var i princip desamma som 

tidigare, nästan alla exakt samma. Tillkommit har Postsparbankens budgetbok och Jeanssons 

Med begränsade medel gå vi att sätta bo. Studieresa till Vansbro Mejeri. 

   1941 skedde endast en förändring i det att ämnet  gymnastik tillkom. 

 

Undervisningsfördelning 1950-51 

Teoretiska undervisning: Närings-, födoämnes- och matlagningslära 137 h; Hemmets 

ekonomi 19 h, Hälsolära och sjukvård 20 h; Hemvård 31 h; Husdjurslära och 

mjölkhushållning 64 h; Väv- och sömnadsteori 39 h; Trädgårdsskötsel 44 h; 

Medborgarkunskap 18 h; Slakt och konservering 25 h; Arbetsorganisation 10 h; Sång 36 

h. 
                                                 
48 BPS, SL Redogörelse 1916, SKB. 
49 BPS, SL Redogörelse 1919, SKB 
50 BPS, SL Redogörelse 1920, SKB 
51 BPS, SL Redogörelse 1923, SKB 
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   Praktisk undervisning: Matlagning, bakning, tillvaratagande av slakt 90 dagar; 

Konservering 10 dgr; Hemvård 58 dgr; Husdjursskötsel 21 dgr; Mjölkning och 

mjölkhushållning 7 dgr; Trädgårdsskötsel 20 dgr; Sömnad och vävning 65 dgr. 

   Läromedel: Ungefär desamma som tidigare, en del titlar är de samma en del är utbytta 

mot liknande. Tillkommit har Ungdomens medborgarkunskap. En studieresa till Skåne 

genomfördes, då besöktes några lanthushållsskolor, ett lantbruksinstitut, ett 

lantbruksaktiebolag en lantmannaskola och en del industrier. 

   Trädgården omfattade 0,3 ha och djurbesättningen bestod av 3 kor, i ungdjur, 6 får, 3 

grisar, omkring 100 höns, 5 kalkoner och 5 gäss.52

 

 

Undervisningsfördelning 1960-61 

Årskursens teoretiska undervisning: Närings-, födoämnes- och matlagningslära 112 h, 

Ekonomi 40 h, Hemvård 46 h, Sömnads- och vävteori 41 h, Trädgårdsskötsel 50 h, 

Husdjurslära och mjölkhushållning 40 h, Samhällslära med familjekunskap 40 h, 

Sjukvårdslära 10 h, Hälsolära och barnavård 50 h, Arbetsteknik 8 h, Sång 40 h. Totalt 477 

h.   

   Årskursens praktiska undervisning: Matlagning och tillvaratagande av slakt, Bakning 

och konservering 17 veckor; Husdjursskötsel, Mjölkning och mjölkhygien 4 v.;  

Trädgårdsskötsel 4 v., Hemvård 8 v., Sömnad och Vävning 10 v., Exkursioner och 

studieresor 1 v. Årskursen var 310 dagar, 1860 undervisningstimmar.53

   Trädgården omfattade 0,3 ha men from detta år bedrivs inget eget jordbruk. 

Djurbesättningen bestod av 3 kor, 2 kvigor, 4 svin, 5 får och ca 100 höns och kalkoner.

  

54

 

 

Undervisningsfördelning 1963-64 

Årskursens teoretiska undervisning: barnavårdslära 30 h; Bostadslära 60 h; Ekonomilära 

40 h; Familjekunskap 18 h; Husdjurslära, mjölkhushållning 55 h; Kostlära 70 h; 

Samhällskunskap 20 h; Sjukvårdslära 30 h; Sång 30 h; Textillära 42 h; Trädgårdslära 45 h 

(totalt 440 h). 

   Årskursens praktiska undervisning: Matlagning, bakning, slakt, konservering 450 h; 

Hemvård 300 h; Husdjursskötsel 62 h; Sömnad och vävning 290 h; Trädgårdsskötsel 62 

h (totalt 1164 h). Läromedel ej redovisade. Två studieresor, en till Stockholm för besök 

av bl.a. bageri, väveri, Ica:s provkök, Byggtjänst, Gustavsbergs porslinsfabrik, Stadshuset 

                                                 
52 SL, Årsredogörelser1943-64, Redogörelse 1950-51, KLL. 
53 BPS, SL Redogörelse för 52:a läsåret 1960-1961, SKB. 
54 BPS, SL, Redogörelse för 52:a läsåret 1960-1961; SKB. 
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och en lanthushållsskola. En resa till Östergötland med besök av glasbruk, Cloetta, ett 

mejeri, en charkuterifabrik, en lösdriftsgård och en lanthushållsskola. 

