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Sammandrag 

Denna undersökning granskar det som är den tidiga folkskolans motsvarighet till dagens 

lågstadielärare; småskollärarinnan. Syftet är att betrakta denna som ett agerande subjekt och 

granska hur småskollärarinnan genom en utbredd kårtidning beskrev sig själv. Vidare vill 

undersökningen se vilket aktörskap småskollärarinnan upplevde sig ha till sina 

förändringsmöjligheter. Utgångspunkten är att det skett en marginalisering av denna 

yrkesutövare på grund av aspekter som klass och genus. I det granskade materialet begränsas 

dock inte småskollärarinnan av kön eller klassuppfattning, utan uppmanar till hög 

yrkesstolthet. Porträtteringen i tidningen visar på en betoning av utövarnas höga moral och 

hängivenhet. Som aktör är småskollärarinnan aktiv i att uppmuntra till förändring, även om 

detta skedde inom ett begränsat utrymme. 

Nyckelord: genus, klass, småskollärarinna, folkskola, självbild,   
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1. Inledning 

Vid den folkliga lärarkårens uppkomst blev småskollärarinnan den första att underordnas i en 

lärarhierarki. Småskollärarinnan, som förenklat är den dåtida motsvarigheten till dagens 

lågstadielärare, ansvarade för den utbildningen som av ekonomiska, kulturella, sociala och 

könsliga skäl kom att kategoriseras som botten inom folkskolan. Denna uppsats avser att 

fokusera på denna yrkesutövare, hennes självbild och hur hon försökte förändra sin 

livssituation. 

Den folkliga utbildningen, bestående av den ”egentliga folkskolan”, den mindre folkskolan 

och småskolan, grundades i och med 1842 års folkskolestadga. Med detta uppkom ett 

parallellskolesystem – ett fenomen som Fritz Ringer beskriver som en ”segmentering” av 

befolkningen.
1
 Ansvarig för detta var Sveriges nya tvåkammarriksdag, som tog konturerna av 

det klassamhälle som industrialiseringens nya produktionsformer skapat, liksom det gamla 

ståndssamhället. De högre skikten av befolkningen, bestående av de tidigare högre stånden 

och den nya borgerligheten, skolade sina barn i ”den lärda skolan” med sina läroverk och 

privatskolor. De mindre priviligierade barnen inackorderades i folkskolan. Denna skola skulle 

säkerställa den fortsatta industrialiseringen med duglig arbetskraft, men hade även en 

ideologisk funktion. Folkskolan blev ett första led i en process där staten försökte centralisera 

ansvaret för att säkerställa framtidens ”goda” medborgare.
2
 

Småskolan blev inom folkskolan i detta led en reflektion av det bondesamhälle som tidigare 

utbrett sig bortom städerna.
3
 Skolformen var mer vanlig på landsbygden och var även 

billigare till sin natur. 1853 skedde ett riksdagsbeslut som möjliggjorde att småskolan kunde 

fungera som en ersättare till den vanliga folkskolan, då den betraktades med mindre skepsis 

än den mer uppenbart statligt kontrollerade ”egentliga” folkskolan. Lärarkraven var färre, 

liksom inspektionen av skollokalens duglighet. Av detta skäl blev småskolan en populär form 

som ett tiotal år senare behövdes markeras som ”under” den egentliga folkskolan, av rädsla 

för att konkurreras ut. På grund av småskolans ekonomiska karaktär blev lärarna som 

undervisade i den, den första lärarkåren att övertas av kvinnor.
4
  

                                                             
1 Larsson, E., ”Utbildning och social klass”, i Utbildningshistoria, 2011, 296f. Ringer menar med segmentering 
att utbildningen för olika samhällsklasser skiljer sig baserat på vilken skolform det är, och att detta både kan 
reproducera och skapa klasskillnader. 
2 Florin, C., Aktuella sammanfattningar från kvinnoforskningen: Kampen om katedern, JÄMFO, 1990, 4f. 
3 Ekwall, S., ABC-bok, katekes och kulram – kamin och kvast, 1998, 14. 
4 Florin, C. Kampen om katedern: Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska 
folkskolans lärarkår 1860-1906, 1987, 36ff. 
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1858 tilläts kvinnor att undervisa i småskolan; det var ”statsfinansiella” skäl som ytterst låg 

