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Abstract 

Uppsatsen bygger på den vandringsdagbok som skrevs under 1952-1954 av 24 

nyutexaminerade småskollärarinnor från Norrköpings småskoleseminarium. De hade enats 

om att skriva brev i dagboksform omfattande tre sidor brevtext och sedan låta boken cirkulera 

runt till samtliga författare. Boken skulle i första hand spegla deras arbete som lärarinnor och 

viktiga delar av deras privatliv. För några år sedan skänktes böckerna, 23 av 25, till Arbetets 

museum i Norrköping. Jag har tagit del av breven som omfattar lärarinnornas första arbetsår 

och försökt analysera deras arbete, privatliv, föreningsliv och deras hemligheter som det 

speglas i vandringsdagboken. De flesta anställdes bara på korta vikariat. En tredjedel 

förlovade eller gifte sig under det första året och några födde barn. Umgänget bestod av nya 

kolleger och av kontakt med gamla vänner från seminarietiden. De intresserade sig mycket 

litet för aktuella politiska, kulturella eller sociala problem. Vissa frågor, privata eller i skolan, 

behandlas inte i brevtexterna. 

Nyckelord: småskollärare, småskola, 1950-tal, dagbok, brev 

My essay is a result of an investigation of letters written in a diary between 1952 and 1954 by 

24 primary school teachers who had just finished their final exam in the College of Education 

in Norrköping, Sweden during the summer of 1952. They had promised each other to write 

letters of three pages in a diary and to let the book circulate between all the participators. The 

letters should include the experience of their work as schoolteachers but also important parts 

of their private lives. The books, 23 of 25 in all, were donated to the Arbetets museum in 

Norrköping a few years ago. I have read the letters and made an effort to analyse their 

educational work, their private lives, their community activities and their secrets as found in 

the texts of the diary. The teachers were employed for some months or for one or two terms. 

One third of them was engaged or married during the first year and a few gave birth to 

children. Their intimate friends consisted of schoolteachers but they also kept contact with 

their old acquaintances from the College of Education. They took little interest in the political, 

cultural or social problems during the period I have studied. Certain questions of private 

nature were not discussed in the diary letters. 

Key words: primary school teacher, primary school, the fifties, diary, letter 
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Förord 

Uppsatsen bygger på första delen av en vandringsdagbok som skänktes till Arbetets museum i 

Norrköping av de småskollärarinnor som utexaminerades från seminariet där försommaren 

1952. Jag vill tacka dem för deras generositet att låta mig ta del av deras minnen och jag vill 

särskilt rikta ett tack till Ingrid Ahlin som dels har gett mig många värdefulla upplysningar om 

bokens tillkomst dels har haft vänligheten att låta mig genomföra en intervju. Ett stort tack 

också till Arbetets museum, särskilt Johanna Övling och Ann-Charlotte Persson, som låtit mig 

kopiera de delar av vandringsdagboken som jag använt och som inspirerade mig till att 

använda materialet i vandringsdagboken till en uppsats. 

Jag vill även tacka min handledare, universitetslektor Björn Alm, för konstruktiv kritik, för 

alla goda råd och synpunkter på uppsatsen och för alla uppmuntran. 
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                                                         EFTER EXAMEN 

                                      24 småskollärarinnors berättelser 1952-1954 

 Introduktion 

För några år sedan fick Arbetets museum i Norrköping ta emot en samling dagböcker som 

skrivits av 24 småskollärarinnor. De utexaminerades från seminariet i Norrköping på 

försommaren 1952 och hade då bestämt sig för att skriva brev i dagboksform. Boken skulle 

skickas runt till samtliga kurskamrater och cirkulera efter en turordningslista. Var och en 

skulle få behålla en bok när man i framtiden bestämt sig för att upphöra med skrivandet. 

Brevet skulle omfatta tre sidor och innehålla i första hand uppgifter om arbetet som lärarinna 

men dessutom, i förekommande fall, familjenotiser om förlovning, äktenskap och barn.  

Dagböckerna sträcker sig genom ett helt arbetsliv och består idag av 23 av 25 planerade 

böcker (två delar saknas). Skrivandet fortsatte fram till för några år sedan då de författare som 

fortfarande var aktiva som skribenter bestämde sig för att skänka böckerna till museet. Jag har 

valt att analysera den del av dagböckerna som täcker in småskollärarinnornas första arbetsår. 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur de småskollärarinnor som examinerades från 

Norrköpingsseminariet 1952 upplevde sitt första arbetsår ur ett brett perspektiv: deras sociala 

liv, deras arbetssituation, deras upplevelse av barnen och kollegerna, deras roll i samhället och 

den miljö där de arbetade. Jag skall även försöka belysa de ämnen som de undvek i sina brev: 

till exempel händelser i privatlivet, problem i skolan och sociala komplikationer. 

De nyutexaminerade småskollärarinnorna fick sina första arbeten som lärare hösten 1952.  

Min första frågeställning är: motsvarade den verklighet de mötte deras förväntningar? Var 

utbildningen de fått under seminarietiden adekvat och tillräcklig för att genomföra deras 

arbetsuppgifter? Skulle de klara mötet med barnen och deras föräldrar? 

Min andra frågeställning berör lärarinnornas nya sociala kontakter. Blev de en del av ett 

arbetskollektiv där det fanns både yngre och äldre kolleger eller fick de ett ensamt och isolerat 

socialt liv långt ute på den svenska landsbygden? Skillnaden mot seminarietidens stadsmiljö 

blev stor. Boendestandarden var ofta lägre än den de vant sig vid och umgängeslivet blev 

begränsat. Lärarinnorna var dessutom lågavlönade och skulle själva bekosta inredning och 

utrustning av bostaden. 
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Under studietiden hade småskollärarinnestudenterna haft gott om studiekamrater och kanske 

också haft föreningsengagemang. Den tredje frågeställningen är: hur blev lärarinnornas 

kontakt med samhället?  Eftersom de flesta fick arbete utanför storstadsregionerna ändrades 

detta och deras möjligheter till kulturella aktiviteter minskade: de kunde bara längta efter 

konserter, teater och stora bibiliotek. I bästa fall fanns en biograf i närmaste tätort men nöjen 

som dans och restaurangbesök var för de flesta bara avlägsna minnen. På många orter fanns 

även en social hierarki och en jantelag.  

Vad kunde de diskutera i breven? De var ju 24 unga kvinnor men alla kände varandra inte lika 

väl. Misslyckanden i arbetet som måste ha förekommit ville de kanske inte dela med alla 

studiekamrater. Privata kriser i form av sjukdom, avslutade intima förhållanden och 

familjeproblem kunde kanske inte lämnas ut i ett brev som kunde läsas av vem som helst. 

Även om brevskrivandet var en form av avlastning var delar av privatlivet ett område som de 

kanske hemlighöll.  

Uppsatsens berättelser ligger över 60 år tillbaka i tiden och samhället såg då annorlunda ut: 

fler människor bodde på landsbygden och i mindre orter. Industrin sysselsatte fler arbetare än 

idag och de flesta mödrar var hemmafruar. Utbildningsnivån var lägre: föräldrarna till 

skolbarnen hade i de flesta fall sju års folkskola. Radion fanns och förmedlade både 

kunskaper och nyheter men TV existerade inte än. På mindre orter fanns biograf och någon 

gång tillgång till konserter och riksteaterföreställningar. Hemmen ägde oftast ett begränsat 

antal böcker och bibliotek fanns endast i större samhällen.  

De flesta familjer hade inte bil. Man gick, cyklade, åkte buss, reste med Statens Järnvägar och 

privata, lokala järnvägslinjer. Stormarknader var ett okänt begrepp. Maten inhandlades i en 

speceriaffär eller i en lanthandel, kött och korv inköptes i ett charkuteri, fisk hos fiskhandlare 

eller direkt av fiskaren, grönsaker och frukt handlades på torget och det fanns specialaffärer 

för det mesta: till exempel skor, herr-och damkläder, leksaker, möbler, husgeråd och 

kemikalier. Det var en annan, mera småskalig värld. 

BAKGRUND 

Sedan 1600-talet fanns en lagstadgad plikt för föräldrar att lära sina barn att läsa, att kunna 

huvudstyckena i katekesen utantill och att känna till de viktigaste delarna av den bibliska 

historien. Kunskapen kontrollerades genom prästens regelbundna husförhör och var en 

förutsättning för konfirmationen.  Klockaren skulle undervisa barnen om föräldrarna inte 
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själva kunde ge dem nödvändiga kunskaper. Enklare skolor för barn fanns på landsbygden där 

föräldrar ibland gemensamt underhöll en skolmästare eller skolmoster. I städerna fanns 

stadskolor för borgerskapet och enkla fattigskolor för obemedlade. Undervisningen hade 

inslag av skrivning och räkning men motståndet mot kunskaper i världsliga ämnen var stort 

och ansågs vara en onödig kunskap för de fattiga (Andersson 1986, s 8, s 30, Isling 1980 s 95, 

URL 1, 2). 

Allmän folkskola infördes 1842 men fem år senare gick mindre än hälften av barnen mellan 6 

och 14 år i skolan. År 1853 beslöts att ”mindre folkskolor” skulle inrättas som en nödlösning 

för avlägsna och fattiga kommuner. Denna lösa organisation med ofullständiga skolor på 

landbygden bestod ända fram till 1919. ”Småskolan” inrättades 1858 och skulle förbereda 

barnen för folkskolan. Lärare utan folkskoleseminarieutbildning kunde anställas i de mindre 

folkskolorna och i småskolan (Florin 1987, s 39, Isling 1980, s 96, URL 1, 2, 4). 

En del politiker trodde att småskolan skulle vara tillfällig: när tillräckligt många vuxna fått 

utbildning i folkskolan skulle de kunna lära sina barn att läsa i hemmet. I storstäderna fanns 

dock många barn till ensamstående mödrar och till fattiga föräldrar som saknade möjlighet att 

ge undervisning. Problemet var detsamma på landsbygden i områden med många lantarbetare 

och industriarbetare. Småskolan blev permanent. Folkskolan delades upp i småskola och 

egentlig folkskola 1878 och alla barn skulle tillbringa två år i småskolan före folkskolan som 

normalt var fyraårig (Andersson, 1986 s 34, Ekwall 1987 s 39, 1997 s 25, Florin 1987, s 37, 

Nylund 1942, s 30 ff, Åberg, 1978 s 12). 

På 1870-1880-talen började landstingen inrätta speciella småskoleseminarier där utbildningen 

kunde variera från några veckor till ett år. De finansierades delvis med medel från 

brännvinsförsäljningen och statsbidrag kunde utgå om småskollärarkursen omfattade minst 

sju månader. Första året på ett folkskoleseminarium betraktades som förberedande och gav 

kompetens för småskollärartjänst. Skolstyrelsen med sockenprästen som ordförande 

ansvarade för att småskolans lärare hade tillräcklig kompetens och formellt gällde fullgjord 

folkskola samt konfirmation som villkor för att undervisa (eller för att få studera på 

seminarium). Först 1897 infördes kompetenskrav för småskollärartjänst och sökande skulle då 

ha avlagt småskolärarexamen. Lärare utan formell kompetens fanns kvar ända fram till 1919. 

Någon skyldighet att ge småskollärarinnan fast tjänst fanns inte, de kunde avskedas vid 

giftermål eller om skolstyrelsen hade anmärkningar. Rätt till ordinarie tjänst fick 

småskollärarna först 1918 (URL 2, 3, 4, Nylund 1942, 25 ff, Åberg 1978, s 20, s 109) 
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År 1900 var endast 4 % av småskollärarna män, en minskning från cirka 50 % omkring år 

1850. Lönen var lägre än för en dräng och räckte inte till för att försörja en familj. År 1919 

fanns 28 småskoleseminarier, de flesta tvååriga. Ett överskott på småskollärarinnor gjorde att 

antalet seminarier minskades. Arbetslösheten bestod dock under hela 1920-1930-talen. 

Småskoleseminarierna förstatligades 1931 och på 1940-talet fanns elva seminarier kvar varav 

ett i Norrköping (som lades ner 1956). Utbildningen var då överallt tvåårig utom i Haparanda 

där det fanns en treårig linje. Bristen på folkskollärare gjorde att småskollärare fick undervisa 

även i årskurs 3 efter ett riksdagsbeslut 1950. Födelsetalen var låga under 1930-talet men 

ökade under 1940-talet vilket medförde en brist på folkskollärare medan samma uppgång 

löste problemet med överskottet av småskollärare. (Ekwall 1987 s 39, Florin 1987, s 41, 

Nylund 1942, s 43 ff, URL 3, Åberg 1978 s 12, s 159 ff). 

DISPOSITION 

Först presenteras mitt källmaterial som består av brev (som ingår i vandringsdagböckernas 

första del) från småskollärarinnornas första till tredje termin. Därefter följer min metod och 

dess begränsningar. Jag inkluderar en resumé av den intervju jag gjort med Ingrid Ahlin som 

varit mycket aktiv när det gäller insamlingen av dagböckerna och som lämnat kompletterande 

uppgifter om tillkomsten i ett brev till Arbetets museum i Norrköping. Jag försöker även ge en 

bild av småskolan på 1950-talet utifrån min egen elevtid. Sedan följer en sammanställning av 

tidigare forskning och resultatet av mina undersökningar sammanställs därefter tematiskt 

under följande rubriker: 

FÖRSTA PLATSEN. Denna del handlar om småskollärarinnornas första möte med deras 

framtida arbete, hur de lyckades utnyttja sin utbildning från seminariet och vilka svårigheter 

som de mötte. Bostäderna var ofta bristfälliga och omöblerade, lönen var låg och det var ofta 

långt till närmaste tätort. Jag undersöker om de fick undervisa i det som de utbildats för. En 

del fick byta klass efter första terminen, några fick undervisa i folkskolan och andra hamnade 

i mindre skolor med flera årskullar i samma klass.  

ETT NYTT LIV. I denna del behandlar jag småskollärarinnornas privata och sociala liv. 

Lärarinnorna som examinerades från seminariet i juni 1952 fick i de flesta fall försörja sig 

under första sommaren genom att ta ett förvärvsarbete. I sin första tjänstgöring som 

småskollärare hamnade de flesta utanför ”storstaden” Norrköping, långt från tidigare 

seminariekamrater och vänner. Många blev helt ensamma och på sin fritid var de hänvisade 
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till umgänge med andra lärare. De flesta fick ingen fast tjänst omedelbart utan fick byta 

bostadsort efter några månader upp till ett år. 

VAD SAKNAS I BREVTEXTERNA? Vilken roll fick småskollärarinnorna i de samhällen 

där de började arbeta? Blev de introducerade i föreningar, politiska partier eller engagerades 

de i kyrkan? Hade de något inflytande på sin arbetsort? Det är påfallande att en del områden 

aldrig berörs i breven som till exempel pojkvänner, sociala misslyckanden och känslan av att 

ha hamnat i fel yrke. I denna del diskuterar jag sådana frågor. 

Jag avslutar uppsatsen med en övergripande diskussion om småskollärarinnornas 

vandringsdagbok. Slutordet belyser uppsatsens syfte och besvarar mina frågeställningar.  

KÄLLMATERIAL 

Min källa består av brev från 24 nyutexaminerade småskollärarinnor vid seminariet i 

Norrköping 1952. Under våren hade de kommit överens om att skriva till varandra i en bok, 

en vandringsdagbok, som skulle skickas runt efter en namnlista. Boken fick behållas i högst 

åtta dagar, en försening medförde böter i form av frimärken på 50 öre för varje överskjutande 

dag. Överskottet, som tydligen förutsågs, skulle användas till att köpa nya dagböcker. Ny bok 

skulle köpas in av den som sist skrev i den tidigare. En ”förman” utsågs och skulle meddelas 

när boken roterade vidare.  

Brevtexten skulle bestå av tre sidor och innehålla uppgifter om både arbete och privatliv. Det 

poängterades särskilt att förlovningar och giftermål skulle meddelas liksom nöjen som till 

exempel resor. Vykort från semester och fotografier från arbetsmiljö och familjen kunde 

sättas in i boken. Varje deltagare ”i bokstavsordning” skulle få behålla en fullskriven bok efter 

att den först lästs av samtliga författare. Det var meningen att böckerna skulle tryckas vilket 

dock aldrig blev av. Böckerna samlades in och skänktes till Arbetes museum efter ett 

gemensamt beslut för några år sedan. 