   Inget eget jordbruk bedrevs. Djurbesättningen bestod av 4 kor, 2 kalvar, 2 grisar, 10 får 

och 100 höns..55

 

 

Undervisningen 1968 

1968 var det sista året som det bedrevs någon form av undervisning kopplad till 

mjölkhushållning och sista året man hade kor på skolan.56

 

 Efter detta går det inte längre 

att beteckna utbildningarna som lanthushållsutbildningar. Detta får betecknas som slutet 

på lanthushållssutbildningen vid Snöå. 

Undervisningen 1969-1984 

1970-71, årskursens teoretiska undervisning: Barnavård 40 h; Bostadslära 45 h,; Ekonomi 

40 h; Familjekunskap 30 h; Närings- och livsmedelskunskap 60 h; Psykologi 20 h; 

Testilkunskap 35 h; Trädgårdslära 24 h; Ergonomi 35 h; Gymnastik 30 h; Sång 12 h. 

Totalt 271 h.  

   Årskursens praktiska undervisning: Matlagning, bakning, slakt, konservering 580 h; 

Hemvård 280 h; Husdjursskötsel 60 h; Sömand och vävning 250 h; Trädgårdsskötsel 70 

h. Totalt 1240 h. 

Inget eget jordbruk bedrevs. Djurbesättningen bestod av 10 tackor och 150 höns.57

 

 

Undervisningen 1972-82,  1982-83, 1983-84 

Ur dagböcker över lärares undervisning går att utläsa att man för årskursen bedrev 

undervisning i följande ämen: Psykologi, Barnkunskap, Familjekunskap, Gymnastik, 

Hälsokunskap, Bostadskunskap, Konsumentkunskap, Kostkunskap samt 

Textilkunskap.58

   1982-83 fortsatte årskursen och terminskurserna men nu infördes även kursen Dietetik. 

Detta är det sista året som de ordinarie lanthushållsutbildningarna hålls.

 

59

   1983-84 hölls endast två kostinriktade halvårskurser och två textilinriktade 

halvårskurser (höst- och vårtermin).

  

60

                                                 
55 SL, Årsredogörelser1943-64, Redogörelse 1963-64, KLL. 

 

56 SL, Dagböcker över lärares undervisning 1965-1969, KLL. 
57 SL, Handlingar i skilda ämnen, Redogörelse för 1971, KLL. 
58 SL, Dagböcker över lärares undervisning 1976-82; 1974-77; 1966-74, KLL. 
59 SL Klasslistor 1966-1989, KLL. 
60 SL Klasslistor 1966-1989, KLL. 
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Undervisningen 1985-89, Snöå konsumentekonomiska skola 

1985 har Snöå lanthushållsskola bytt namn till Snöå konsumentekonomiska skola. Detta 

verkar logiskt eftersom läsåret 1982-83 var det sista läsåret man höll någon form av 

lanthushållsutbildningar och undervisningsämnena ändrat karaktär sedan början av 1970-

talet.61

 

  

1984-85, 1985-86, 1986-87 

Hölls som året innan två kostinriktade halvårskurser och två textilinriktade halvårskurser 

(höst- och vårtermin). 

 

1987-88 

Hölls endast en textilkurs och en kostkurs. 