bakom detta beslut, samtidigt som kvinnans särart och moderlighet poängterades som 

småskolans moraliska räddning.
5
 Två år efter att detta beslut tagits var kvinnorna hälften av 

kåren, fyrtio år senare helt dominerande.
6
 Allokeringsbeslut placerade ofta skollokalen i 

mitten av två byar – trots den isolering detta innebar. Då lärarinnan bodde i anslutning till 

skollokalen innebar det i många fall en isolering även för henne.
7
 Till skillnad från lärarinnan 

i den egentliga folkskolan – folkskollärarinnan (som släpptes in i yrket något år efter och 

bidrog ofta med en hög klassbakgrund till att höja folkskolläraryrkets status) – så rekryterades 

småskollärarinnan till en början från allmogen. Sven Ekwall menar att de första 20 åren var 

23,9 % från bondeklassen medan 24,7 % rekryterades från arbetarklassen.
8
 Detta bidrog till 

att skapa en bild av en fattig, outbildad, lärarinna som i sin ensamhet utbildade minst lika 

fattiga barn.  

Christina Florin beskriver hur detta inte var hela sanningen, då det sett över en längre tid 

skedde en bredare social rekrytering än det som inledningsvis var sant. Trots detta kom 

småskollärarinnan att förknippas med elevernas bakgrund. Florin undrar dessutom om det var 

de bistra arbetsvillkoren i sig som kom att färga uppfattningen om även lärarinnan.
9
  

Den svåra ”rättsliga ställningen” som småskollärarinnan befann sig i beskrevs mycket i 

samtiden och i efterföljande redogörelse för hennes yrkesliv. Hon kunde sägas upp på högst 

oklara grunder, hade betydligt lägre lön och kunde först 1918 få möjlighet till fast tjänst. I 

turordning var ”gudsfruktan”, ”sedliga egenskaper” och ”kunskapen och skicklighet att 

undervisa” tidiga kvalifikationerna för att tillträda tjänsten.
10

 Detta placerar in henne under en 

sträng moralisk kontroll som inte sällan färgades av uppfattningar om kvinnligt och manligt.  

Florin, har velat beskriva detta – de krav och den bild som rådde av yrket – som 

småskollärarinnans systemvärld. Detta kontrasterar hon med småskollärarinnans livsvärld. För 

vilka var lärarinnorna som aktör? Detta är ett tacksamt fokus i Florins forskning. Denna 

uppsats vill vidareutveckla detta och ställer frågan; i vilken mån artikulerade 

småskollärarinnan sina svårigheter och i vilken mån förpassades hon till en offerposition? 

                                                             
5 Florin, Aktuella sammanfattningar, 12. 
6 År 1900 var de manliga lärarna 4 % av småskollärarkåren. Se Åberg, G. Sveriges småskollärare och deras 
förbund 1918-1966, 1978, 23. 
7 Ekwall, S., ”Småskollärarinnan Anna Hammardahl – en förbisedd ivrare för kvinnors sak”, Utbildningshistoria, 
1998, 252. 
8 Ekwall, ABC-bok…, 14. 
9 Florin, Kampen om katedern, 45. 
10 Åberg, a.a., 119. 
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1918 bildades en småskollärarinneförening som kom att föra en öppen kamp på maktens 

spelplan. Det är med detta hennes aktörskap har tenderat att beskrivas som påbörjad.
11

 Med 

utgångspunkten att det fanns en agerande kvinna bakom den ”ensamma” småskollärarinnan 