Uppgifter ovan har hämtats från den ”dagordning” som inleder bokserien och från de 

kompletterande uppgifter som lämnades av Ingrid Ahlin i ett brev när böckerna skänktes till 

Arbetets museum i Norrköping. De bestod då av delarna 5-8 och 10-23 vilket senare 

kompletterats till 25 numrerade dagböcker där dock två år saknas. Enligt brevet bestod 

seminarieklassen från början av 20 elever men under andra året tillkom ytterligare fyra.  
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Det fanns tre parallellklasser vid seminariet, en med elever med realskolabakgrund, en med 

flickskola som tidigare utbildning och så den här aktuella där alla hade gått ut folkskolan och 

sedan kompletterat sina kunskaper med studier vid folkhögskola. Under våren 1950 hade alla 

genomgått tentamen i läroämnen och fått visa prov på kunskaper i textilslöjd och musik. 

Dessutom ingick ett lämplighetsprov som bestod av en kort lektion. Åldern på 

seminarieeleverna varierade mellan 19 och 37 år. En av eleverna var gift. Alla hade 

arbetslivserfarenhet. 

Hur mycket har texterna i vandringsdagboken påverkats av den överenskommelse som 

lärarinnorna gjorde våren 1952?  Texten handlar i första hand om arbetslivet och den 

personliga lycka de hoppades uppleva i form av förlovning, äktenskap och barn. 

Förhoppningen var väl att texten skulle påminna om den gemensamma bakgrunden från 

studietiden och, kanske, en önskan att inte glömmas bort av kamraterna. Den instruktion som 

inleder vandringsdagboken utgör ju trots allt en begränsning av texten och jag kan bara 

spekulera om de berättelser som hade förelegat om skrivandet varit helt fritt. 

Brevskrivande styrs av konventioner. Det börjar med ett tilltal som är bundet av sin tid. 

Texten är friserad och följer den grammatik som lärts in. Detta gäller även ordval och 

språkbruk vilka är präglade av hur breven skrevs för sextio år sedan. Jag har inte kunnat 

analysera hur pass tidstypiska texterna är utan nöjer mig med att konstatera att breven, 

sannolikt, är en följd av hur svenska språket lärdes ut på seminariet och den sociala 

konvention som styrde skrivandet. 

METOD 

Jag har studerat dagbokens brev och fotografier från småskollärarinnornas första arbetsår. 

”Året” kom emellertid att sträcka sig över tre terminer eftersom dagboken försenades vid 

några tillfällen och den föreskrivna tiden om åtta dagars innehav överskreds. Orsaken till 

förseningarna var oftast adressändringar eller missförstånd när det gällde eftersändning av 

posten. Perioden omfattar därför den 28/8 1952 till och med den 24/1 1954. Alla texter utom 

en är handskrivna och har studerats i fotostatkopior eftersom materialet i de ursprungliga 

dagböckerna inte tillåter alltför mycket bläddring. Någon svårighet att tolka handskrifterna 

har jag inte upplevt. I boken finns uppgifter om förlovningar och ingångna äktenskap, där 

finns en del foton från utflykter, resor, bröllop och egna barn. 
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Texten är i brevform och har i några få fall överskridit de rekommenderade tre sidorna. Jag 

har gjort en systematisk genomgång för varje frågeställning och valt ut det som jag uppfattat 

som relevant och intressant. Detta innebär att urvalet är subjektivt och jag har valt ett 

tematiskt upplägg. De texter ur breven som jag citerar har bibehållit sin ursprungliga stavning, 

grammatik och sitt ordval. Jag har använt beteckningen -------- för överhoppade meningar 

eller stycken.  

Intervjun med Ingrid Ahlin genomfördes den 5/4 2013. Hon bor kvar i Norrköping och är den 

som samlat in dagböckerna. Ingrid har givet tillåtelse till att jag publicerar hennes namn. 

Intervjun gjordes i hennes lägenhet (som ligger på översta våningen med en utsikt över stora 

delar av Norrköpings centrala delar) och genomfördes på drygt två timmar. 

Ingrid var 21 år när hon antogs som elev på småskoleseminariet 1950. Hon hade en bakgrund 

med folkskola kompletterad med folkhögskola. På min fråga om det fanns någon skillnad 

socialt mellan de tre parallellklasserna med tanke på deras olika bakgrund menar Ingrid att så 

inte var fallet: det fanns visserligen några som ansågs sig ”förmer” men i hennes klass fanns 

kamrater som kom från stora bondgårdar och inte hade några ekonomiska bekymmer. Ingrid 

uppger att klassen bestod av 21 elever första året och att tre tillkom andra året: en med 

studentexamen, en var utbildad förskollärare och en tredje hade hoppat av 

folkskollärarseminariet. För dessa tre räckte det med ett års utbildning. Ingrid erinrar sig inte 

någon skillnad i kunskaper på grund av olika bakgrund. 

Ingrid berättar att seminariet hade kompetenta lärare med akademisk utbildning. Utöver 

undervisning i småskolans och folkskolans läroämnen ingick undervisning i engelska och 

skolkök. Det fanns en övningsskola med speciella övningslärare. Undervisningen i 

matlagning motiverades av skolans rektor med att det var viktigt att de blivande 

småskollärarinnorna själva kunde laga mat. När Ingrid examinerades skedde detta med 

undervisningsprov inför rektor och skolinspektör. 

Seminariets rektor, Anna Edmar, var en aktiv feminist och högerpolitiker. Hon var filosofie 

och teologie kandidat och undervisade i kristendom, pedagogik och psykologi. Eleverna 

kallade hon ”flickor” och menade att ”alla inte behövde gifta sig”. Lämplig klädsel på skolan 

var inte tröja (”stickkofta”) eller långbyxor, enligt rektorn. En lärarinna skulle vara klädd i 

dräkt, kjol eller klänning. I skolan titulerades seminarieeleverna med ”fröken” av sina lärare 

som lade bort titlarna med dem först efter examen.  
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Ingrid fick högt betyg i undervisningsskicklighet och anställdes på en skola i Norrköping. 

Lönen var låg och utgick endast vid tjänstgöring. Detta var vanligt och gjorde att de flesta var 

tvungna att förvärvsarbeta under sommaren samt under jul- och påsklov. Först efter två år på 

en tjänst kunde man få anställning som extra ordinarie med lön under ferierna. 

När Ingrid fick sin första anställning oroade hon sig för skolinspektören i onödan. Denne hade 

en särskild förkärlek för välskrivning som han förordade i en stil som kraftigt avvek från 

seminariets: den kurviga stilen krävde att eleverna först tränades i att ”svänga på armen”. 

Ingrid anser att den ”ljudningsteknik” hon lärde sig på seminariet var den bästa metoden att 

lära barn läsa och hon kom senare att specialisera sig på barn med läs-och skrivsvårigheter. 

Vandringsdagböckernas tillkomst är något oklar. Ingrid minns inte att detta diskuterades 

gemensamt under våren 1952 men när väl förslaget kom omfattades det av alla med 

entusiasm. Böckerna har cirkulerat fram till för något år sedan men den sista delen, nr 25, har 

nu lämnats till museet och Ingrid tror att de två delar som saknas är permanent försvunna. En 

del har med all sannolikhet slängts bort efter ett dödsfall och i ett annat fall var anhöriga 

ovilliga att söka igenom den avlidnes ägodelar eftersom boken sannolikt ändå förkommit.  

Mina informanter betecknas i texten med initialer av deras för- och efternamn enligt den 

förteckning över vandringsdagbokens skribenter som lämnats i bokens första sidor. Detta gör 

att var och en kan känna igen sig själv men inte går att identifiera för utomstående. Deras 

kamrater kan kanske gissa sig till vem som sannolikt står bakom texten men detta får man 

kanske acceptera och jag har diskuterat min metod med Ingrid Ahlin som tyckte den gav ett 

tillräckligt skydd för uppgiftslämnaren.  

Enligt min intervju med Ingrid Ahlin dog en av brevförfattarna kort tid efter examen och 

ytterligare några har nu avlidit. Några är sjuka och efter att ha träffats regelbundet vart femte 

år har lärarinnorna nu, efter att ha firat 60-årsjubileum i Stockholm 2012 med sex deltagare, 

bestämt sig för att upphöra med dagbok och att inte ha några ytterligare träffar. Numera är 

några sjuka och har svårt att resa, andra behöver assistens av anhöriga eller vänner. En del 

tycker att kostnaden för resor och uppehälle har blivit för stor. 

Småskolan i början av 1950-talet 

Finns det då några andra felkällor? Har min egen skoltid och det jag upplevde där någon 

betydelse för hur jag förstår och ser på småskollärarinnornas texter? Breven innehåller det 
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författarna ansåg viktigt att förmedla. Jag känner igen en hel del från min egen skoltid, dock 

från elevens perspektiv. 

Min småskoletid inföll i slutet av 1940-talet vilket gör att mina minnen ligger nära den tid då 

mina informanter skrev sina texter. Jag kan känna igen vissa inslag i undervisningen och den 

anda av auktoritet som rådde i dåtidens skola. Samtidigt har jag själv upplevt 1950-talets 

sociala och politiska miljö vilket gör att jag kanske inte tillräckligt uppmärksammar hur 

främmande den kan te sig för nutidens läsare.  

Skolsalen i början av 1950-talet innehöll en kateder för lärarinnan där hon satt medan hon 

undervisade. Det hände att hon gick runt bland eleverna som satt i träbänkar där ovandelen 

utgjorde ett lock till en låda där böcker och övningsmaterial förvarades. På bänkens framkant 

fanns ett fack för pennor och ett för bläckhorn. Det fanns en svart tavla för ”fröken” att skriva 

och rita på, en pekpinne i trä, kritor och en ”sudd” att stryka ut med. Bredvid katederns högra 

sida fanns en liten orgel.  

Eleverna hängde av sig sina kläder i korridoren utanför skolsalen och lämnade ibland även 

skorna där. De ställdes upp på led, två och två, och efter det att ”fröken” äskat tystnad 

marscherade de in till sina bänkar och fick sätta sig ner först när hon sagt till. Efter några 

inledande ord beordrades alla resa sig igen och ”fröken” gick fram till orgeln och spelade en 

psalm som alla sjöng gemensant. Därefter lästes en bön, alla beordrades sitta ner och 

lektionen kunde börja. Skrivning och räkning utfördes i linjerade respektive rutade skriv- och 

räkneböcker och i småskolan fick man även lära sig att hantera skrivning med bläckpenna. 

Rasterna tillbringades utomhus med lek, toaletter fanns på eller med ingång från gården. 

Uppställning på led tillämpades efter lunch men inte mellan lektionerna. Däremot alltid om 

klassen skulle förflyttas inom-eller utomhus. Under lektionerna uppmärksammades lärarinnan 

med handuppräckning antingen det gällde att svara på frågor eller att be om lov att få gå på 

toaletten. Eleven ställde sig alltid upp bredvid bänken för att fråga eller svara. Annat högt tal i 

klassrummet var inte tolererat och kunde vid upprepning leda till en utvisning till korridoren 

utanför eller, i värsta fall, till en örfil. Aga i skolan var tillåtet. Skoldagen avslutades med ny 

psalm utan bön. 

I min skola fanns gymnastiksal vilket var vanligt i städerna, på landet däremot utfördes 

gymnastikövningarna i klassrummet. Sånglektionerna ackompanjerades med orgelspel och 

både sånger och psalmer lärdes in utantill. Föräldrar förekom endast i skolan under 



14 
 

examensdagar och eleverna tog sig nästan alltid själva till skolan till fots eller på cykel om 

vägen var lång. 

Skolflickorna var klädda i klänning eller kjol och långbyxor förekom endast i de fall då man 

åkte skidor till skolan. Skolgossarna hade kortbyxor fram till hösten. Båda könen hade 

livstycken med strumpeband även om de flesta skolgossar började använda långbyxor och 

slapp långstrumpor. Pojkarna var kortklippta utan ”stubb” och flickorna hade flätor eller 

hårband.  

Den skolmiljö som de nyutexaminerade lärarinnorna mötte var således mycket olik dagens 

även i de skolor som uppfyllde dåtidens krav på en acceptabel miljö. Disciplin med tystnad 

efter uppmaning från läraren var en självklarhet som inte kunde ifrågasättas och lärarinnan var 

en auktoritet som fruktades och/eller beundrades. Manliga småskollärare fanns inte och 

”överläraren”, dåtidens rektor, var nästan alltid en man. Folkskollärarna stod i en högre klass 

än småskollärarinnorna som hade kortare utbildning och lägre lön. Det fanns en tendens till att 

manliga folkskollärare undervisade i de högsta klasserna och i en del skolor fanns en 

uppdelning i pojk-och flickklasser. 

TIDIGARE FORSKNING  

Det finns ingen heltäckande forskning över småskollärarinnans liv under 1950-talet. Jag har 

därför valt att diskutera den vetenskapliga forskning som finns tematiskt och inkludera det 

som jag funnit relevant i varje del. En fråga som intresserat forskare är vilka  

småskollärarinnorna var och varifrån de kom.  

De småskollärarinnor som var 1800-talets pionjärer var oexaminerade och utvalda av 

församlingsprästen, skolrådets ordförande, som lämpliga att undervisa de minsta barnen. 

Förkunskaperna var endast folkskola åtföljd av konfirmation och ett, enligt prästen, ”kristligt 

och oförvitligt liv”. Uppdraget gavs till de fattigaste: änkor som behövde en försörjning, 

ungdomar som inte orkade eller kunde ta ett tungt arbete och ibland gjordes en undersökning 

bland församlingens fattighjon för att hitta en person som på detta sätt kunde försörja sig själv 

och inte behövde ligga församlingen till last. De första lärarna var oftast (vid denna tid 50 % 

män) hämtade ur arbetarklassen(Åberg 1978, s 12 ff).  

De lärarinnor som jag studerat kom till stor del från landsbygden och de flesta hade sannolikt 

en bakgrund där det inte fanns resurser för studier utöver folkskolan. Några undantag fanns: 
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en del flickor kom från större bondgårdar men man får väl då i stället förklara den bristfälliga 

utbildningen med föräldrarnas och den omgivande miljöns studieovana. Under 1900-talet 

rekryterades dock många ur medelklassen och en del hade flickskola eller realskola bakom 

sig(Ekvall 1997 s 118 f). Seminariet i Norrköping hade ju också skapat tre olika klasser 

sorterade efter den bakgrund som eleverna hade. 

Ett historiskt klassperspektiv som kan förklara småskollärarinnans låga sociala status fram till 

1918 och även den syn på hennes relativt låga lön senare framkommer i Christina Florins 

avhandling, Kampen om katedern (1987), som har både ett klass- och ett genusperspektiv. 

Kvinnans roll som gift och som ogift yrkesmänniska var underordnad i en värld styrd av män. 

Den offentliga skolan var kontrollerad av staten och kyrkan. Lärarinnorna blev en underklass i 

det kapitalistiska samhället. Samtidigt anser Florin att lärarinneyrket var attraktivt och att 

möjligheten till kontakt med barn gav lärarna en maktposition som kunde påverka elevernas 

utveckling. Lärarinnan blev så småningom respekterad av samhället. Feminiseringsmönstret 

var en följd av det kapitalistiska samhället där ekonomisk hänsyn gjorde att skolstyrelserna 

anställde lärarinnor på grund att deras låga lön (Florin 1987 s 13 f, 35).  

I studiet över småskollärarutbildningen i Malmöhus lön, Tidig småskollärarutbildning (1987), 

skriver Sven Ekvall att feminiseringen av småskolläraryrket bidrog till skolans ”fattigmodell” 

där skolstyrelserna kunde spara genom att anställa dessa lärarinnor för undervisning. Piglönen 

kom att bli vägledande för lönesättning ända fram till 1918. Enligt Ekvall kom cirka 60 % av 

seminarieeleverna på 1870-talet från arbetar – eller lantbrukarhem, en siffra som endast 

sjunkit några få procent strax före första världskriget(Ekvall 1987, s 18). 