 

1988-89 

Hölls två terminskostkurser, en textilkurs på en termin, 8 tvådagars fotbildningskurser 

för hemtjänstpersonal, 2 tvådagars fortbildningskurser för barndagvårdare och 1 

tvådagars fortbildningskurs för personal i habiliteringsteam.62

 

  

Kort summering av förändringar i undervisningen 

Från 1909 till och med 1930 var undervisningsämnena ungefär desamma förutom några 

få förändringar. Ämnena var helt inriktade på lanthushållning. 1923 tillkom ämnet 

svenska, detta är borta igen 1930. 1940 tillkommer en del läroböcker med inriktning på 

privatekonomi och en del kurser i hygien, barnvård och sjukvård. Läsåret 1950-51 fanns 

inte gymnastik kvar längre, medborgarkunskap är nytt och barnavård har försvunnit för 

att dyka upp igen 1960-61. 1963-64 har undervisningen tagit ytterligare steg bort från 

rena lanthushållskunskaper, nu heter kurserna bland annat bostadslära, ekonomilära, 

familjekunskap, kostlära, samhällskunskap. 1968 är det sista året med någon form av 

mjölkundervisning och efter detta måste undervisningsämnena mer beskrivas som rena 

hem- och hushållskurser. 1985 byter skolan namn och kurserna består nu av rena textil- 

och kostkurser som hålls fram till 1989. 

 

                                                 
61 SL Klasslistor 1966-1989, KLL. 
62 SL Klasslistor 1966-1989, KLL. 
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ELEVERNA 

Här presenteras fakta som kan visa på elevernas sociala bakgrund som deras hemort, om 

de fick bidrag osv. Här presenteras även vad eleverna gjorde efter studierna. 

 

Social bakgrund 

1909-1959, många av eleverna bosatta i Järna, men många också långt bortifrån. Fäderna 

till flickorna kan ge en vink om bakgrund. Bland fäderna finner man lantbrukare, 

arrendatorer, soldat, rättare, byggmästare, skogvaktare, arbetare, hemmansägare, 

postiljon, direktör, skräddare, predikant, gränsriddare, kamrer, sadelmakare, banvakt, 

lokförare, målare, handlande, bokhållare, smed, fabrikör, kyrkogårdsvaktmästare, murare, 

sjökapten, kronojägare, stalldräng, fjärdingsman, vägare osv.63

   En enkätundersökning från lanthushållsskolorna i Sverige 1971 kan ge information om 

elevernas bakgrund generellt på lanthushållsskolorna i Sverige. I Undersökningen deltog 

1286 elever. Åldersfördelningen var: 17 år 37,6 %; 18-20 år 49,7 5; 21 år 12,6 %. 20 

veckorskurs: 67,6%; 40 veckorskurs 32,4%. Bakgrund som eleverna kommer ifrån var: 

lantbrukarhem 24,5 %; landsbygdmiljö men ej lantbrukarhem 27,8 %; ren stads- eller 

annan tätortsmiljö 30 %; ren stads- eller annan tätortsmiljö men med 

landsbygdsanknytning 17,7 %.

 

64

   Elevernas hemort och de år då det finns information om hur många som fått 

stipendier, kan också ge information om elevernas sociala bakgrund. Nedan presenteras 

uppgifterna i tabellform för att ge en bättre överblickbarhet. De år som presenteras är 

utvalda på grund av att uppgifterna funnits redovisade då. De år och uppgifter som 

saknas i tabellen har ej funnits redovisade i det undersökta materialet. De år som finns 

med ger i alla fall en viss möjlighet till att jämföra över tid. På grund av att de redovisade 

kategorierna ändrar sig mycket fr.o.m. 1960 så redovisas dessa i en ny tabell med delvis 

andra kategorier. Uppgifterna har begränsats till årskursernas deltagare. Från 1920 och 

framåt saknas, förutom vid två år, angivelser om hur många av eleverna som kom från 

Dala-Järna. 

 

 

Tabell 1 Snöåskolans årskurselevers hemort, behov av ekonomiskt stöd och 
utbildningsnivå 1911-1959 
 
År Från 

Dala-
Inom 
länet 

Utom 
länet 

Bet-
alande 

Frielev 
stort 

Frielev 
mindre 

Stats
-stöd 

Gått 
flick-

Gått 
folk-

Real-
exam

Totalt 

                                                 
63 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959; SKB. 
64 SL, Diarieförda skrivelser 541-679, 1970-71, KLL. 
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Järna behov behov  skola skola -en 
1911 3 10 2        15 
1914 5 6 1        12 
1919 6 7 1        14 
1920   3 6 6 2 9 2 12  14 
1925   2 8 7  13  14  15 
1930   Ingen 5 6 2 8  14 1 13 
1940   ingen    11(9)    14 
1957   2    8    17 
1958   3    9    17 
1959   3    7    16 
Källa: BPS, SL Redogörelse 1911; 1914; 1919; 1920; 1925; 1930; 1940; 1956-57; 1957-58; 1958-59, SKB. 
 