även innan det, vill denna uppsats försöka hitta det aktörskap och den självbild som 

småskollärarinnan själv hade. Detta innan hon officiellt blev ett ”subjekt” genom 1918 års 

erkända inträdande i den politiska sfären. Uppsatsen vill alltså ge en röst till de tidiga 

småskollärarinnorna som befann sig utanför det etablerade politiska maktrummet. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Småskollärarinnan har i sin porträttering som ensam och fattig ofta reducerats till en aktör 

utan handlingsutrymme. Aspekter som klass och genus påverkar potentialen att reduceras till 

ett objekt. Det är därmed denna uppsats ambition att småskollärarinnan ska bli sedd som ett 

aktivt subjekt. Syftet är att beskriva småskollärarinnan i hennes egna ord och se vilka 

förändringsmöjligheter hon upplevde. Den självupplevda livsvärlden utgör alltså grunden för 

uppsatsens frågeställningar. Frågeställningarna är; vilken aktör var småskollärarinnan och 

vad för självbild hade hon? 

Redan tjugo år innan den erkända småskollärarinneföreningen bildades 1918 hade den före 

detta småskollärarinnan Anna Hammardahl skapat en tidning och två år senare ett tillhörande 

förbund. Tidningen hette Tidning för lärarinnor och förbundet Småskollärarinneförbundet 

(SmF). Det är den förstnämnda av dessa, Tidning för lärarinnor (härefter TFL), som ska 

användas för att besvara undersökningens syfte.  

Tidigare forskning bildar ett ramverk som utgör motivationen till denna uppsats, liksom 

avgränsningen. Den kvinnohistoriska forskaren Christina Florin har beskrivit två 

feminiseringsprocesser inom lärarkårens tidiga historia. Den ena är småskollärarinnans tidiga 

dominans i yrket, och den andra är folkskollärarinnas omstridda försök att hävda sig i antal. 

Fastän småskollärarinnan belyses och det sker en inblick i hennes livsvärld så är Florins 

främsta fokus på folkskollärarinnan. Denna uppsats syfte vill därmed fokusera på den 

förstnämnda. 

Folkskollärarinnorna kunde tidigt hävda sig inom det allmänna förbundet och från och med 

1906 i ett erkänt eget. Hennes röst har legitimerats, troligtvis på grund av hennes höga sociala 

                                                             
11 Se exempelvis Åberg ang. före och efter förbundsbildning och hemsidan http://www.lararnashistoria.se/ 
[2018-05-22] där 1918 är första notering om småskollärarinneorganisering. 

http://www.lararnashistoria.se/
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bakgrund. Uppfattningen om de två lärarinnekårernas skilda klassbakgrunder kan tänkas ha 

påverkat handlingsutrymmet och porträtteringen. Därför har undersökningen ett klass- liksom 

genusperspektiv för att förstå småskollärarinnans position. 

Denna uppsats vill fördjupa bilden av ett av de tidigaste ”kvinnoyrkena” i utövarnas egna ord. 

Uppsatsen vill därmed ge en idé om hur klass och genus påverkar vad som bevaras för 

eftervärlden. Då 1906 var ett år som det skedde mycket politisk aktion och omorganisering 

inom den ”högre” yrkeskåren av folkskolan (eftersom folkskollärarinnorna bröt sig ur det 

allmänna förbundet), blir det ett lämpligt år att granska den ”lägstas” agerande. Hypotesen är 

att allmänhetens uppfattning om småskollärarinnans dystra arbetsförhållanden kring denna 

tidpunkt inte speglar deras egen självbild och uppfattning om handlingsmöjligheter. 

1.3. Forskningsläge 

Det finns tämligen omfattande forskning på folkskolans lärarkår.
12

 Den forskning som 

bedrivits av Christina Florin har varit betydelsefull. I Kampen om katedern: Feminiserings- 

och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (1987) 

utgår Florin från ett konfliktperspektiv där kvinnornas tillträde till lärarkåren skapade 

motsättningar inom den manligt kontrollerade offentligheten.  