Ett annat tema är hur småskollärarinnans arbetsuppgifter och hennes roll som lärare i 1800-

talets och det tidiga 1900-talets samhälle gestaltade sig. Kvinnan som småskollärare kunde 

också ta hand om skolans lokalvård. Det senare belyser Ekvall i sin bok, ABC-bok katekes och 

kulram – kamin och kvast (1997), om skolans lokalvård och feminisering: 

Småskollärarinnorna utförde eller organiserade som arbetsledare för barnen socknarnas 

lokalvård i skolan genom att de själva eller med hjälp av barnen fick städa och elda 

skolsalarna (Ekvall 1997, s 10). Allt detta stöder den tanke som framförts av Florin: 

småskolan var i första hand en fattigskola. Ekvalls studier är ett bidrag som kan förklara hur 

man under den första tiden såg ner på den som lärde små barn att läsa och skriva. 
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En aspekt som berör tiden ända fram till 1950-talet belyses i Tomas Englunds avhandling, 

Curriculum as a Political Problem(1986). Enligt hans egen deklaration har han ett 

medborgarperspektiv och en klart materialistisk, antikapitalistisk syn på skolan. Englund 

anser att skolans problem är en del av samhällets och att skolan präglas av sin historiska epok. 

Författaren diskuterar demokratibegreppet och menar att den skolreform som genomfördes 

1918-1919 (och som gällde ända fram till 1960-talet) var en kompromiss mellan olika sociala 

krafter: den borgerliga demokratin ställdes mot arbetarklassen och fackföreningsrörelsen. Det 

blev en konflikt mellan att se skolan som en utbildning för social integration och en 

uppfostran till förändring(Englund 1986, s 134, s 143, s 162). 

En likaledes marxistisk åskådning som förklaring till den tidiga skolans utveckling 

publicerades av Åke Isling i hans avhandling Kampen för och mot en demokratisk 

skola(1980).  Avhandlingen kommer från Institutionen för internationell pedagogik vid 

Stockholms universitet och författaren har en bakgrund som sakkunnig i 

Utbildningsdepartementet under Ingvar Carlssons tid på 1970-talet. Texten handlar om den 

”obligatoriska skolan” och ger en historik över folkskolans utveckling, diskussionen om en 

”bottenskola” under 1930-talet och refererar 1940 års skolutredning. I boken finns teoretiska 

synpunkter på demokratiseringsprocessen och om skolans roll i samhället. Småskolan berörs 

som en del av den obligatoriska skolan. Liksom Englund gör författaren en skillnad mellan 

den demokrati som uppstår till följd av en radikal politisk tradition och den demokrati som är 

en följd av en konservativ samhällssyn. Isling skriver att han ansluter sig till Althussers 

idétradition, den strukturella marxismen(Isling 1980, s 23, s 30, s 48).  

Gertrud Åberg har beskrivit småskollärarinnornas fackliga kamp fram till 1978. När den 

första fackföreningen för småskollärare bildades 1918 och lärarna fick en stadga som gav 

möjlighet till fast tjänst blev dock löneökningen inte så märkbar eftersom första världskriget 

medfört att allt blivit mycket dyrare. På papperet var löneförhöjningen stor jämfört med före 

kriget men i praktiken låg lönen strax över existensminimum. På detta sätt var 

småskollärarinnorna fortfarande lågavlönade. Även i 1937 års riksdagsbeslut i lönefrågan 

hade småskollärarinnan en mycket låg lön, 59 % av lönen för en folkskollärarinna, och därtill 

kunde de enstaka manliga småskollärarna få ett lönepåslag som inte utgick till kvinnliga 

lärare. När vandringsdagbokens lärarinnor började sin tjänstgöring 1952 var lönen fortfarande 

låg och ersättning för lov och semester utgick inte under de första åren(jfr Åberg 1978, s 111 

ff). 
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Det samhälle som vandringsdagbokens lärarinnor vuxit upp i var präglat av en 

socialdemokratisk tradition. Seminariet var dock med all sannolikhet en borgerlig miljö med 

konservativa värderingar som vid denna tid var förhärskande inom utbildningsväsendet. När 

småskollärarinnorna avslutat sin utbildning på försommaren 1952 kom de ut i samhällen med 

andra värderingar. Regeringen bestod sedan 1951 av en koalition mellan socialdemokrater 

och bondeförbundare, en konstellation som också fanns ute i de kommuner där lärarinnorna 

påbörjade sin tjänstgöring(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 304).  

Det fanns givetvis också ett genusperspektiv som genomsyrade både utbildning och 

tjänstgöring och detta tema berörs i några böcker som jag använt. Sedan 1918 benämndes 

småskollärarna endast ”lärarinnor” och manliga sökande togs inte in på småskoleseminarierna 

efter 1938. Småskolan var en kvinnovärld med manliga och kvinnliga folkskollärare som 

kolleger och, nästan alltid, en chef som var man. Under utbildningen fanns dock både 

kvinnliga och manliga lärare vid seminariet enligt min intervju med Ingrid Ahlin.  

I Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier(1992) tar Yvonne Hirdman upp 

genusperspektivet med mannen som normen för människa. Hon ger intressanta aspekter på 

den ensamstående kvinnans yrkesliv och hennes svårigheter i privatlivet. Hirdman är kritisk 

till Ellen Keys kvinnosyn som innebar att kvinnan i första hand skulle vara hustru och mor 

men beundrar Alva Myrdal som hon menar utnyttjade de möjligheter hon fick för att öka 

kvinnans rätt till ett eget liv utan att vara beroende av ett äktenskap(Hirdman 1992, passim). 

Ronny Ambjörnssons biografi, Ellen Key(2012) har jag använt på grund av Keys åsikter om 

kvinnor, hem och utbildning. Barnets århundrade var en bok som beundrades över hela 

Europa och gjorde Key till en person som fick stort inflytande på hur man såg på barn och 

familj under första hälften av 1900-talet. 

Sina teorier om synen på förhållandet mellan man och kvinna genom tiderna redovisar 

Yvonne Hirdman i Genus – om det stabilas föränderliga former(2007). Den antika synen på 

förhållandet mellan könen var att kvinnan betraktades som en ägodel med ungefär samma 

värde som ett husdjur. Kristendomens syn präglades av skapelseberättelsen och kvinnan 

betecknades som ”en liten man”, en maninna, som skapats ur Adams revben. Kvinnan blev en 

ofullkomlig varelse, inte riktigt färdigskapad. Under upplysningen och med den ökade 

biologiska kunskapen uppstod en ny syn på förhållandet mellan kvinnan och mannen; kvinnan 

var en annan art, helt skild från mannen i sin biologi. Denna uppfattning fanns till exempel 
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hos Rousseau. Den syn på kvinnan som präglade första hälften av 1900-talet var de två 

senare: många kristna fundamentalister och präster omfattade den religiösa föreställningen om 

kvinnan som en ofullkomlig skapelse och mera sekulariserade företrädare den senare: mannen 

och kvinnan var två skilda arter(Hirdman 2007, s 27 ff). 

Det finns flera andra böcker som belyser genus under 1950-talet: Kvinnors röst och rätt 

(1969) har en intressant diskussion om striden om löneskillnader mellan män och kvinnor och 

tar särskilt upp problemet beträffande lärare. I Kvinnors liv och arbete(1962) finns flera 

kapitel om gifta kvinnors förvärvsarbete, om kvinnorna på arbetsmarknaden och om den 

forskning som finns om skillnader mellan manliga och kvinnliga yrken. I både dessa böcker 

betonas den manliga dominansen i samhället som en förklaring till kvinnans underordnade 

ställning i politik och arbetsliv. 

Florins avhandling från 1987, Kampen om katedern, förklarar till en del varför lönen 

fortfarande var låg långt in på 1950-talet. Även folkskollärarinnor hade en för tjänstemän låg 

lön något som kanske kunde förklaras av att folkskollärarna var en stor yrkesgrupp som på 

grund av detta var dyr för samhället. Det fanns under 1900-talets första hälft en konkurrens 

mellan småskollärare och folkskolärare beträffande lönesättning där småskollärarna hela tiden 

kände sig förbisedda. Det var säkert ingen fördel att yrket till nästan 100 % bestod av kvinnor 

som ju hade en lägre lön än män generellt.(Åberg 1978, 126 ff).  

Sofia Persson har i sin avhandling Läraryrkets uppkomst och förändring från 2008 intresserat 

sig främst för folkskollärare och grundskollärare och boken täcker tiden mellan1800 och år 

2000. Småskollärarinnorna berörs ganska knapphändigt, däremot har författaren gjort 

intressanta analyser av läraryrkets feminisering och status. Persson skriver i sitt teorikapitel att 

skolan är en social struktur med en relation till samhällets kulturella strukturer och ett centralt 

begrepp i avhandlingen är ”utbildningsstruktur” och ”utbildningsarena”. Hon tar även upp 

genusperspektivet och menar att den patriarkala strukturen inom läraryrket var förklaringen 

till att lärarna hade ”lön efter kön”(Persson 2008, s 54 f, 63, 96).  

Vandringsdagbokens författare gjorde alltså sin arbetsdebut i en miljö där de förväntades lära 

de minsta barnen läsa, skriva och räkna samt ge dem kunskaper om naturen, en del historia 

och, inte minst, kristendomskunskap. De hade enbart lön när de undervisade och sjukdom 

eller tillfälligt uppehåll i arbetet av sociala skäl liksom arbetslöshet tvingade en del av dem till 

att återvända till föräldrahemmet eller till att ta ett annat arbete. Först efter minst två år kunde 
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de få betald semester om de fått en extra ordinarie tjänst vilket ju inte alltid var fallet. För nytt 

arbete var de beroende av tjänstgöringsbetyg där det även ingick en värdering av deras vandel. 

På många håll var skolstyrelsen fortfarande inte överförd till kommunen utan hade kyrkan 

som huvudman(Åberg 1978, s 118f). Den som utfärdade utlåtandet om deras arbete var en 

man, antingen i kyrkans eller i den borgerliga kommunens tjänst. 

Den pedagogik som undervisades på seminariet var ju den kunskap som lärarinnorna tog med 

sig till sin första plats. Detta tema har belysts i flera böcker, bland annat 

Småskollärarutbildningen i Sverige, en bok författad av före detta undervisningsrådet Sven 

Nylund utgiven 1942. Han anser inte att boken är heltäckande utan betecknar den i en 

underrubrik som ”några blad ur vår folkundervisnings historia under hundra år”. Boken ger en 

historik översikt ända fram till 1940-talet över utvecklingen av småskoleseminarierna: de 

landstingsägda, de privata och de statliga. Enligt Nylund själv är hans bok ”ett äreminne över 

våra småskoleseminarier” och han hyllar ”det plikttrogna och framgångsrika arbete” som de 

utfört(Nylund 1942 s 6).  

Den undervisning som gavs på småskoleseminariet i Norrköping i början av 1950-talet har jag 

redovisat i min intervju med Ingrid Ahlin. Seminariet existerade endast under en tioårsperiod 

och lades ner 1956. Det finns därför inte refererat i Sven Nylunds bok men sannolikt avvek 

inte undervisningen nämnvärt mellan olika skolor eftersom den efter 1918 var fastslagen i 

folkskolestadgan. Från och med då ströks den gamla bestämmelsen om gudsfruktan som 

behörighetsvillkor och endast medlemskap i svenska kyrkan var ett villkor. Ett 

anställningsvillkor som tillkom var dock att läraren skulle vara fri ”från sjukdom och 

lyte”(Åberg 1978, s 112). 

I Läsning och skrivning(1986) gör Inger Andersson en analys av texter som använts för läs- 

och skrivundervisning mellan 1842 och 1982. Hon har en intressant redogörelse för 

bakgrunden till olika pedagogiska metoder när det gäller att lära små barn läsa och skriva. Där 

finns uppgifter som är relevanta för den utbildning småskollärarinnorna i Norrköping fick 

mellan 1950 och 1952. Det förefaller som den ljudningsmetodik som var förhärskande hade 

funnits sedan mycket lång tid medan de texter som småskoleeleverna fick läsa hade 

moderniserats betydligt. Andersson menar att för att förstå skolans utveckling av läs-och 

skrivundervisning är det viktigt med en förståelse över tid. Hon refererar till Emile Durkheims 

devis om att vi inte kan förstå vår samtid eller förutsäga framtiden utan att studera det 

förgångna(Andersson 1986, s 21). 
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Skolbarn, en folkundervisning växer fram gavs ut av Stockholms Stadsmuseum 1985 i 

samband med en utställning om skolan. Den ger en bild av folkundervisning från 1800-talet 

till vår tid och har delar som kan referera till den miljö småskollärarinnorna från Norrköpings 

seminarium upplevde under 1950-talet. I boken poängteras hur några Stockholmsskolor var 

mycket progressiva när det gällde pedagogiska nyheter vilket intressant nog beskrivs av den 

enda av lärarinnorna som hamnade där. 

Någon övergripande forskning över småskolläraryrket på 1950-talet har jag inte funnit. 

Möjligen kan detta bero på att man redan 1940 tillsatt en skolutredning och 1946, ledd av 

Tage Erlander, en skolkommission som föreslog en nioårig obligatorisk skola. Skolan skulle 

delas i tre stadier och småskollärarna skulle undervisa på det nya lågstadiet. 1958 bestämde 

riksdagen att utbildningen skulle ske vid folkskoleseminarium och detta innebar att den 

speciella småskollärarutbildningen lades ner. Manliga lärare för lågstadiet kunde nu åter 

utbildas. De hade ju annars varit utestängda sedan 1938 (Åberg 1978, s 169 ff). 

Ett annat tema är den sociala och kulturella miljö som vandringsdagbokens lärarinnor mötte 

på sitt första arbete. Under den första delen av 1950-talet fanns inte TV.  Radion var mediet 

som var tillgängligt överallt. Telefon var ännu inte var mans egendom. De flesta lägenheter 

var omoderna eller ”halvmoderna”, det senare ett uttryck som nästan försvunnit. Det innebar 

nästan alltid att det fanns rinnande vatten och toalett inomhus medan uppvärmningen oftast 

skedde med vedeldning i spis och kakelugn. 

 I Vi skröt om att ha vatten inne redigerad av Johanna Övling och utgiven av Arbetets 

museum i Norrköping i samband med en insamling av berättelser från ”folkhemmet” 2012 

beskrivs Sverige under 1950-talet i 25 korta stycken. En liknande skildring får man i Ung på 

50-talet(2006) av Kerstin Gunnemark som belyser epoken ur ett brett perspektiv. I boken kan 

man läsa om den miljö småskollärarinnorna upplevde och verkade i under sina första tre 

terminer. 

Det är ont om forskning beträffande småskollärarinnor från år 1920 och fram till införandet av 

grundskolan under 1960-talet. Någon avhandling som berör uteslutande denna lärarkategori 

har jag inte funnit.  Småskollärarinnorna lärde svenska folket kunskapens grunder ända fram 

till dess att grundskolan genomförts då yrket ändrade namn till ”lågstadielärare”. Dessa skulle 

undervisa barnen under deras tre första skolår. Därför ger denna uppsats inte bara en 
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intressant inblick i en grupp kvinnors livsvillkor; den tillför också ett intressant material till 

forskningen om skolan. 

FÖRSTA PLATSEN 

De småskollärarinnor som uppsatsen handlar om examinerades försommaren 1952 från 

Norrköping småskoleseminarium och hade fått en utbildningsplats efter de inträdesfordringar 

som fastställts av riksdagen 1919. Det räckte med folkskola men 1936 höjdes fordringarna till 

realexamen eller motsvarande. Seminarierna förstatligades 1931 och i en ny 

undervisningsplan för småskoleseminarierna 1938 fastställdes att frivillig utbildning i 

engelska skulle finnas i kursplanen. Enbart kvinnor skulle antas vid småskoleseminarierna. 

Året innan hade fastslagits att lärarna vid seminarierna skulle ha akademisk utbildning även 

om det fanns övergångsbestämmelser för de lärare som tidigare tjänstgjort vid 

landstingsseminarierna(URL 3, Nyblom 1942, s 247, s 252, Åberg 1978, s 157).  

Enligt den intervju jag gjort med Ingrid Ahlin hade lärarna vid småskoleseminariet i 

Norrköping i allmänhet akademisk utbildning. För att få undervisa i övningsämnena krävdes 

dock endast utbildning motsvarande folkskollärarexamen. Norrköpingsseminariets rektor var 

kvinna något som då var en ovanlig och framskjuten position. Denna dam hade ju också krav 

på elevernas klädsel och ansåg inte att äktenskapet var kvinnans enda mål i livet. 

Dagboken avslöjar inte de nyutexaminerade lärarinnornas ursprungliga hemorter. Det framgår 

dock att några kom från Norrköping, andra från Östergötlands landsbygd och de övriga 

sannolikt från kringliggande län. 