Tabell 2 Snöåskolans årskurselevers hemort, behov av ekonomiskt stöd och 
utbildningsnivå 1960-1983 
År Inom 

länet 
Utom 
länet 

Stats-
stöd 

Gått 
flick-
skola 

Gått 
folks-
skola 

Folkhög-
skola  

Real-
examen 

Student-
examen 

Enhets-
skola 

Totalt 

1960  ingen 10  7  10   17 
1961  1 7  10 1 3 1 1 16 
1965     9 3   1 13 
1971  1 *       20 
1982-
1983 

(5 
dala- 
järna) 

ingen        30 

* Detta år finns endast angivet antalet elever som fick stöd på terminskurserna och årskursen sammanlagt, 
vilket var 20 elever av totalt 44 elever. 
Källa: BPS, SL, Redogörelse för 51:a läsåret 1959-60; SL, Redogörelse för 52:a läsåret 1960-1961 SKB. ; SL, 
Diarieförda skrivelser 1-199; 1964-66; ‹SL, Klasslistor 1966-89; SL, Handlingar i skilda ämnen, Redogörelse 
för 1971,; SL, Klasslistor 1966-89, KLL.  
 

Som synes verkar eleverna under hela skolans tid nästan uteslutande komma från länet. 

Den tydligaste förändringen som kan urskiljas är att ett något ökat antal elever har ökad 

utbildningsnivå fr.o.m. 1960 och framåt.  Men uppgifterna om utbildningsnivå är väldigt 

bristfälliga efter 1965 så det går inte att bekräfta.  Många elever får ekonomiskt stöd, 

genomgående för alla år som detta finns redovisat. 

 

Sysselsättning efter utbildningen 

Elevernas sysselsättning efter utbildingen kan både ge information om deras bakgrund 

samt vad utbildningen ledde till. Enligt berättelsen för verksamheten 1909-1959 utbildade 

skolan dugliga husmödrar i första hand för hemmet, men många av eleverna fortsatte 

också sin utbildning, bland annat till sjuksköterskor, hemsystrar och 

lanthushållslärarinnor.65

   Det var länge ett krav att ha gått någon form av hushållsskola för att få gå 

barnsköterske- och sjuksköterskeskola men på 1960-talet togs detta krav bort. Den sista 

  

                                                 
65 BPS, SL Berättelse för verksamheten 1909-1959, SKB. 
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rektorn på Snöåskolan, Gun-Britt Nilsson menar att detta ledde till att de fick två 

kategorier av elever, dels de som var intresserade och dels de som var skoltrötta och inte 

kom in på någon annan utbildning.  

   Enligt Nilsson var det också så att många av traktens pojkar skaffade sig hustrur på 

Snöån.66 Genom att söka igenom dödsrunor i Dalarnas tidningar över kvinnor som gått 

bort 2004-2008 och där Snöå nämns, hittas 11 dödsrunor i vilka Snöå nämns. I tre av 

dessa finns uppgivet att kvinnan fann sin make medan hon gick på Snöå (kvinnorna var 

födda på 1930- och 40-talet).67

   Elevernas sysselsättning efter avslutad kurs på Snöå lanthushållskola presenteras nedan 

i huvudsak i tabellform för överblickbarhetens skull. Åren 1954-56, 1960-64 samt 1966 

och framåt fanns dessa uppgifter ej redovisade och saknas därför i tabellen. Å står för 

årskursen och K för kortare kurser (terminskurser). 