Hon urskiljer tre processer; feminiseringen, professionaliseringen och den statliga 

byråkratiseringen. Den förstnämnda termen är den kvantitativa förändringen i ett yrke när 

kvinnor börjar dominera i antal, medan den andra beskriver ett yrkes försök att skapa ett 

yrkesmonopol och höja sin status, vilket kan leda till att det betraktas som en ”profession”. 

Florin frågar sig vidare vad som händer när dessa två processer sammanfaller inom ett yrke? 

Den sistnämnda faktorn, byråkratiseringen, fungerar snarare som en förklaringsmodell för att 

förstå både hur kvinnor först släpptes in på arbetsmarknaden, liksom genom vilka medel de 

stängdes ute. Staten blir den aktör med vilken Florin använder för att förklara hur männen 

”lyckades” underordna och utestänga kvinnor från ett yrkesområde vars skapande de själva 

deltagit i. 

                                                             
12 Se exempelvis Sofia Perssons (2008) mycket omfattande studie av lärarkårens uppkomst. Denna täcker 
många aspekter av läraryrkets historia och diskuterar bland annat hur den kapitalistiska logiken (inspirerad av 
Yvonne Hirdman) och kvinnan som samhällsmoder (från Inger Hammar) bidrog till att kvinnor trädde in i yrket. 
Persson, S., Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och 
yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000, 2008, 173. 
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Några år efter denna avhandling författade Florin tillsammans med Ulla Johansson ”Där de 

gamla lagrarna gro…” (1993). De fokuserar på den hierarkiskt högre belägna skolformen i 

parallellskolesystemet – läroverken – och den maskulinitetskultur som rådde där.  

Gertrud Åberg (1978) har beskrivit småskollärarinnornas förbundshistoria, med start från 

1918, och den kamp de bedrivit. Hon redogör kort för den osäkra situation – ”rättsliga 

ställning” – som småskollärarinnorna befann sig i innan 1918. Arbetet saknar en kronologi på 

aktioner eller förändringsförsök som skett innan den officiella småskollärarinneföreningen 

1918 bildades. Då denna text gavs ut av ”Pedagogiska skrifter”, som drevs av Sveriges 

Lärarförbund (en sammanslagning av de tidigare erkända förbunden, däribland det allmänna 

förbundet och 1918 års småskollärarinnors) kan det finnas ett ideologiskt syfte med 

framställningen. 

Även Sven Ekwall har ingående fokuserat på småskollärarinnorna, och påstår i ABC-bok, 

katekes och kulram – kamin och kvast: skolans lokalvård och småskolläraryrkets feminisering 

i ett historiskt perspektiv (1998) att förutom det ”fattigmönster” som Florin ser bakom 

småskollärarinnans första rekrytering (och feminisering), så fanns det en ”städfaktor”. Detta 

var skolans behov av lokalvård, som Ekwall menar att småskollärarinnan förväntades sköta 

obetalt.  

Den existerande forskningen bidrar med bakgrunder och teorier till lärarkårens utveckling. 

Denna uppsats menar att det dock skett en viss marginalisering av småskollärarinnorna till ett 

sidospår. Därmed vill uppsatsen bidra till forskningsläget genom att fördjupa bilden av en 

delvis förbisedd aktör.  