På vilka orter hamnade de? Hur var skolans lokaler? Vilka bostäder erbjöds de? 

Efter examen sommaren 1952 spreds småskollärarinnorna ut över hela landet. Åtta av de 

tjugofyra, alltså en tredjedel, hamnade dock på tjänst eller vikariat i Östergötland, sju fick 

arbete i kringliggande län medan de andra nio fördelades till skolklasser från Skåne till 

Lappland. Endast fyra fick tjänst i större städer: två i Norrköping, en i Malmö (under sin 

tredje termin) och en i Stockholm. Fyra fick arbete i småstäder under de tre terminerna: i 

Söderköping, Sävsjö och Kumla, men merparten, 16 av 24 fick sin första arbetsplats på 

landsbygden eller i en mindre ort. 

År 1947 stadgades att skoldistriktet skulle förse läraren med en bostad som skulle vara 

försedd med vatten, avlopp, elljus, centralvärme, badrum och vattenklosett. Detta var ett krav 
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som förts fram av lärarfackföreningarna men verkligheten tedde sig annorlunda.  Vid en 

undersökning fyllde endast 99 av 13 928 lärarbostäder dessa krav och den sämsta standarden 

hade småskollärarinnornas bostäder (Åberg, 1978 s 114, 129 f). 

Signaturen MJ beskriver sitt första arbete som en idyll och var en av de två som fick ta hand 

om en småskoleklass i Söderköping och hon skriver: 

Det är en riktigt charmfull stad med sina smala gränder och låga hus. De sista liknar 

barnteckningar, lite sneda och vinda, vilket nog till största delen beror på åldern. 

Söderköping är en mycket gammal stad. Här luktar kultur skulle man kunna säga, med 

sådana namn som biskop Brasks tryckeri, d.v.s. av detta finns endast stenfoten till huset kvar 

numera. Under vintern ligger staden alldeles i ide, ty då är både kanal- och 

brunnsverksamheten nedlagd. I Söderköping finns som bekant en hälsobrunn som förresten 

passar alldeles utmärkt för pensionerade lärarinnor. 

Det låter nästan som en drömplats men Söderköping är ju än idag en charmfull och vacker 

stad och hälsobrunnen finns ju kvar dock med ett annorlunda affärskoncept. En annan 

författare, LM, skriver om sin första plats i Hjorteds socken mellan Oskarshamn och 

Västervik på den småländska landsbygden där dom har råttor med paratyfus: 

I tre veckors tid bebodde jag sedan min 2 rumslägenhet med endast 1 säng och 1 symaskin, 

innan jag kom loss så att jag kunde köpa det nödvändigaste.-Lägenheten var en C-bostad men 

ganska bra utom för min reumatism------Ofta har jag under året gripits av bacillen 

”norrköpingslängtan” men då har jag än ivrigare fått ta itu med min linneutstyrsel som nu 

också är i det närmaste färdig----- 

Första lönen måste ha varit efterlängtad och lägenheten förefaller ha haft en del övrigt att 

önska när det gäller uppvärmning. ”Syslöjd” förefaller ha varit en hobby som minskade 

känslan av ensamhet. Det förefaller också som om denna lärarinna hade äktenskap i sikte. Om 

att tvingas acceptera tillfälliga lokaler för sin undervisning skriver signaturen GS: 

Mitt klassrum är inhyst i en lokal ute på stan. Till grannar har jag en argsint tant som är allas 

fasa och så en matservering. Under lektionerna läser jag matsedeln med mitt luktorgan, hör 

matgästernas lågmälta samtal och nu och då Snoddas och Lapp-Lisa
1
. Hur gör man i en 

sådan situation? Jag kan inte ens bli arg för då stör jag deras matro, som sedan medför 

                                                        
1 Populära skivartister under 50-talet 
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magsår för de stackars matgästerna.- Varje rast tågar ”fröken” i spetsen för barnen över 

gatan till en annan gårdsplan där mina barn får leka, ”rastas”. 

Här skymtar ett sinne för humor, något som kanske behövdes för att finna sig i de 

förhållanden som gällde på orten. Problemet med skolgård fanns tydligen redan på 1950-talet. 

En del fick sin första anställning på en plats långt ifrån närmaste affär och samhälle. Detta 

beskrivs av US som hamnade på en liten plats i Södermanland: 

Det enda som finns här i Haneberg, förutom skolan, är en herrgård med tillhörande bostäder 

för arbetarna. När träden är avlövade kan jag se ett par hus. Jag har 3-4 km till affären, 1 mil 

till kyrkan och 3 mil till Eskilstuna, som jag måste besöka när jag behöver något annat än 

mat. Eftersom förbindelserna är dåliga kommer jag dit en gång varannan månad. 

Hon var ensam, på en isolerad plats med svårighet att ta sig till närmaste tätort, knappast en 

drömplats. Fick hon tillräckligt med mat? Det fanns ju inte så många grannar i närheten och 

det framgår att hon inte hade tillgång till bil. En av lärarinnorna, NT, fick sin första plats på en 

ö och beskriver detta livfullt: 

Anlände till Fiskebäckskil och lämpades där över på en liten motorbåt, som transporterade 

mig och övriga kollin över Gullmarsfjorden ut till en bergknalle som plötsligt stack upp ur 

vattnet. På bryggan stod badgäster och fiskargummor med förkläden, hucklen och händerna 

på magen. Alla stirrade. Jag stirrade. På bergen, de kala, på husen, som tycktes stå på lut, på 

åskådarna. Panik inom mig. Kom upp till skolhuset, öns minsta hus inklämt mellan en f. d. 

lada(som nu ömt stöder sig mot skolan) och en stor villa, tom vintertid------ett jättelikt rum 

med skurgolv solkiga tapeter och en tältsäng samt sju pinnstolar. Köket: skurgolv, liten 

järnspis. Inget mer. Vatten- finns i fjorden och bypumpen, avlopp-vad är det? 

Detta måste ha varit en chock! Det var väl tur att det var sommar! Men hur blev vintern? 

Kunde hon köpa andra möbler eller en matta? Hur fungerade vatten och avlopp på vintern? 

Denna lärarinna beskriver trots allt sin tillvaro med humor och förefaller inte alltför missnöjd 

med att leva primitivt. 

En del av småskollärarinnorna fick bostäder som de var nöjda med men i början på 1950- talet 

var en egen bostad ingen självklarhet, många fick börja sitt liv som inneboende. De fick 

ibland hyra en möblerad lägenhet men i några fall fanns endast en säng och en stol, resten fick 

köpas när den första lönen betalats ut. De som fick arbete i eller i närheten av Norrköping 
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kunde behålla sin bostad från seminarietiden. I något valde de att dela lägenhet med en 

kollega. Något direkt stöd från ortens lärare förefaller inte ha förekommit, sådana kontakter 

togs först efter en tids arbete om det inte var så att man kände varandra tidigare. Endast de två 

lärarinnor som hamnade i en C-skola saknade kolleger men annars varierar antalet kraftigt: 

småskollärarinnorna jag skriver om kunde ha allt från en till femtio kolleger. 

I Ung på 50-talet skriver Kerstin Gunnemark att egen lägenhet inte var att tänka på för ogifta i 

städerna och det var ingen självklarhet att ha tillgång till kök och badrum. Rum hyrdes ofta ut 

av ensamstående äldre damer och om en ogift så småningom fick bostad bestod den av ett 

rum och kök eller kokskåp(Gunnemark 2006, s 27). Denna beskrivning gäller städerna.  På 

landet var vattentoalett ovanligt, de flesta bostäder eldades med ved och saknade toalett och 

badrum. I städerna hade en del lägenheter vatten, och ibland toalett, inomhus men 

uppvärmningen utgjordes oftast av vedspis i köket och kakelugn i rummet. Ett uttryck som 

”halvmodern” om lägenheter har nu nästan försvunnit ur svenska språket(Vi skröt om att ha 

vatten inne! 2012, s 25). 

Skolklasser och pedagogik 

Av de 24 lärarinnorna som utexaminerades 1952 fick åtta börja undervisa i en förstaklass och 

sju fick ta över en andraklass, fem fick ta hand om en B2-skola
2
 och således klara av att 

undervisa på två stadier samtidigt. Två av småskollärarinnorna fick vikariat i folkskolan, i 

fjärde respektive femte klass och två fick börja sitt yrkesliv i en C-skola vilket innebar att det 

fanns elever på alla skolans stadier som undervisades i samma klassrum(URL 4). Två 

lärarinnor fick nöja sig med ett kort vikariat och fick byta klass redan samma termin. Fem fick 

en ny klass efter första jullovet eftersom den ordinarie lärarinnan kom tillbaka. Sannolikt var 

detta inte direkt oväntat, i varje fall finns inga beklagande kommentarer i breven. 

Eftersom vandringsdagboken roterade och endast nådde två av lärarinnorna(signaturerna GF 

och JG) hösten 1952 saknas uppgifter om den andra terminen endast hos dessa två. Orsaken 

till att inte fler nåddes under hösten var att boken blev kraftigt försenad i över fyra månader på 

grund av ett missförstånd med eftersändning. Fjorton av de 24 lärarinnorna fick därför inte 

möjlighet att skriva förrän hösten 1953 det vill säga först under andra läsåret (tredje 

terminen). Nio av dessa stannade kvar på samma arbetsplats men endast en fick följa sin egen 

förstaklass andra året. Kontinuitet i undervisningen var således ovanligt och utgjorde nog för 

                                                        
2 Se nedan 
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många ett stressmoment. Alla fjorton har dock skrivit om det som hände första året och kan 

alltså följas, i några fall, i tre terminer. 

Elevantalet var varierande: de som fick undervisa i en vanlig småskoleklass hade mellan 12 

och 26 elever, i B2-skolorna varierade antalet mellan 16 till 19 barn och i C-skolorna mellan 6 

till 11 elever. Av de två som fick undervisa i folkskolan hade den ena 19 femteklassare och 

den andra 30 fjärdeklassare att ta hand om.  

En annan uppgift på många mindre skolor var att undervisa folkskolans elever i syslöjd. Detta 

kommenteras inte särskilt och var därför sannolikt något som lärarinnorna räknade med att få 

utföra. En tredjedel av dem var ”slöjdfröken” under första året. I ett fall fick en lärarinna (US) 

undervisa klass tre till sju i musik. I ett annat fall fick lärarinnan ta över gymnastiklektionerna 

för flickor i de sista folkskoleklasserna, något som hon (GS) beklagar sig över i brevet. 

Ungefär en tredjedel beklagar sig över svårigheter med undervisningen men de andra tycker 

att deras utbildning hade varit tillräcklig för att klara av arbetet. Signaturen ML som hamnade 

i Sävsjö skriver om sin andra klass hösten 1953: 

Allt andades frid och fröjd till en början. Klassen visade sig vara hårdarbetad. Nga ljus hade 

till äventyrs inte hamnat där inte! Nej, de befann sig i en parallellklass, kunde lärarinnan, 

som hade den och j. konstatera. Det verkade deprimerande på mig många gånger men å 

andra sidan gladde j. mig dubbelt, när j. vann ngt resultat även i min tvåa. Mina flickor har i 

sanning varit prövande.------De är inte vackra, men vilken tunga har de inte och vilken gäll 

och pockande stämma. Den går gm märg och ben.  

Blandade intryck! En jobbig klass där det dock kunde finnas enstaka glädjeämnen. Det finns 

också en avundsjuka på kollegan som fått en mera begåvad klass. Mötet med de små barnen 

har inte heller alltid varit positivt och författaren verkar ha vissa disciplinsvårigheter. Här 

finns ett klart stressmoment: de små barnens röster och vokabulär kan ju knappast ha varit 

annorlunda i denna klass än i kollegans. En positiv start i arbetslivet beskriver IJ som fick 

stanna kvar i Norrköping efter examen: 

Jag förblev Norrköping trogen och har en 1:a klass på 21 härliga ungar i Karlshovskolan 

(utanför Haga.) Det var en viss trygghetskänsla att få komma tillbaka till studiestaden.--------

Annars var höstterminen rätt darrig tyckte jag- jullovet kom som en befriare. Nu har man väl 

växt in i arbetet något- men ack innan man blir som ens 50-åriga kolleger med den verkliga 
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lärarinnepondusen. Men de har varit bussiga och hjälpt mig tillrätta många gånger, så jag 

trivs med dem. 

Här skriver en nöjd småskollärarinna som visserligen haft en ansträngande höst men är 

förtjust i sina elever och nöjd med sina arbetskamrater trots att de förefaller tillhöra en äldre 

generation. Lärarinnan som fick undervisa femteklassare i folkskolan skriver (IH): 

Hör och häpna! Kan ni tänka er att jag undervisar i femte klass! I början var jag väldigt 

nervös och osäker och trodde aldrig att jag skulle gå i land med det. Nu skulle jag helst vilja 

behålla mina ungar för tid och evighet. De är nitton stycken barn. Inte så intelligenta kanske 

men väldigt rara, pigga och tillgivna.--------Ja, vet Ni att det skulle vara så roligt att vara 

lärarinna trodde jag aldrig. Ja inte bara roligt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. I alla 

fall har jag en så obestämbar härlig känsla varje gång jag vaknar om morgnarna. ”Nu skall 

jag träffa de välsignade ungarna igen”.  

Denna författare har tydligen hamnat på rätt plats i livet. Trots att hon inte utbildats till 

folkskollärare finner hon att arbetet är stimulerande och positivt. Hon beskriver dessa 

tolvåringar som sympatiska och längtar till arbetet varje morgon. En nästan religiös känsla! 

Från den mest extrema miljön i vandringsdagboken beskriver signaturen NT kontakten med 

barn och föräldrar i skärgårdsmiljö: 

Nästa dag upprop: Utanför trappan syntes sex figurer stå och stirra på fröken-----blickarna 

vandrade runt; vägde och mätte-oss emellan- Psalmsång. Bön. Sitt ner. Vad heter Du o.du. 6 

ggr. Jag heter så och så. Hur har ni haft det i sommar. Tunghäften lossnade å ömse håll. 

Snart var skolarbetet i full gång, första klassen stavade, tredje: den lärde in skalan, de tre i 

femte lärde allmänt bråk – i räkneboken- sjätteklassaren skrev praktiska skrivelser. Sakta 

lotsade sig skolskutan framåt med kapten och besättningsmän ömsom belåtna, ömsom 

knorrande, framåt mot nästa destinationsort -jullovet, med sedvanlig fest som 

terminsavslutning. 

Att en C-skola kunde vara så positiv trots den tveksamma starten! Eleverna var förvisso få 

men skolformen satte säkert organisationsförmågan på prov. I skärgården hade man tydligen 

fest när terminen var slut. Ett sätt att utnyttja de få nöjen som fanns i en glesbygd. 

Ingen av lärarinnorna diskuterar småskolans pedagogik i breven. Antagligen var den lik den 

Inger Andersson skriver om i sin avhandling. I den tidiga undervisningen i läsning och 
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skrivning i 1919 års undervisningsplan ansågs ljudmetoden given utan att någon särskild 

pedagogik förordades. Barnen skulle så snart som möjligt lära sig läsa ord och uttryck med 

innehåll för att göra läsningen roande. Läsövningarna borde hämtas från områden som barnen 

kände till, från hem och skola. Skrivning lärdes ut med tonvikt på stavning och välskrivning 

(Andersson 1986, s 134, 149 ff). 

Undervisningen i småskolan omfattade mellan 20 och 26 veckotimmar beroende på skolform 

som kunde vara av tre slag: a) läraren hade en klass b) samme lärare undervisade två klasser 

samtidigt eller c) småskolan var halvtidsläsande. I samtliga fall förväntades undervisningen 

genomföras av en småskollärare(URL 3). Under 1930-1940-talen hade det blivit vanligt att 

småskollärarinnorna undervisade i folkskolans tredje klass och detta skulle senare vara 

grunden för enhetsskolans organisation med ett lågstadium omfattande klass ett till tre 

(Skolbarn 1985, s 228).  

Under 1930-talet skars antalet utbildningsplatser ner på både folkskole- och 

småskolseminarierna. Detta ledde till att det uppstod en brist på folkskollärare på 1950-talet 

och många småskollärarinnor fick undervisa klass tre och fyra i folkskolan. År 1940 

undervisades 55 % av folkskolans elever i flerklassiga avdelningar kallade B- och C-klasser. 