  

 
Tabell 3 Elevernas sysselsättning efter kurs på Snöå lanthushållsskola 1920-1929 

Efter Snöå 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 
Å: Föräldrarnas 
jordbruk68

alla 
 

alla 10 16 10 8 14 10 alla 9 

Å: Fortsätter gå 
på Snöå  

  6  6 1     

Å: Hembiträde    1  6 1 6  4 
Å: Studier           
K:Föräldrarnas 
jordbruk 

alla alla alla 14 alla 11     

K: Fortsätter gå 
på Snöå  

     2     

K: Hembiträde    3       
 Källa: BPS, SL Redogörelse för 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929, SKB. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 4 Elevernas sysselsättning efter kurs på Snöå lanthushållsskola 1930-1939 
Efter Snöå 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 
Å: Återgått till 
sina hem 

6 7 9 11 10 10 3 15 10 12 

Å: Fortsätter 
gå på Snöå  

 1*         

Å: Hembiträde 7 5 9 7 11 8 18 6 4 4 
                                                 
66 Jubileumsskrift, 1850-2000, Hushållningssällskapet i dalarna (2000), s. 19. 
67 Dalarnas tidningar, dödsrunor 2004-2008, http://www.dt.se/ (2009-05-01) 
68 Kategorin ”Föräldrarnas jordbruk” ersätts i resterande tabeller av ”Återgått till sina hem” eftersom man 
från 1930 och framåt ersatt ”Föräldrarnas jordbruk” med ”Återgått till sina hem”. Det är tänkbart att man 
bytt namn på kategorin för att det vid denna tid uppstår en differentiering såtillvida att vissa elever kanske 
återgår till hem som inte är jordbruk. Men detta framgår ej av tillgängligt material. 

http://www.dt.se/�
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Å: Studier           
* = Fortsätter samma typ av utbildning men vid annan lanthushållsskola. 
Källa: BPS, SL Redogörelse för 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938;1 1939, SKB. 
 
Tabell 5 Elevernas sysselsättning efter kurs på Snöå lanthushållsskola 1950-1959 

Efter Snöå 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
Å: Återgått till 
sina hem 

10 11 7 9    7 2 4 

Å: Fortsätter 
gå på Snöå  

          

Å: Hembiträde 7 12 8 9    2 8 8 
Å: Studier 2 3 4 2    7 7 4 
Äktenskap   3        
K:Återgått 
hem 

       5 9 8 

K: erhållit 
plats 

       12 6 14 

K: Studier        15 10 10 
Källa: BPS, SL Redogörelse  1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959, SKB. 
 

 Elevernas sysselsättning efter kurs på Snöå lanthushållsskola 1960-1970 

Åren 1960-64 saknas som tidigare nämnts uppgifter om elevernas sysselsättning efter 

utbildningen. 1965 finns dock elevernas planerade sysselsättning efter utbildningen 

redovisat och såg ut enligt följande. På årskursen: 4 elever återgår till föräldrahemmet, 4 

blir hembiträden, 1 blir lärare, 3 börjar arbeta inom vården och 1 elev påbörjar s.k. annan 

sysselsättning.  

   På kortare kursen: 8 återgår till föräldrahemmet, 9 blir hembiträden, 1 ej till lantbruk; 

10 börjar arbeta inom vården, 9 blir lärare och 5 påbörjar s.k. annan sysselsättning. 

   1965 är det sista året där uppgifter om sysselsättning efter utbildning på Snöå finns 

redovisade. Däremot finns en allmän undersökning gällande elevers sysselsättning efter 

avslutad utbildning på lanthushållsskolorna i Sverige från 1971. Denna kan tillsammans 

med de uppgifter som Gun-Britt Nilsson gett, presenterade ovan, ge en bild av hur det 

kan ha förhållit sig på Snöå.69

 

 

Lanthushållskolorna i Sverige 1971 

1971 gjordes en enkätundersökning med 1286 elever i lanthushållskolorna i Sverige. Den 

innehöll bland annat frågan om varför eleverna valt att gå utbildningen. Elevernas svar 

redovisades i procent.  

                                                 
69 SL, Årsredogörelser 1943-1964, KLL..; SL, Diarieförda skrivelser 1-199; 1964-66, KLL.; SL, Klasslistor 
1966-89, KLL. 
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   Som angiven orsak till deltagande i utbildningen svarade eleverna enligt följande: att 

vilja kunna sköta eget hushåll 25,9 %; kursen är ett led i yrkesutbildningen 59,3 %; behov 

av att göra uppehåll i andra studier 7,5 %; påverkan av anhöriga eller kamrater 1,1 %; 

ingen klar orsak 4,4 %; annan orsak 1,8 %. 