B2 form var den vanligaste skolformen på landsbygden och innebar att en småskollärare tog 

hand om första och andra klass och en folkskollärare klasserna tre till sex.(Åberg 1978, s 163 

ff, URL 3,4).  

Enligt Sofia Persson lär sig nya lärare sitt yrke genom upplevelser från sin egen skolgång, sin 

utbildning och genom förhållandet till de elever och lärare de får kontakt med som 

yrkesverksamma. Lärarkåren är heterogen och använder olika anpassningsstrategier för att 

hantera problematiska situationer (Persson 2008, s 86 ff). Några uppgifter om 

småskollärarinnornas egen skolgång finns inte i vandringsdagboken men tesen om påverkan 

av den egna skolgången är nog relevant. Påverkan från kolleger och elever däremot fanns 

knappast under deras första tjänstgöring. 

Det förefaller som om de lärarinnor som skrivit i vandringsdagboken haft mycket varierande 

upplevelser av sitt första år som lärare men i inget fall har jag läst någon kritik av den 

utbildning de fått på seminariet; antingen var de nöjda eller var det kanske inte något man 

skrev om i breven. Religionen diskuteras inte trots att alla inledde skoldagen med psalmsång 

och bön. Det var fortfarande krav på medlemskap i Svenska Kyrkan för småskollärare även 
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om lärarinnorna inte behövde redovisa sin personliga tro(Åberg 1978, s 112). Enligt min 

intervju med Ingrid Ahlin var flera av småskollärarinnorna medlemmar i frikyrkliga 

församlingar och detta upplevdes aldrig som något problem. 

Barn, föräldrar och disciplin 

Skolorna som de nyutexaminerade lärarna tjänstgjorde i under sina första terminer var mycket 

olika. Barnen var givetvis inte heller någon homogen grupp utan varierade kraftigt i 

förkunskaper, social bakgrund och uppfostran. Före examen hade samtliga lärarinnor haft sin 

praktik i seminariets övningsskola där specialiserade lärare undervisade i praktisk pedagogik. 

Men, seminariet låg i Norrköping som på den tiden var en arbetarstad kombinerad med en 

stadsdel där borgarklassen var välbeställd och de flesta lärarinnorna fick sina första tjänster på 

landsbygden eller i mindre samhällen. 

De flesta av lärarinnorna förefaller ha haft ett mycket gott förhållande till elever och föräldrar 

och de flesta var ju själva under 30 år med en egen barn- ungdomstid inte alltför långt borta. 

Signaturen AO beskriver sitt första arbete vid en småskola i Kallinge i Blekinge: 

För att återgå till ungarna så fanns det ett par med tydliga skavanker i själsliv och mycket 

bristfällig fattningsförmåga som hade behövt lika mycket hjälp som de övriga tillsammans. 

Men hur ska man få tid att räcka till det? Glädjande nog så fanns det också klart skinande 

ljus. Överhuvudtaget var de mycket pigga och livliga, en del riktiga bråkstakar. Slagsmålen 

var oräkneliga och när man hade vakten på skolgården med dess 175 småskolebarn, hade 

man behövt vara en utbildad ordningspolis. Fast de hade ju sina ljusa stunder också de kära 

ungarna och skojigt var det. 

En realistisk bild som kanske går att känna igen även idag. Barn är ju olika liksom deras 

föräldrar och den sociala miljö de kommer ifrån. Det förefaller som om en del barn fick 

otillräcklig hjälp redan då och klassen förefaller ju ha varit synnerligen blandad. Detta var ju, 

som framgår av antalet barn, en stor skola där man tydligen inte delat upp eleverna efter 

begåvning. Och, en positiv lärarinna! Från sin B2-skola i Hjorted skriver LM: 

Första veckan sa inte ungarna ett ljud, bara tittade, men sen har dom pratat desto mer. Inte 

ens på landet slipper man problem. Även i min klass har jag haft en pojke som gjort i 

byxorna. Vad allt kan inte det ställa till. Ni skulle bara känt lukten!!F. ö ska man inte nämna 
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föräldrarna som inte gillar skolan utan bara gör livet surt för lärarna. På det hela taget har 

allt gått bra t.o.m. examensdagens 40-50 par ögons stirrande överlevde jag. 

Den här tiden har tydligen varit besvärlig och någon empati för den stackars pojken finns ju 

inte. Hur föräldrarna uppträdde framgår inte men det kan ju hänga samman med att lärarinnan 

förefaller ha vantrivts på sitt arbete. De ”stirrande ögonen” från föräldrarna måste väl ända ha 

varit ett uttryck för ett visst intresse för skolans resultat. Kanske en kulturkrock? Från en 

annan B2- skola i Uppland finns en något ljusare bild enligt signaturen SL: 

Här har jag en 1-2:a med 25 barn. Det är i högsta laget, tycker j., för man hinner ju inte 

hjälpa de svaga så mycket som de behöver. ---- De är trots alla brister villiga att arbeta och 

mycket glada och frimodiga. Inte är de rädda för att fråga mig om allt möjligt minsann. Före 

jul frågade de om j. hade någon fästman, men då j. inte var förlovad, så började de fundera ut 

någon äktenskapskandidat. Några pappor föreslogs men så kom en pojke med ett förslag som 

allmänt gillades. Gissa? - Jo, naturligtvis deras idol Snoddas, för om ” fröken skulle gifta sig 

med Snoddas, så skulle han komma och sjunga för dem”.- ”Haderian”
3
 kan de minsann här 

ute också. 

Hela upplevelsen andas tillfredställelse trots att arbetet inte varit problemfritt. Barnen upplevs 

som en tillgång och deras humor uppskattas liksom deras ambition att få behålla sin lärarinna. 

”Snoddas” var verkligen en stor folklig artist på 1950-talet, han var sin tids ”popstjärna” trots 

att han endast förmedlade sin musik via radio. Signaturen JH skriver från sin plats som 

folkskolelärarinna i Kalmartrakten: 

Idag har de skrivit uppsats. Ämnet hette: ”När jag blir stor”. Då var det en pojke som skrivit 

bl. a. så här: ”När jag blir stor skall jag köpa mig en motorcykel med sidovagn och i den ska 

jag skjutsa fröken om hon vill förstås”. -------Flickor, flickor! Jag undervisar i slöjd! Och vet 

ni vad flickorna håller på att sy? Solklänningar! Ja, det är nästan ödets ironi. Jag hoppas och 

tror att deras solklänningar blir bättre än min.  ------ Som tur är, är flickorna själva ganska 

duktiga i slöjd. 

En nöjd lärarinna som kan se fram emot en utflykt i motorcykelns sidvagn om cirka 10 år! 

Pojken vill bjuda på det bästa han vet. Även ”slöjdflickorna” föranleder en humoristisk 

kommentar. Lärarinnan anser inte sig själv ha varit särskilt framstående i syslöjd och passar 

på att lära sig av sina elever. 

                                                        
3 Känd schlager på 1950-talet 
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Jag tror att man måste vara både välbalanserad själv och tycka om barn för att undervisa i de 

första klasserna. Det finns, tycker jag, en förståelse för barn som märks i de flesta texterna och 

en viss humor och förmåga till självkritik. Den lokala miljön var ju inte så lätt att lära känna 

den första terminen men detta är annars något som gör att undervisningen kan anpassas till 

enskilda elever och ge en mera individuell undervisning, enligt Sofia Perssons avhandling. 

Någon riksförening för föräldrar fanns inte förrän på slutet av 1960-talet (Persson 2008, s 

293f). 

De elever som småskollärarinnorna skulle undervisa hade föräldrar som, i de flesta fall, 

sannolikt hade folkskola som bakgrund. Sverige var på 1950-talet fortfarande till stor del ett 

jordbrukssamhälle där en ökande del av befolkningen flyttade in till tätorternas industri och 

till de större städernas, framför allt Stockholms, förorter. 1950 var Sveriges folkmängd sju 

miljoner, 66 % bodde i tätort och 34 % på landsbygden. Antalet sysselsatta i jordbruk- och 

skogsnäring var nu endast 22 % medan över 40 % arbetade med industri och hantverk. År 

1940 gick endast 20 % av folkskolans elever vidare till högre utbildning och av flickorna 

endast 3 % (Hedenborg/Kvarnström 2010 s 247, 259 ff, URL 1).  

När enhetsskolan utreddes 1946 var en avsikt att göra skolan mera demokratisk och att varje 

individs personlighetsutveckling skulle främjas. Självständighet och ett kritiskt sinnelag 

skulle vara ledmotiv i skolan. Läraren skulle ha stor frihet att utforma undervisningen. 

Landsbygden skulle få en rättvis del av utbildningsmöjligheterna. Men, man behövde också 

en bättre medborgarfostran och en bättre utbildad arbetskraft. Det fanns också en ambition att 

främja en demokratisk samhällsutveckling efter andra världskriget slut (Isberg 1980 s 304, 

310, Englund 1986, s 317). Jag vet inte om dessa idéer hade nått småskoleseminarierna men 

min bild är att detta inte var fallet. 

Sammanfattningsvis fick de flesta småskollärarinnorna som examinerades från seminariet i 

Norrköping 1952 undervisa i en helt annan miljö än den de utbildats i. Mycket få fick 

undervisa i en klass där de kunde fortsätta sin pedagogiska insats efter en termin. I en del fall 

var bostäderna på arbetsorten undermåliga, men ur den tidens perspektiv var detta sannolikt 

ingenting som avvek från den standard som erbjöds de flesta. De allra flesta upplevde att de 

trots svårigheter klarade av att vara lärare vilket talar för att deras utbildning varit 

ändamålsenlig. Genomgående kan man läsa in att nästan alla hade en positiv inställning till 

barn och hade ett överseende med deras eventuella brister även om det fanns undantag. 
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ETT NYTT LIV 

Så länge man inte uppnått fordringarna för en extra ordinarietjänst i staten fick man ingen lön 

under jul- och sommarlovet. När lärarinnorna lämnade seminariet var därför många tvingade 

att ta ett arbete över sommaren för sin försörjning. Några kom från bondgårdar där de 

förväntades hjälpa till mot mat och husrum medan andra hade föräldrar som inte kunde 

erbjuda försörjning över några månader.  

Enligt min intervju med Ingrid Ahlin hade lärarinnorna inga problem med att få anställning 

eftersom alla hade varit förvärvsarbetande före utbildningen. Själv arbetade hon i en 

livsmedelsaffär de två första somrarna efter examen. I breven berör några av mina 

informanter sommararbetet: GF arbetade i ett storkök över sommaren, ett tungt arbete förlagt 

till Kopparberg, IG tjänstgjorde som nattsköterska i en mindre stad i Östergötland och SK 

arbetade på en skollovskoloni. I några få brev beskrivs semester på landet eller vid havet..  

Trivsel och vantrivsel 

Av vandringsdagboken framgår att nästan alla lärarinnorna var tillfredställda med sitt nya 

yrke. De talar om sina svårigheter men jag finner inte att någon ångrar sin utbildning även om 

en del klagar över att de kanske aldrig blir ”någon bra pedagog”.  Eller som signaturen AE 

uttrycker det efter tre terminer i början av år 1954: Trots allt: Det är ett välsignat arbete! 

Undantag finns dock. Två lärarinnor förefaller trivas sämre i yrket. En av dem(SA) skriver så 

här: 

Unnaryd var vackert(då det inte regnade) men storkommunen hade sina sidor också. Vilken 

avskyvärd socialindelning! Socialgrupp 1: Kyrkoherden, provinsialläkarna, kapten, 

apotekarna o bankdir. Socialgrupp 2: lärarna (7st), mejeristen, bankkamrern. (Och så 

fortsatte det neråt).- En episod: Överlärarens fru ansåg det som en skandal att bo i samma 

hus som vanliga ”arbetare”. -----Vi var två unga och nya lärare där nere. Det var en nyex. 

nyförlovad folkskollärare och så jag. Ni förstår att vi var föremål för allmänna nyfikenheten. 

Jag erfor nämligen att det skvallras på landet. Vad folk hade ont i magen för att vi satt vid 

samma bord och åt på matserveringen. Det mest naturliga eftersom vi hade samma tider och 

inte kände några andra. Att man kan vara bara kamrat med en mansperson har folk litet svårt 

att förstå. 
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Här har vi både klass- och genusperspektivet. Vid denna tid var det vanligt att se samhället 

som indelat i arbetare, medelklass och överhet. Överlärarens fru representerar nog en typ av 

människa som inte var helt ovanlig. Umgänge mellan arbetare och chefer var sällsynt och 

bostadsområdena var segregerade även på mindre orter. Småskollärarinnan här känner sig 

som ”underklass” och vet inte riktigt hur hon skall förhålla sig till andra intellektuella på 

orten. Hennes upplevelse av samhällets syn på umgänge mellan könen var nog inte ovanlig: 

en förlovad man förväntades inte socialisera sig med andra unga kvinnor, inte ens kolleger. 

Den andra missnöjda signaturen, ML, har fått en besvärlig klass och skriver: 

Nga av pojkarna var också problematiska var och en på sitt sätt.- En av pojkarna rökte 

förstod jag men j. kom aldrig på honom En annan pojke var den verkliga dagdrömmartypen: 

O, vilket arbete med detta barn! Ja, så hade j. pojkar som alltid spred oro omkring sig mest 

gm. skvaller. Men, nu lämnar j. de ”förfärliga ungarna” åt sitt öde. 

En lärarinna som känner det som sin plikt att leta efter överträdelser av ordningsreglerna! 

Visserligen i bästa välmening enligt vår tids sätt att se. Elever tjuvrökte nog ganska allmänt 

men hade sällan ekonomi för att bli invanda nikotinister. Det måste ha varit arbetsamt att 

uppleva ”ungarna” som skvallriga och motbjudande och känna att arbetet med barnen tog all 

kraft. 

Trivsel i yrket är i vandringsdagboken det dominerande intrycket även om det som ovan kan 

finnas sociala hinder som gör en arbetsplats otrivsam. Att försöka anpassa sig i en yrkesroll 

tog kanske tid och att bli lärare, att få en yrkesroll, kräver integration mellan den personliga 

och den sociala identiteten(Persson 2008, s 85). De två som var mindre nöjda med sin 

yrkesroll efter första året behövde kanske inte uppleva sig som misslyckade senare i sin 

yrkeskarriär. 

Seminariets rektor hade ju försökt övertyga sina elever att äktenskap inte var det enda målet i 

livet. Många betraktade dock kvinnans yrke som en sysselsättning i avvaktan på giftermål. 

Kvinnans uppfostran och yrkesutbildning var, i den mansdominerade världen, ingenting man 

behövde ta på allvar. Tidens krav på hur relationen mellan män och kvinnor skulle utformas 

var stark. 1950 talets ideal var hemmafrun och yrke var något som de hade som efter trettio 

års ålder inte blivit gifta. Ellen Keys ideal som innebar att kvinnan i första hand skulle vara 

hustru och moder levde kvar. Yvonne Hirdman kallar det senare för ”Modersyrket” något som 

lanserades genom husmodersföreningarna på 1930-talet men som levde kvar under hela 1950-
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talet. Mannen var hemmets arbetsgivare, det var han som, enligt tidens ideologi, skulle stå för 

försörjningen. Även inom arbetarrörelsen förekom röster som menade att partiet skulle 

motarbeta de gifta kvinnornas förvärvsarbete (Hirdman 1992, s 76 ff, s 213, s 230). 

Förlovning, äktenskap och egna barn. 

Under perioden 1952 till 1954 förlovade sig tre av lärarinnorna och fyra ingick äktenskap. Det 

framgår att en var gift och hade barn redan under seminarietiden. Två fick barn under den 

studerade perioden. Det är anmärkningsvärt att ingen av dessa förefaller ha planerat att bli 

hemmafru enligt tidens norm. Enligt en Gallup-undersökning 1940 var 79 % av alla gifta 

kvinnor hemmafruar även om siffran nog var lägre i början av 1950-talet(Hirdman 1992, s 

201). 

I dagboken finns, allt enligt den första uppmaningen i uppropet och den gemensamma 

överenskommelsen, speciella noteringar om äktenskap och förlovning. Fotografier på 

bröllopet och barnen finns med och datum för när dessa händelser inträffade. I texterna har 

man följt den ursprungliga uppmaningen att frikostigt ”skvallra” om dessa händelser. Ibland 

rekommenderas det lyckliga äktenskapet i intressanta tidsdokument som av signaturen AE 

som gifte sig sommaren 1953: 

Jag gifte mig den 25 juli 1953, en strålande sommardag, flyttade till Malmö och bebor 

tillsammans med Hjalmar en lägenhet om 1 rum, kök och hall. Det räcker åt oss! Min bror 

brukar säga: Gift er aldrig! Jag säger: Gift er flickor. Det vackraste och skönaste man 

upplever blir dubbelt så vackert och skönt tillsammans med den man älskar. 

Ett lyckligt äktenskap där en liten, men kanske modern, lägenhet räcker för den personliga 

tillfredställelsen. Författaren ser allt i rosenrött och bekräftar tidens ideal om giftermål. 

Författaren GE som gifte sig våren 1953 skriver om sitt nyfödda barn: 

Vad sägs om min lille son? Söt eller hur!! För oss är han (ännu) bara god och ljuvlig. Om ni 

inte vet att det är underbart att krama sin egen lille grabb så skaffa er en! – lika kvickt som 

jag! Tror ni det är så rasande lätt att tänka skola jämnt när man har en sån krabat! 

Ytterligare ett lyckligt familjeliv där äktenskapet rekommenderas och arbetet inte längre är 

det viktigaste i livet. Från Gotland finns en annan lycklig beskrivning av äktenskapet med en 

lantbrukare och första barnet av signaturen JC (foto på en 7 timmar respektive 1 månad 

gammal son bifogas): 
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Som ni uppmärksammat under Familjenytt har det även på detta område hänt en hel del med 

undertecknad. Ni blev väl något förvånade? Den föga romantiska Cederlund! Tillåt mig 

deklarera följande: min uppfattning om äktenskapet har minsann åtskilligt förändrats. Det 

kan innebära att man får uppleva något av det finaste och vackraste livet kan ge. Och det är 

mycket underbart att erfara att det finns någon som ständigt tänker på en med ömhet och 

värme. 

En, tydligen, realistisk lärarinna som funnit sin framtid som lantbrukarhustru på Gotland. Hon 

har tidigare haft en skeptisk inställning till äktenskapet, men har ändrat sig efter att ha haft 

turen att träffa en omtänksam och ”öm” man. I så fall kan giftermål rekommenderas. En av de 

nyutexaminerade lärarinnorna var ju gift och hade barn redan under studietiden (JS). 

Hemmafruidealet var dock ingenting för henne trots att hon är en stolt mamma: 

Lena har blivit stor ska ni se. Hon är långbent och pigg vilket behövdes särskilt i somras då 

hon gick med oss i fjällen 2-3 mil varje dag i 3 veckor. -------En bra hemhjälp har jag, så trots 

att lägenheten är mycket liten och mycket av möblerna på magasin, så är livet ganska 

drägligt. 

Här finns en som gjort en kompromiss mellan rektorns rekommendation och sitt äktenskap. 

Hon har löst sitt barnpassningsproblem genom att skaffa hemhjälp. Detta var inte på något sätt 

subventionerat på 1950-talet och även om lönen till ”hembiträdet” var låg så var det inte 

säkert att kvinnans yrkesarbete gav ett överskott för familjen. Skattesystemet gynnade 

hemmafruar eftersom gifta par sambeskattades vilket innebar att makarnas lön lades samman 

och den progressiva beskattningen gjorde att kvinnans förvärvsinkomst ofta försvann i 

skatt(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 312). 

Efter första året var således en tredjedel av småskollärarinnorna förlovade eller gifta trots 

uppmaningen från sin rektor att detta inte var en helt nödvändig utveckling. Det är 

anmärkningsvärt att ingen talar om att sluta arbeta i breven. Förklaringen till detta kan vara 

flera: ett behov av pengar, möjligheten att ordna barnpassning och en kärlek till yrket. Vid 

denna tid fanns knappast någon äkta make som ville eller kunde stanna hemma och passa 

barn. 

Minnesberättelser från 1950-talets familjeliv finns i boken Vi skröt om att ha vatten inne, 

utgiven av Arbetets museum i Norrköping. Boken innehåller många exempel på hur livet som 

gift tedde sig: de som började arbeta innan barnen klarade sig själva var undantag, hemmafrun 
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var modellen med mannen som ensamförsörjare. Hemarbete utan hjälp av maken var en 

heltidssyssla och hemmamammorna umgicks kring kaffebord som fylldes med hembakade 

kakor (Vi skröt om att ha vatten inne! 2012, s 29 ff, s 59 f, s 60 ff). 

I sin bok Den socialistiska hemmafrun beskriver Yvonne Hirdman att hemmafruidealet var 

politiskt förankrat hos en majoritet av både politiker och väljare. På grund av patriarkatet blev 

en förvärvsarbetande kvinna ofta dubbelarbetande även om det fanns lösningar, liknande det 

som beskrivs i berättelsen ovan, med hemhjälp. Hirdman tar upp Alva Myrdals strävan att ge 

en gift kvinna möjlighet att förvärvsarbeta, men på samma villkor som mannen, Myrdal 

framför inga krav på att maken skall ”hjälpa till” hemma. Det var fortfarande hustruns uppgift 

att hitta en acceptabel lösning(Hirdman 1992, s 131 ff, Hedenborg/Kvarnström 2010, s 307). 

De som arbetade efter giftermålet betecknas i statistiken som ”förvärvsarbetande 

hemmafruar”. Någon ordnad barnpassning för gifta kvinnor fanns inte och den 

barnverksamhet som fanns var inte avsedd för gifta som förväntades själva ta hand om 

barnen. ”Barnkrubborna” var till för ogifta, förvärvsarbetande mödrar. Den avlastning som 

fanns för gifta kvinnor var den tyskimporterade ”kindergarten” som var ett slags avgiftsbelagd 

förskola några timmar om dagen. Den utnyttjades främst av välbeställda familjer (Hirdman 

1992, s 63, 201).  

Kolleger och vänner. 

De nyutexaminerade lärarinnorna hamnade utanför sin seminariestad i samtliga fall utom två 

även om ytterligare någon kom att bo kvar med arbete i Söderköping dit förbindelse fanns 

med buss och tåg. Nästan hälften av alla fick byta tjänstgöringsort efter en termin eller i bästa 

fall efter första året. Detta gynnade knappast möjligheten att skaffa sig en ny umgängeskrets. 

Kolleger från samma arbetsplats förefaller ha varit lärarinnornas enda nya kontakter under det 

första året och ingen av de 24 brevskrivarna talar om någon nyförvärvad vän som inte 

tillhörde lärarskrået. De senare beskriver NW i positiva ordalag: 

Vi är sammanlagt 9 lärare, varav tre till i vår ålder, mycket trevliga umgängesmänniskor; 

resten sjunger på sista versen och har sina intressen för sig. 

Finns det ett visst förakt för ålderdomen? Eller är det bara glädjen över att få jämnåriga 

kamrater? Trivsel upplever hon i varje fall. Att umgås över åldersgränserna var tydligen inte 

så vanligt men förekom enligt en annan rapport från signaturen SL: 
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Endast två kolleger har j. här och de kunde vara mina pappor båda två vad ålder beträffar, 

men de har humor, så vi har riktigt trevligt på ”våra möten” i köket. Kollegierum saknas. 

Det måste väl ha varit trevligt även för ”papporna” att få umgås med en ung lärarinna och att 

få sprida sina kunskaper till en uppskattande person. Men vem ordnade kaffet? Manliga 

kolleger uppskattades inte minst av SK som fick undervisa klass 3 och 4 i en folkskola: 

Trevliga kolleger, tre folkskollärare, varav en styck ogift, ung, skön mansperson. Idel 

solskensdagar.--------- Bodde i Ringarum och åkte skolbuss  ett par mil varje dag. Bodde 

tillsammans med ”nn”(nn i stället för namnet) i 2 c. Hon befanns vara en mycket trevlig och 

sprallig kvinna. Det var ganska arbetsamt där, men jag stormtrivdes. 

Kan man ana en äktenskapskandidat? Några ”lösa förbindelser” fanns nog inte vid den här 

tiden, det gällde ju att ha ”god vandel”. Skolbussen måste ha varit ett hinder för närmare 

kontakt, men samtidigt hade lärarinnan löst bostadsfrågan på ett tillfredställande sätt.  Trivsel 

med kollegerna i umgänget speglas av MJ som skriver från sitt arbete i Söderköping: 

För övrigt tycker jag arbetet är härligt och jag trivs med det. Ja, inte bara med arbetet, utan 

också med kollegerna. Vi är ett ovanligt ungt gäng i år sägs det. Föresten hit hör också 

”nn”(min beteckning i stället för namnet). Hon har en 4:a och trivs bra. Vi har sällskap varje 

morgon på tåget. 

Åter en som uppskattar att ha unga människor i samma ålder omkring sig. Dessutom en 

bekant kollega på samma arbetsplats. Texten speglar också en svunnen tid då det fortfarande 

fanns en lokal järnvägsförbindelse till Söderköping. Signaturen LM hamnade i Kalmar län 

och delade hus med andra lärare: 

På n.b. bodde en ung folkskollärarfamilj med en liten son som var 4 mån när jag anlände. 

Således har jag även idkat studier i barnavård(spädbarn) under året. 

En uppskattad vänskap på landsbygden där lärarinnan kan tacka för gemenskapen genom att 

ställa upp med barnpassning. Att ha uppskattade kolleger och vänner kvar i Norrköping 

beskrivs av US som bodde isolerad på landbygden första året: 

Under förra året hade jag tur att få de underbaraste människor till kolleger, d.v.s. Lilian(26 

år) tjänstgjorde här, medan Hasse (28 år) hade sin skola 2 mil längre bort, men de bodde här 

i skolan i lägenheten under mig. De hade bil och vi var alltid tillsammans antingen det gällde 
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att ut och se sig omkring eller tillbringa kvällarna framför brasan.--- Jag har en ny kollega, 

en ung nygift grabb. Hur det kommer att bli med umgänget mellan oss, vet jag inte ännu, men 

huvudsaken är att jag hör folk i huset. ---- Allt som oftast kvistar j. ner till Ingrid J. i Norrk. 

och ibland kommer hon hit. 

Bilen var ett uppskattat färdmedel på landsbygden och möjliggjorde både utflykter och besök 

i tätorter. Ensamheten speglas i texten där författaren hoppas på umgänge med sin nya kollega 

trots att han är nygift. Här beskrivs också att det förekom vänskap som bestod sedan 

seminarietiden och som ledde till att avståndet till studieorten inte kändes så långt. Om 

trevliga kolleger och värdet av en jämnårig kollega skriver signaturen JH: 

Mina kolleger (fem stycken) är bussiga och tillmötesgående. Det är för övrigt mycket trevlig 

anda i skolan. Jag är den yngsta av lärarna i skolan men så finns det en folkskollärarinna 

som bara är ett år äldre än jag. 

Ytterligare en lärarinna som hade turen att få en nästan jämnårig vän på arbetsplatsen. Att 

vara yngst bland lärarna var nog en ganska vanlig företeelse under det första året. En liknande 

åsikt framförs av IG som skriver: 

Kollegerna både folks-(8 st) och småskole-(3st) är mycket trevliga vänliga och kamratliga. 

”nn” (min beteckning i stället för namnet) från 2 C har en 1:a klass i salen under mig och 

den andra 2:an har en f.d. ”Norrköpingsmissa”( ett uttryck för en ung dam från Norrköping) 

och så är här en äldre, men käck lärarinna till. 

Har fått en hel skara av kolleger att umgås med. Även en äldre lärarinna räknas med eftersom 

hon är ”käck” ett uttryck som ju inte längre används och närmast betyder trevlig. Från en 

arbetsplats på landsbygden 1 ½ mil från Linköping skriver signaturen GF: 

Alla människor är rara här, men det finns så få och inga yngre personer. Min kollega, en 

äldre folkskollärarinna, är en verkligt fin dam. I eftermiddag har vi varit i skogen och plockat 

svamp. Jag har fått låna möbler av henne och hennes make.  

”Man tager vad man haver”, även en äldre kollega duger och hon har ju ställt upp med att 

följa med ut i skogen. Hon och hennes man hade ju också haft vänligheten att låna ut möbler. 

Bristen på jämnåriga kolleger är något som beklagas. De äldre erbjöd inte så mycket kontakt. 

Detta är ganska naturligt eftersom merparten av lärarinnorna i breven var under trettio år. De 

äldre kolleger som fanns på det nya arbetet hade ju redan hunnit skaffa sig en egen 
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bekantskapskrets och hade sannolikt bott i samhället under några år. Det är också möjligt att 

de unga lärarinnorna inte avsåg att stanna kvar på landsbygden och därför inte gjorde sig 

någon ansträngning att skaffa nya vänner där. Det förefaller som om en del höll kontakten 

med tidigare studiekamrater och att några längtade efter att få arbeta på en mera centralt 

belägen ort. 

Det var sannolikt inte lätt att få kontakt med jämnåriga utanför yrket. Lärarinnan förväntades 

föra ett oförvitligt liv och var utsatt för samhällets kritik och åsikter. Möjligheten att skaffa sig 

manliga bekanta utanför yrkets naturliga umgänge var begränsad och var, sannolikt, bevakad 

av ”moralens väktare”. 

Fritid och kultur 

Den svenska småskollärarinnan på 1950-talet hade, som beskrivits, en bred utbildning. Hon 

skulle även undervisa i teckning, musik och gymnastik och pedagogiken framhöll värdet av 

att de mindre barnen fick leka, höra sagor och berättelser och att teater kunde användes i 

undervisningen. Tidens ideal var också ändrat: det hade blivit modernt med sport och 

friluftsliv. Kostnaden för att röra sig i naturen i den närmaste omgivningen var betydligt 

mindre än att resa och utlandssemester hade ännu inte blivit tillgängligt för människor med 

vanliga löner (Skolbarn 1985 s 220, s 232 ff, Hedenborg/Kvarnström 2010, s 346, s 354). 

Författaren MB upplever naturen utanför Norrköping som en sörgårdsidyll: 

Alldeles inpå skolan har vi ett vajande sädesfält(inte just nu förstås) och dessutom en 

skogsdunge och ett litet berg. -------När vi vill åka skridskor går vi bara ner till Bråviken som 

inte ligger långt från skolan. Och på friluftsdagarna cyklar vi till Händelsö. 

Det speglar en annan tid: mindre biltrafik, inte så mycket industri som skymmer sjöutsikten 

och båttrafiken på Bråviken tillåter skridskoåkning för skolans elever. Signaturen KB 

hamnade i Sågmyra i Dalarna och uppskattar traktens fördelar och skriver i december 1953: 

Sedan på lördag styr jag kosan hemåt. Det skall bli roligt att komma till trakter där det 

kanske finns snö. Annars blir det trist i jul. Vi här i Dalarna vill ha mycket snö. V.M. på 

skidor skall ju gå av stapel i Falun. Är det någon av er som tänker göra Falun den äran vid 

detta tillfälle? I så fall är ni hjärtligt välkomna till mig också. 
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Skidåkning är ju en verklig folksport och detta är en tid när man nöjer sig med längdåkning. 

Utförsåkning, slalom, var en exklusiv sport och snow-board var ännu inte uppfunnet. 

Sportintresse, även tävlingsinriktat, var vanligt i början av 1950-talet och alla resultat 

förmedlades enbart via radion. Om kärleken till fjällnaturen och sin hobby som fotograf 

skriver NW och bifogar några foton: 

Å bild 1 synes vårt smekmånadsparadis i Jämtlandsfjällen /2/, 8 km. från folk. Där upplevde 

vi värmebölja och regnrusk plaskande, fiskande laxöring/3/ pr flug- spinn-, utter och slutligen 

nät; vidare per utflykt/4 o5/ bland renar/6/ och mygg; om kvällarna högläsning respektive 

stickande framför öppna spisen------Den(semestern) tillbragtes i till större delen i nordligaste 

norr, Abisko, där Lennart var STF:s färdledare och jag hans sekreterare, när jag inte 

kufflade och ”gjorde” fjällen i avsikt att samla spänst för kommande behov …Ett par mil om 

dagen ger kondis, flickor! Vi bodde i en hyrd militärkåta/bild 10/, varifrån vi dygnet runt 

kunde njuta av Torneträsk och kringliggande fjäll. 

Fjällens och Svenska Turistföreningens entusiaster presenteras här. Detta är friluftsentusiaster 

som ägnar sig åt både vandring, fiske och som njuter av att bo i en primitiv kåta. 