   De elever som angett att de går kursen som ett led i yrkesutbildningen angav att de 

skulle fortsätta med följande utbildningar/verksamhet: framtida verksamhet i/med: 

anknytning till jordbruksföretaget 4,3 %; sjuk-, åldrings- eller barnavård 69,8 %, 

storhushåll 4 %, hushållslärare eller föreståndare 3,9 %, annat yrkesområde/vet ej 18 %.70

   Det var alltså en ganska stor andel elever, närmare 60 procent, som gick 

lanthushållsutbildningen som ett led i en yrkesutbildning. Av dessa elever var det en 

övervägande andel, närmare 70 procent, som skulle utbilda sig till vårdyrken och 

ytterligare nästan 8 procent till hushållsyrken. Vid detta lag måste alltså 

lanthushållsutbildningarna, åtminstone allmänt sett i Sverige, i huvudsak ses som en del i 

en utbildning, fram till 1960-talet obligatorisk, till vård-, omsorgs, och hushållsarbeten, 

traditionellt kvinnodominerade lågbetalda yrken som vid tiden ansågs passande för 

kvinnors egenskaper. 

     

                                                 
70 SL, Diarieförda skrivelser 541-679, 1970-71, KLL. 
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DISKUSSION 

Det finns både genus- och klassaspekter på Snöå lanthushållsskola. Ljungbergs, elitens, 

syfte var att öka effektiviteten och produktiviteten. Arbetarna skulle vara arbetare och 

kvinnorna skulle sköta hemmet. Eleverna på skolan kom i början uteslutande från 

lantbrukarhem medan ledningen för skolan, styrelseordföranden för Snöå och för 

Bergslagets Praktiska Skolor var högutbildade och den senare styrelsen kopplad till ett 

storföretag och dess intressen.  

   Samma nyttoaspekt som Evy Berglund fannn i sin uppsats om Domnarvets 

husmodersskola som styrdes av samma idéer från samma Erik Johan Ljungberg då båda 

skolor ingick i hans Bergslagets Praktiska Skolor. Jordbrukets effektivitet berodde på 

fruns lanthushållningskunskaper. När samhället inte längre behövde lanthushållshustrur 

till männen pga det minskade antalet småjordbruk anpassades utbildningen till samhällets 

syn på vad som var ett passande yrke för kvinnor. Som Löfgren, Hirdman och Berglund 

beskrivit. Löfgren lyfte, som tidigare nämnts fram hur synen på kvinnan som en naturlig 

hushållerska och barnpasserska växte fram. Hirdman lyfte framförallt upp socialismen 

och dess hemmafruvurm som växte fram under 1930-talet. Berglund fann att 

Domnarvets husmodersskola, precis som det visat sig att Snöå lanthushållsskola gjorde, 

anpassade sig efter samhällets behov. Från ett behov av hemmafruar till ett behov av 

kvinnor utbildade för vård- och serviceyrken. 

   Undervisningen på lanthushållsskolan förändrades i början inte mycket, utbildningen 

lärde ut vad som krävs för att sköta ett lanthushåll helt enkelt. När så samhället förändras 

och små lanthushåll inte längre hör till vanligheterna förändras utbildningarna gradvis. I 

mitten av 1960-talet ingår inte längre mjölkhantering i utbildningen och den kan inte 

längre ses som utbildning avsedd för att kunna sköta ett lanthushåll utan mer 

yrkesförberedande. Utbildningen var till exempel ett krav för den som ville studera till 

sjuksköterska. Vid tiden för landstingets övertagande, 1985, fanns inte mycket av den 

ursprungliga utbildningen kvar, då hölls endast kost- och textilkurser. Detta speglar, på 

samma sätt som Berglund visar med Domnarvets husmodersskola, att skolans utbildning 

följer efter samhällets förändringar. I mitten av 1900-talet, då de bägge skolorna 

förändras mot mer yrkesinriktade utbildningar, fanns som Berglund resonerat, ett större 

behov av kvinnlig arbetskraft inom exempelvis vård-, omsorgs- och serviceyrken. När 

samhället förändras ytterligare och kvinnors yrkesarbetande blir norm och deras yrkesval 

vidgas försvinner helt enkelt behovet av husmoders- och lanthushållsskolor. Den 

dominerande synen på hur kvinnor frigörs är inte längre att detta skall ske genom att 
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göra dem till experter i hemmet och därmed höja deras status, särartsfeminism, utan att 

de skall ha samma möjligheter som män och höja sin status genom utbildning, 

likartsfeminism. Även om detta tog vägen om att de först skulle inrikta sig på yrken som 

hade husmorsanknytning, yrken som passade deras kvinnliga egenskaper, fortfarande 

särartsfeministiskt tänkande. 