Naturscenerierna var vid denna tid mest tillgängliga för dem som rörde sig till fots. Utöver 

resan behövde ju kostnaden för en sådan semester inte vara oöverstiglig. Om lantlivets lycka 

skriver signaturen NT från sin C-skola på Gåsö efter första året: 

Sommarlov! Jag låg och stekte mig på klipporna, nerbantad och ”fager” tillsammans med 

allehanda sommargäster, just under värmeböljan. Så Öland en månad. Ingen telefonväxel, nej 

en bondgård. Stekte fläsk, bakade vetebröd, mjölkade, hjälpte till med laxgarn som skulle 

”redas ut” o.s.v. Härligt, friskt, sunt. Förälskade mig på nytt i Alvaret. 

Hon tog vara på sin arbetsplats för semester och tillbringade resten av tiden på landet. Ett 

arbete i den bohusländska skärgården med dess omoderna bostäder vintertid krävde nog en 

ganska god kondition och en sund kropp. Lantlivet förr var kanske en idyll, åtminstone för 

somliga, med hemlagad mat, handmjölkade kor och småskaligt fiske. En del ägnade sig fritid 

åt andra intressen (JO): 

Apropos semester, träffade jag rektorn när jag for genom Peking(lokalt namn på Norrköping) 

i somras. Hon var strålande som alltid. Övrig fritid går åt till söndagskola, juniorer, syjunta 

m.m. m.m. 
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Äntligen någon som skriver om föreningsarbete. Sannolikt är juniorerna en scoutorganisation 

som är bunden till en kyrka, Missionsförbundet kanske? Är syjuntan också kyrklig? Och fritid 

kombinerad med arbete intresserade GO: 

Jag förblir Kumla trogen.  ------ I sommar har jag varit på Kumla B.D( Barnens Dag, min 

anmärkning) koloni i Halland. Härligt må ni tro. 

Ideellt arbete på semestern? Eller en billig semester? Halland är ju till skillnad från Kumla ett 

härligt kustområde för ett badliv. Det var lättare att ha fritidssysselsättning i en stad som 

Norrköping enligt IJ: 

Litet avkoppling hinner man dock med. Vi går på gymnastik och studiecirkel i litteratur. Så 

finns det ju konserterna och teatern där de för tillfället kör Per Gynt.   

Här berättar en av de priviligierade som fått arbete på studieorten och har möjlighet att njuta 

av kulturlivet där. Gymnastik i grupp fanns tydligen som fritidsnöje redan då. Från Nykil 2,6 

mil utanför Linköping skriver GF:  

Det är ganska ensligt här men när bussen går till Linköping lördag middag för den med sig 

den ”nya lärarinnan”, såvida hon inte cyklande begett sig till Lillskogen på de berg- och 

dalbaneliknande vägarna i Nykils verkligt underbara natur. 

En nöjd lärarinna som kan tänka sig både kultur i Linköping och friluftsliv på hemmaplan 

under sin ledighet. På 1950-talet började bilen bli ett vanligt kommunikationsmedel men den 

var oftast inte tillgänglig för de unga som började arbeta efter studierna. Det gällde att först 

skaffa det nödvändigast: ett möblerat hem. Att cykla, även längre sträckor, var ett mycket 

vanligare kommunikationssätt då jämfört med idag. Tågförbindelserna var goda och nådde de 

flesta tätorter, åtminstone i södra Sverige och Svenska Turistförbundets resor med till 

exempel vandringsturer i fjällen var tillgängliga för människor med begränsade ekonomiska 

resurser. Semester på svenska badorter och i landsorten var populärt före charterresornas tid 

och ansågs bidra till en sund livsföring. Folkrörelsernas rese- och semesterorganisation RESO 

organiserade semesterresor till ett överkomligt pris (Gunnemark 2006, s 86, 

Hedenborg/Kvarnström 2010, s 337). 

Det fanns studiecirklar för alla som önskade förbättra sin allmänbildning. I tätorter ordnades 

föreläsningar i skilda ämnen. Radion var tillgänglig för de flesta och sedan 1931 fanns 

utbildningsradion med kurser i främmande språk. Sändningstiderna ökade liksom 
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underhållningsprogramen men 1952 fanns fortfarande endast P 1:s programutbud att tillgå. 

Kyrkan hade inflytande på kulturlivet och nästan alla aktiviteter var stängda under 

söndagarnas gudtjänsttid. Dans, teater, och bio förekom inte under kyrkliga helger och 

affärerna stängde i allmänhet klockan 13 på lördagen(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 343 f).  

Ekonomi 

Lönen för en småskollärarinna släpade efter i löneutvecklingen i början av 1950-talet. 1952 

fick de ordinarie småskollärarinnorna en begynnelselön på 5 544 kr per år vilket betydde en 

ökning med 434 kronor. Till de icke ordinarieanställda utgick ingen löneökning och ännu 

mindre till lönen på de vikariat som erbjöds vandringsdagbokens nyutexaminerade 

lärarinnor(Åberg 1978, s 133). Det är påfallande att breven innehåller endast en enda 

kommenterar om lön. Signaturen GF hade arbetat hårt under första sommaren i ett kök i 

Dalarna och skriver: 

Det är orättvist att kroppsarbete är så lågt avlönat, som vi slet ”nn” (min beteckning) och jag 

utan nämnvärd ledighet och varannan vecka i tjänst dygnet om. Nu får jag 3 ½ gång så 

mycket pengar här för den tiden jag var däruppe utan att ha gjort något här. Men jag är ju 

inte ledsen för att jag tjänar bättre nu. 

En nöjd lärarinna som jämför sin nya lön med den hon fick för ett hårt kroppsarbete under 

sommaren. Hon klagar inte och jämför också den frihet hon har i arbetet nu med det tidigare 

arbetet som tydligen var ytterst ansträngande och oregelbundet. 

Innebär de uteblivna diskussionerna om ersättning för arbetet som småskollärarinna att de 

flesta var nöjda med den ersättning de fick? Om detta finns ingen dokumentation. Det 

förefaller inte som om de två som arbetat i folkskola gjort det för att få högre lön utan snarare 

för att det var det arbete som erbjöds.  

I breven finns inte heller några texter om den fackliga aktiviteten. Enligt min intervju med 

Inger Ahlin var hon själv fackligt aktiv. Sveriges småskollärarinneförbundet, SSF, hade 

bildats 1918 och blev på 1950-talet det största lärarförbundet. Det var sedan 1940-talet 

anslutet till TCO och bytte förkortning av namnet till SSLF 1956 för att inte förväxlas med 

Svensk sjuksköterskeförening. I mitten av 1950-talet var medlemsanslutningen närmat 100 % 

(Åberg, 1978 s 34, s 51). Varför berörs inte ”facket” då i brevtexterna? Var medlemskap en 
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självklarhet eller stannade de på sin tjänstgöringsort för kort tid för att hinna engagera sig? 

Breven ger inga svar. 

Riktpunkten för lönen var 4/5 av en folkskollärarlön. Tjänstebostäder fanns fortfarande och 

började avvecklas först 1954 då denna löneförmån upphörde (Åberg 1978, s 130 ff). I 

brevtexten framgår dock att de flesta bodde i egen, liten, privat lägenhet i städerna medan 

ordnad bostad förefaller ha varit vanligast på landsbygden. Kostnaden för bostaden berörs inte 

av någon. 

För småskollärarinnor var det svårt att få en fast statlig tjänst och osäkra arbetsförhållanden 

kunde förekomma trots flera tjänsteår. Fram till 1930 var kyrkan huvudman för skolan men 

detta år kunde kommunen bestämma att överföra folkskolan till den borgerliga kommunen. 

Ända fram till 1955 var detta valfritt och dessutom var domkapitlet med biskopen i spetsen 

närmaste instans över skoldistrikten fram till 1958 (Åberg 1978, s 120). Under hela perioden 

ingick en värdering av vandel i tjänstgöringsbetyget och ensamboende småskollärarinnor var 

påpassade och kunde lätt utsättas för skvaller. Begreppet ”hedrande vandel” försvann först 

1963. 

Sammanfattningsvis förefaller de 24 småskollärarinnorna att ha valt rätt yrke: endast två 

andas ett visst missnöje med sin första plats. Äktenskap och barn var på 1950-talet ett ideal 

men trots detta verkar det som om de flesta planerade för ett långt arbetsliv och ingen talar om 

att stanna hemma för att ägna sig enbart åt man och barn. Såg de möjligen yrket som ett kall? 

Vänner och umgänge med personer utanför skolan förekommer inte i lärarinnornas berättelser 

men kan förklaras med att de flesta inte avsåg att stanna kvar på den första arbetsorten. 

Fritiden ägnade man i första hand till friluftsliv och resor företogs per cykel eller med 

kommunala kommunikationsmedel. De som hade tillgång till kulturell verksamhet bodde i 

större städer, annars fick de nöja sig med radions enda kanal. Lönefrågor eller fackliga frågor 

var ingenting man diskuterade i breven. 

VAD SAKNAS I BREVTEXTERNA? 

Texterna i vandringsdagboken har givetvis påverkats av den överenskommelse som fanns när 

skrivandet startade: i första hand skulle man skriva om sitt första arbete och sina 

familjeförhållanden. Men jag vill ändå diskutera det som saknas i texterna. Är det en 

tidsbunden tendens att undvika att behandla vissa ämnen? Var privatlivet så hemlighetsfullt 
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att detta inte kunde diskuteras per brev eller hade lärarinnorna påverkats av sitt yrkesval och 

sin utbildning? 

Varför var inte småskollärarinnorna politiskt aktiva? 

Det finns inga rapporter om deltagande i partiverksamhet och inte heller några uppgifter om 

politiska åsikter. Däremot finns ett socialt patos när det gäller att skildra utsatta barn. I ett fall 

kommer småskollärarinnan i kontakt med barn som vistas på barnhem och i Stockholm, där 

en småskollärarinna tjänstgjorde, kom mer än hälften av barnen från hem med ensamstående 

föräldrar. Fattigdom i form av brister i klädsel finns beskriven och det finns, som beskrivet 

ovan, en kritiserande text om ett litet klassamhälle. 

1950-talets början var en ganska orolig tid som präglades av ”kalla kriget”. Under 

lärarinnornas seminarietid pågick Koreakriget, något som fyllde dåtidens dagstidningar med 

reportage. McCarthy tiden med dess förföljelse av oliktänkande i USA var något som 

diskuterades i pressen. Ingenting av detta kommenteras i dagbokens brev. Inrikespolitiskt 

hade socialdemokraterna gått i koalition med bondeförbundet 1951 efter att ha styrt med egen 

majoritet i riksdagen sedan andra världskrigets slut. Detta år hade dessutom riksdagen beslutat 

om religionsfrihet(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 202, s 304). Åtminstone det sistnämnda 

beslutet måste väl ha varit känt i en skola som inledda varje dag med psalmsång och bön. 

Breven tiger emellertid även här. Beror det kanske på att alla var bekännande kristna? Eller, 

var andra religioner ointressanta i den svenska småskolan eftersom nästan alla tillhörde en 

kristen församling?  

Lärarinnorna måste givetvis ha haft politiska åsikter och i stor utsträckning deltagit i både 

riksdagval och kommunalval. Inte kan väl den högerpolitiska kvinnliga rektorn på seminariet 

påverkat sina elever till att avstå från politisk och facklig aktivitet? Eller, var detta något man 

inte diskuterade i brev? Utbildningen på 1950-talet präglades ju inte av protester i form av 

demonstrationer och namnlistor. De politiska aktiviteterna kanaliserades genom 

riksdagspartierna. Fanns det möjligen en rädsla för att tjänstgöringsbetyget skulle påverkas av 

”fel åsikter”? Det kan vara en förklaring eftersom fast tjänst inte tillföll någon med automatik 

utan måste sökas och skolstyrelsen bestämde ensidigt vem som skulle få fast anställning.  

Utrikespolitiska intressen var inte så vanliga under 1950-talet men Koreakriget var omtalet på 

grund av Sveriges humanitära engagemang. Kanske var detta ointressant att diskutera i 

breven? En alternativ förklaring är genusperspektivet: mycket få kvinnor var vid denna tid 
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riksdagsledamöter och i regeringen fanns 1952 ingen kvinnlig minister. Unga kvinnor som 

dagbokens småskollärarinnor hade knappast några kvinnliga förebilder i det patriarkala 

samhället(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 311). 

Deltog lärarinnorna i föreningsverksamhet eller i kulturlivet? 

På de flesta orter där lärarinnorna tjänstgjorde fanns vid denna period kyrkliga föreningar, 

nykterhetsloger och idrottsföreningar. Det förefaller inte som detta intresserade 

småskollärarinnorna, i varje fall finns bara en enda rapport om att en lärarinna deltar i kyrklig 

verksamhet som söndagskollärare. Inte ens idrottsföreningar berörs trots att många förefaller 

ha varit intresserade av friluftsverksamhet. Samma lärarinna som arbetade som 

söndagskollärare talar om ”juniorer” vilket nog var en kyrklig scoutförening, men om den 

svenska scoutrörelsen skrivs ingenting trots att den då fanns nästan överallt.  

Det bristande engagemanget i föreningar kan ha berott på att lärarinnorna intresserade sig för 

sitt arbete och kanske inte hade tid eller ekonomi för att delta i föreningslivet. Men, många 

föreningsaktiviteter var gratis. I breven kan man läsa om att kvällarna tillbringades framför 

brasan med handarbete eller läsning. I några fall, som till exempel när det gäller de som 

vikarierade som folkskollärarinnor, fanns ett behov av att förkovra sig i facklitteratur. Fyllde 

arbetet hela deras liv? 

Det är förvånansvärt att kulturlivet inte diskuteras mellan småskollärarinnorna som ju trots 

allt hade en två-årig utbildning där det ingick litteraturhistoria, musik och konst bland 

skolämnena. Teater och konserter var ju något som endast kunde utnyttjas av ett fåtal efter 

examen men böcker var ju trots allt tillgängliga och några lärarinnor var väl ändå litterärt 

intresserade. Detta, tycker jag, borde ha varit något man diskuterade men detta återfinns inte 

någonstans i breven. Den sparsamma dokumentationen som finns om musikintresse kommer 

från en lärarinna som skriver att hon lärt barnen sjunga i kör och en annan att hon undervisar i 

ämnet i folkskolan. Konst finns endast omnämnd i form av slöjd och handarbeten. Var deras 

kulturella intressen inte något de prioriterade på grund av det begränsade utrymmet på tre 

sidor som stod till deras förfogande i breven? De skulle ju, enligt överenskommelsen, i första 

hand skriva om arbetet och familjen. 
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Hur fungerade sexlivet? 

Privatlivet berörs när det gäller umgänge, förlovning och giftermål samt glädjen över att få 

barn. Men det finns inga texter som berör pojkvänner, uteliv eller sexuella förbindelser. Var 

detta något man inte skrev till varandra om? Lärarinnorna befann sig ju i en ålder då de flesta 

var intresserade av en partner. Inte heller finns någon beskrivning om hur tiden före 

förlovningen gestaltat sig; endast händelsen konstateras. Detsamma gäller giftermål där det 

dock framgår att planer på äktenskap funnits efter examen och i två fall skriver lärarinnorna 

om ett önskemål att få arbete nära fästmannens studieort. 

Inställning till förbindelser före äktenskapet var helt annorlunda på 1950-talet jämfört med nu. 

Det förekom visserligen så kallade ”Stockholmsäktenskap” men det var en storstadsföreteelse 

och samboskap var inte accepterat på mindre orter eller på landsbygden(Gunnemark 2006, s 

117). Preventivmedel var svårtillgängliga och att få barn utanför äktenskapet var en social 

katastrof. Den fria sexualitet som finns nu var inte tänkbar även om Ellen Key´s idéer om fri 

kärlek hade uppmärksammats men knappast accepterats av en majoritet i samhället(Hirdman 

1992, s 167).  

I några fall delade lärarinnorna bostad vilket säkert var en kostnadsmässig fördel och 

dessutom var bostadsbristen på 1950-talet mycket stor i alla tätorter. Homosexualitet var 

förbjudet och ansågs vara en sjuklig företeelse. Att kvinnor ofta bodde ihop under 

tidsperioden var ganska vanligt och ansågs inte tyda på någon avvikande sexuell 

läggning(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 289ff). En lärarinnas liv var strängt kontrollerat av 

samhället, åtminstone på mindre orter där hon förväntades vara ett exempel på god moral. 

Dessutom skulle ju hennes vandel intygas i tjänstgöringsbetyget, något som säkert bidrog till 

en viss försiktighet i umgänget med det andra könet. 

Hur hanterades skoldisciplinen? 

Måste småskollärarinnor älska alla barn? Idealet var nog så men i verkligheten skriver man 

om problembarn som besvärande, då som nu, men det finns också i några fall förklaringar 

som lett till en ökad förståelse. Disciplinproblem berörs och många är stolta över att kunna 

hålla god ordning i sin klass något som väl får ses som en följd av de normer som lärts in 

under seminarietiden. Ingen berör bestraffningar, i varje fall inte aga. Det senare förekom och 

var tillåtet men var kanske något man skämdes för att behöva ta till, i varje fall finns inte 

någon beskrivning av detta i breven. 
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Skolbarnens föräldrar och mötet med dem berörs i breven i samband med problem med 

enskilda elever. I de andra fallen är målsmännen en högtidlig skara som uppträder på 

examensdagen och kanske hjälper till vid julavslutningen. De flesta lärarinnorna var mycket 

nervösa inför sin första examen och andades ut när den var över. Några förvånade sig över att 

barnen, trots allt, förmått göra sitt bästa när en stor skara vuxna funnits närvarande. 

I några fall förekommer rapporter från tacksamma föräldrar men också i ett enstaka fall 

klagomål. Föräldrarna till skolbarnen kände sig kanske inte kompetenta att ställa krav. Detta 

är ju tiden före de aktiva föräldraföreningarna. Många vuxna hade en kort skolutbildning och 

visste kanske inte hur man skulle uttrycka sig väl i brev och var inte vana vid att kontakta 

myndigheter. Även småskollärarinnan uppfattades som en överhet även om hon inte hade 

något formellt förmyndarskap. Hon hade dock makt över barnens framtid och över deras 

förmåga att tillgodogöra sig skolans undervisning. 

Sammanfattningsvis förefaller en del problem som inte berörs av småskollärarinnorna i 

vandringsdagboken på 1950-talet ha varit lika relevanta då som för unga människor på 2000-

talet. Detta kan ha många förklaringar men texterna ger här ingen information. Tidens 

brevkultur kan ha påverkat författarna liksom en strävan efter att framstå som framgångsrik i 

yrket. Personliga förhållanden är sparsamt berörda liksom problem med disciplin och 

skolbarnens föräldrar vilket kan bero på att boken skickades runt till alla klasskamraterna från 

seminariet. Man kanske inte ville delge alla sina innersta tankar. 

VANDRINGSDAGBOKEN I PERSPEKTIV 

Varför startade de nyutexaminerade småskollärarinnorna en vandringsdagbok. Det förefaller 

mig i första hand ha haft sociala orsaker som till exempel att de inte ville förlora kontakten 

med sina kamrater. Ett bidrag till en dagbok med ett krav på cirka tre sidor brevtext borde alla 

kunna åstadkomma. Någon protest mot förslaget fanns inte. Det fanns väl också en viss 

nyfikenhet på hur kamraterna skulle lyckas i sitt arbete och hur deras sociala liv skulle 

gestalta sig. De flesta hade ju känt varandra i två år. 

Den 1950-talsmiljö som lärarinnorna verkade i skiljde sig inte så mycket från den miljö de 

flesta hade upplevt före seminarietiden. Sannolikt var småskolelärarinneyrket något som 

medförde en högre social position och en möjlighet att slippa det tunga arbetet på gården eller 

i fabriken. Vid denna tid rekryterades emellertid många småskollärarinnor från medelklassen 

och för dem var knappast fabriksarbete ett socialt alternativ, snarare var läraryrket ett 
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alternativ till kontorsarbete (Kvinnors liv och arbete 1962, s 296 f, Kvinnors röst och rätt, 

1969 s 143). 

Enligt Sofia Perssons avhandling gav småskollärarnas ökade utbildning fram till 1918 ett 

högre socialt anseende. Samtidigt innebar feminiseringen av yrket och frånvaron av manliga 

småskollärare att småskollärarinnan fortsatte att vara en låglönegrupp. Småskolläraryrket var, 

enligt Florin, ett lärarproletariat. Folkskollärarna hade längre utbildning och bättre lön. 

Manliga lärare var de som oftast hade positionerna som skolråd, inspektörer och rektorer 

(Persson 2008 s 81, Florin 1987 s 26, 39ff, Åberg 1978, s 124). Trots detta verkar de flesta ha 

varit nöjda med sitt yrke och känt en trivsel på arbetsplatsen. Samhällets hierarki var något 

som drabbade alla förvärvsarbetande kvinnor och det var accepterat av de allra flesta. Kvinnor 

hade generellt sett lägre löner för sitt förvärvsarbete vilket enligt Heidi Hartmann beror på en 

”lång process av växelspel mellan patriarkatet och kapitalismen”( Hartmann 1993, s 116). 

Hartmann ser könssegregeringen som den primära mekanismen i det kapitalistiska samhället 

eftersom den upprätthåller lägre löner för kvinnor på arbetsmarknaden. Inom läraryrket hade 

visserligen lika lön för samma arbete gällt för folkskollärare och folkskollärarinnor sedan 

1938 men småskollärarinnorna hade lägre lön och de var till 100 % ett kvinnokollektiv. Av 

vandringsdagbokens texter framgår att småskollärarinnorna var en grupp som måste byta 

arbete efter kort tid, de måste anpassa sig och ta de arbeten de kunde få. De var beroende av 

en manlig överhet för att få en ny tjänst och, så småningom, en fast anställning. ”Mannen är 

normen för människa” enligt Yvonne Hirdman, han var den som bestämde över arbete, lön 

och karriär (Hartmann 1993, s 97, Hirdman 1992, s 8). 

Var den utbildning som småskollärarinnorna fått vid seminariet adekvat? Det förefaller så, 

visserligen kände många en osäkerhet i att undervisa, särskilt de som hamnade i folkskolan, 

men ingen klagade på bristande utbildning. Det förefaller som om de flesta lärarinnor var 

nöjda med sina undervisningsresultat även om någon fäller en kommentar om att hon aldrig 

blir ”någon framstående pedagog”. 

Ett område som småskollärarinnorna kommenterar i flera brev är undervisningen av äldre 

flickor i syslöjd. Detta förefaller ha varit en skyldighet som inte ifrågasattes. Slöjd var i början 

av 1950-talet inte ett obligatoriskt ämne. I större skolor fanns särskilda lärare men i småskolan 

och i den mindre folkskolan undervisade lärarinnorna själva. De små barnen skulle lära sig 

grunderna i att sy och sticka medan äldre flickor fick tillverka enklare klädesplagg. Det senare 
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är beskrivet, ganska livfullt, i några brev (Skolbarn 1978 s 137f). Trots att mode i början av 

1950-talet dominerades av de stora modehusens manliga ikoner, till exempel Dior, så hade 

nog skolorna svårt att tänka sig manliga lärare i syslöjd. Men, flickor fick ju inte heller lära 

sig trä-eller metallslöjd, detta område hörde till den manliga sfären. 

Undervisningen i kristendom var inte ett problem som diskuterades i vandringsdagboken och 

inte heller finns någon kommentar om den 1951 beslutade religionsfriheten. Vid denna tid var 

ju de flesta svenska medborgare medlemmar i Svenska Kyrkan och elevernas föräldrar hade 

kanske inte synpunkter på religionsundervisningen. En av författarna till breven uppger att 

hon undervisade i söndagsskolan. Skolan undervisade alla i den kristna religionen och 

skoldagen, åtminstone småskolans, inleddes med psalmsång och morgonbön (Åberg 1978, s 

119f, Brohed 2005, s 281). Många skolor var ju fortfarande domkapitlets, det vill säga 

biskopens, ansvar. Traditionen var också stark och präglades väl av småskollärarinnornas 

egen skoltid. Eller, var vanan att inleda dagen med andakt något som inpräntats på 

seminariet? Detta vet jag ingenting om. Något problem upplevde dock inte lärarinnorna, 

enligt vad som kan utläsas av deras brev. 

Under 1900-talet blev det skolans uppgift att uppfostran barnen till självständiga medborgare. 

Detta infördes redan 1919 i undervisningsplanen och i 1946 års skolkommission ledde detta 

till att kraven på kunskaper kunde skäras ner. Barnen skulle tränas i att ta hänsyn och ansvar. 

De skulle fostras till lyckliga människor som kände trygghet och trivsel. På 1950-talet ansåg 

man emellertid fortfarande att ordning och disciplin vara viktigt för att undervisningen skulle 

fungera (Skolbarn 1972, s 196, s 215 f).  

Problem med disciplin beskrivs av flera lärarinnor i dagboken. En del är stolta över att ha en 

tyst och lugn klass, andra mera överseende. Klagomål på elever rör sig nästan alltid om 

enstaka fall i texten och flera av lärarinnorna har en stor förståelse för bristande skolmognad 

och sociala problem. I dagboken diskuteras inte disciplinen i skolan som ett allmänt problem 

och inte heller finns någon text som rör bestraffningar. Detta är anmärkningsvärt eftersom 

skolagan avskaffades under 1950-talet och rimligen borde ha diskuterats bland lärarna. 

Småskollärarinnorna är övervägande positivt inställda till barnen och förefaller ha stor 

förståelse för sina unga elever. Att kvinnor var mest lämpliga som småskollärarinnor var en 

åsikt som framfördes redan på 1860-talet och i 1918 års skolstadga förekommer inte längre 

manliga småskollärare som ett alternativt i skolstadgan. År 1938 utestängdes män även 
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formellt från småskollärarseminarierna, något som inte upphävdes förrän enhetsskolan blev 

aktuell på 1960-talet (Florin 1987 s 32, Åberg 1978 s 157).  

Föreställningen om att kvinnor lämpade sig att i första hand ta hand om de små barnen 

stämmer väl överens med tidens hemmafruideal där det var kvinnans främsta plikt att ta hand 

om hem och barn. Det var därför helt logiskt att reservera småskolan för henne. Den låga 

lönen motiverades fram till 1918 med att det inte krävdes någon större skicklighet eller 

utbildning för att lära små barn att läsa. Inställningen att småskollärare var mindre krävande 

än att vara folkskollärare levde kvar ända fram på 1960-talet när grundskolan 

skapades(Hirdman 1992, s 80, Åberg 1978, s 178 ff). 

På 1950-talet var hemmafrun idealet även om alltfler kvinnor förvärvsarbetade efter 

giftermålet. Barnomsorgen var något som varje familj fick ordna själva och i ett av breven 

gläds författaren över att ha tillgång till en bra hemhjälp, något som tydligen var möjligt även 

i en liten förortslägenhet i Stockholm på ett rum och kök. Det var ovanligt att mannen tog 

hand om familjens barn. Deltidsarbete bland kvinnor blev vanligt under 1950-talet men detta 

förefaller inte ha varit ett alternativ, åtminstone finns det inte omtalat i dagboken 

(Hedenborg/Kvarnström 2010, s 307). Eftersom en fast tjänst erbjöd en lång betald 

sommarsemester och lön under jul-och påsklovet är det möjligt att detta bidrog till att många 

kunde fortsätta att förvärvsarbeta efter barnledigheten. Någon kommunal barnomsorg som var 

tillgänglig för alla fanns inte förrän på 1960-talet. 

Privatlivet i breven beskrivs som en lycka som kom med förlovning och giftermål. Några 

föräktenskapliga förbindelser beskrivs inte även om några lärarinnor försöker få arbete på den 

blivande makens studieort. Allt fler ensamhushåll uppstod i större städer, särskilt i Stockholm, 

under 1950-talet. Äktenskapet var fortfarande normen för samlevnad. Ellen Keys budskap om 

den fria kärleken hade nog inte nått småskoleseminarierna(Hirdman 1992, s 169, 

Ambjörnsson 2012, s 229 ff).  

Den ensamma kvinnan förväntades leva i celibat och vänta på mannens frieri, allt enligt den 

norm som rådde i 1950-talets samhälle. Småskollärarinnorna var kanske angelägna att inte 

avvika från normen och hemlighöll därför eventuella förbindelser. Den sexuella frigörelsen 

kom inte förrän på 1960- talet då preventivmedel blev allmänt tillgängliga och 

abortlagstiftningen successivt luckrades upp. Arbetade lärarinnorna politisk för ändrade 

förhållanden? Det finns ingenting som tyder på det i breven. 
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Varken facklig aktivitet eller annan föreningsverksamhet förefaller ha intresserat lärarinnorna 

under deras första år. Samtidigt var anslutningen till det 1918 bildade Sveriges 

småskollärarinneförening (SSF) mycket hög. Kanske var detta ett problem som inte väckte 

intresse eller något man inte diskuterade i brev? (Persson 2008, s 233 f, Åberg 1972, s 29 ff). 

En annan förklaring som ligger nära till hands var att många hade en kort anställning och 

kanske inte ville engagera sig på en ort de tänkte lämna. 

Enligt Tomas Englund är skolan en del av samhällspolitiken och detta gäller även lärarnas 

undervisning. Trots alla instruktioner i stadgar och bestämmelser är det lärarens åsikter om 

kunskap som är avgörande. Varje samhälle bygger upp sin världsbild på sin sociala och 

historiska kontext och författaren menar att utvecklingen av den svenska skolan efter 1918 

kan ses som en strid mellan arbetarrörelsen och borgarklassen. Denna uppfattning är 

marxistisk. Var den relevant för småskollärarinnorna? Deras utbildning var nog, trots allt, ett 

uttryck för en borgerlig ideologi(Englund 1986, s 134, s 162). 

SLUTORD 

Mitt syfte att undersöka småskollärarinnornas arbete och liv under deras första verksamhetsår 

har omfattat en analys av deras arbete, privatliv, föreningsliv och jag har också försökt 

skissera deras hemligheter, det vill säga vad som inte uttrycktes i vandringsdagbokens 

brevsamling. 

Arbetet motsvarade sannolikt småskollärarinnornas förväntningar. Deras utbildning gav inga 

garantier för ett fast arbete och de flesta fick sina tjänster i form av korta vikariat genom att 

skriva många ansökningar. De fick ofta besked om möjligheten till arbete med kort varsel. 

Detta var förväntat och framgår klart i breven. Utbildningen upplevde de som adekvat för 

arbetet. En del upplevde svårigheter men de flesta trivdes väl på sin arbetsplats trots att vissa 

barn och en del föräldrar upplevdes som besvärliga. 

Ledde arbetet till vänskap, umgänge med kolleger eller barnenes föräldrar? Kolleger fanns 

och med dem fanns möjlighet till umgänge och kamratskap. De flesta ansåg ålderskillnader 

till andra lärare som besvärande men ibland uppstod ändå vänskap med äldre kolleger. Flera 

av lärarinnorna upplevde en besvärande ensamhet och isolering långt ifrån Norrköpings 

stadsliv. Den bostad de erbjöds var oftast bristfällig och ibland nästan omöblerad. Den första 

lönen var efterlängtad och användes ofta till att inreda den egna lägenheten. 
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 Att ha vänner kvar i seminariets Norrköping erbjöd en värdefull omväxling. De flesta fick sin 

första tjänst på landsbygden och engagerade sig knappast i samhället annat än som 

småskolans lärare. Några andra kontakter i form av föreningsliv eller politisk aktivitet hade de 

inte. De saknade seminarietidens kultur med tillgång till ett stort bibliotek, teater och 

konserter. Det fanns kanske biograf men annars var nöjen på arbetsorten sällsynta och de fick 

ägna sig åt att läsa böcker och att handarbeta framför brasan. 

Det är möjligt att brevsamlingen inte är helt representativ för dåtidens småskollärarinneliv. 

Detta kan bero på att det som beskrivs enbart var det lämpliga och att texten var 

självcensurerad på grund av att boken skulle läsas av samtliga författare. I breven förekommer 

ingen diskussion om personliga problem eller förbindelser med andra män än blivande eller 

äkta make. Saknaden efter vänner och nöjen diskuteras mycket sparsamt. Problem med 

disciplin, barnens föräldrar eller överhet diskuteras inte alls. Småskollärarinnorna intresserar 

sig heller inte för tidens politiska, sociala eller kulturella frågor; åtminstone framgår detta inte 

av brevtexterna i vandringsdagboken. 
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