   Eleverna som gick lanthushållsutbildningen var till en början uteslutande 

lantbrukardöttrar, till större delen från trakten. De första åren som finns redovisat 

återgick alla elever till föräldrarnas jordbruk efter avslutad utbildning, vilket man kan anta 

var fallet, mer eller mindre, från start. Ända fram till 1924 är det vanligast att eleverna 

efter avslutad utbildning återgår till föräldrarnas jordbruk även om det vid denna tid, 

sedan några år, förekommer att en eller några fått plats som jungfrur. 1925-1944  är det 

flera som får plats som hembiträden efter utbildningen, med variationer åren emellan är 

det ofta ungefär hälften som börjar som hembiträden och hälften som återvänder till 

föräldrarnas jordbruk. 1945 och 1946 ser det likadant ut förutom att en elev studerade 

vidare på folkhögskola. 1949 är det tre som studerar vidare och fram till 1953 är det ett 

par, tre stycken varje år som skall studera vidare. 1957 är det hela 7 stycken elever som 

skall studera vidare och denna trend verkar hålla i sig framåt. Efter 1959 har man valt att 

inte redovisa vad eleverna gör efter utbildningen, men det går ändå att anta att det blir 

vanligare och vanligare att studera vidare ju mer skolans kurser förändras från lanthushåll 

till textil- och kostkurser. Att skolan haft stor lokal betydelse blir tydligt inte bara i det att 

flickor från trakten och länet fått utbildning där. Utan även i det att det verkade vanligt 

att lantbrukarsönerna hittade sina hustrur på Snöå. När skolan bytt namn till Snöå 

konsumentekonomiska skola är det rena yrkesutbildningar inom textil och kost som 

hålls.  

   Av eleverna är det under större delen av skolans verksamma år flera som får 

behovsprövade stipendier vilket visar att dessa inte kom från de rikaste familjerna. 

Ljungberg som tog initiativ till skolan och de som är inblandade i ledningen av 

Bergslagets praktiska skolor och skolan kommer istället från samhällets högre skikt. 

Flickorna och kvinnorna som gick på Snöå utbildades först för att genom att vara bättre 

utbildade hushållerskor öka produktionen i Ljungbergs fabriker, sedan för att sköta vård- 

och service i samhället. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad Snöå lanthushållsskola var. Detta 

undersöktes med hjälp av följande frågeställningar: Vad var syftet med startandet av Snöå 

lanthushållsskola? Hur såg verksamheten vid Snöå lanthushållsskola ut under åren 1909-

1989? Fokus har lagts på syftet med skolan, hur undervisningen såg ut och förändrades 

samt elevernas bakgrund och sysselsättning efter utbildningen och hur detta förändrades. 

Frågorna har besvarats framförallt med relevant arkivmaterial rörande Snöå 

lanthushållsskola, framförallt verksamhetsberättelser och årsredogörelser; samt med hjälp 

av det som funnits skrivet om skolan. Syftet med skolan och andra skolor i Bergslagets 

Praktiska Skolor som Erik Johan Ljungberg startade, var att öka effektivitet och 

produktivitet i jordbruk och industri genom att husmödrarna skötte sitt arbete perfekt. 

Utbildningen var länge en ren lanthushållsutbildning men förändrades från mitten av 

1960-talet, i takt med samhällets förändring mot mer yrkesinriktade kurser. Eleverna var 

från början lantbrukardöttrar till större delen från trakten, men i takt med samhällets och 

utbildningens förändring blev det allt vanligare att lanthushållsutbildningen var en grund 

för fortsatt yrkesutbildning. I slutet av skolans tid övergick utbildningarna till kurser av 

mer yrkesinriktat slag inom kost och textil. Men fortfarande var det alltså inom s.k. 

kvinnliga yrkesområden. 
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