1.4. Teoretiska reflektioner 

Teorierna till småskollärarinnornas situation grundar sig på genus och klass. Redan i sin 

samtid kännetecknades småskollärarinnorna som utsatta. Det finns tidningar som skriver om 

att lärarinnornas förhållanden leder till sjukhusvistelser
13

 och undersökningar som konstaterar 

att många förtidspensioneras pga. ”nervbesvär eller sinnessjukdom”.
14

 Även Riksdagen ansåg 

sent 1800-tal att det var onödigt att diskutera deras pension delvis av anledningen att det 

                                                             
13 Se Bilaga med Elin Wägners artikel i Idun, 1907:9 för citat exempelvis ”Patienterna på sjukhus och hospital 
lära t.ex. mycket flitigt rekryteras ur vår småskollärarinnekår” i en artikel angående redaktören för Tidning för 
lärarinnor Anna Hammardahl, och hennes petition.  
14 För undersökningen se Persson, a.a, 196 (fotnot 159) där 10 % av förtidspensionerade av småskollärarinnor 
mellan åren 1920-1929 var av just dessa anledningar. 
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säkerligen var få som kunde hålla ut till pensionsålder.
15

 Att detta var den rådande bilden 

menar denna uppsats har med aspekter som kön och klass att göra, lika mycket som den 

faktiska yrkesverkligheten. Detta blir motivationen att ta ett genus- och klassperspektiv. 

Genus 

Förståelsen av genus enligt denna uppsats grundar sig på en socialkonstruktivistisk tolkning 

av kön. Yvonne Hirdman menar att könet konstrueras, snarare än objektivt existerar. Detta 

skapas efter principer om separering och underordning. Det blir denna genusdefinition – där 

genus är ett annat ord för att beteckna (främst) socialt kön – som denna uppsats kommer 

använda sig av.
16

 

Yvonne Hirdman bidrar ytterligare med en problemformulering som tidigare forskning i 

lärarkårens historia använt som förklaringsmodell till det kvinnliga inträdet i yrket. Detta är 

den ”kapitalistiska logiken” och dess inflytande på samhällsförändring. För att förklara den 

”genuskonflikt” som uppstår när de två ”krafterna” kapitalism och demokrati möter varandra 

använder sig Hirdman av ett triangelmönster. Kapitalism och demokrati utgör två sidor av 

triangeln, där den tredje består av genusordningens segregering. Genusordningens 

segregerande princip möter motstånd från den kapitalistiska logiken som behöver billig (läs 

kvinnlig) arbetskraft, och demokratin som ställer likhetskrav. Resultatet blir genuskonflikten, 

som bildar triangelns innanmäte.
17

 

I Ingela Schånbergs kvinnohistoriska redogörelse för kvinnlig utbildning mellan 1870-1970 

använder hon sig av genusforskaren Heidi Hartman för förstå kvinnors inflytande på 

arbetsmarknaden (som i läraryrket). Hartman menade att patriarkatet var det system som 

underordnade kvinnor, deras livsmöjligheter och deras sexualitet. Detta skedde genom 

äktenskapet och inom den privata sfären där kvinnan underordnades till endast reproduktiva 

syften. Med kapitalismens genombrott menar Schånberg – baserat på Hartman – att 

patriarkatet och kapitalismen bildat ”kompanjonskap”. Detta innebär en undervärdering av det 

kvinnliga arbetet både i status och lön. Med detta sagt så belyser Hartmans forskning hur det 

                                                             
15 Åberg, a.a., 21. 
16 Backman Prytz, S. ”Utbildning och genus”, i Utbildningshistoria, 2011, 307f. 
17 Hirdman, Y., Genus – om det stabilas föränderliga former, 2001, 107f. 
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kvinnliga lönearbetet är en dynamisk faktor till att förändra det historiskt betingade 

könssystemet.
18

 

Att då som kvinna vara ogift, och förbli ogift, innebär enligt denna logik att hon inte lika lätt 

kan underkastas den patriarkala ordningen. Då småskollärarinnan ofta var ogift hela livet ut 

och kunde avskedas på grund av äktenskap hamnar hon i en normbrytande position som 

skapar oreda i genushierarkin. Att dessutom som förvärvsarbetare implicit önska att bli 

ekonomiskt oberoende, skapar ytterligare problematik för patriarkatet. Är detta bidragande till 

motståndet och marginaliseringen av den kvinnliga lärarkåren, speciellt småskollärarinnan? 

Klass 

Att småskollärarinnan inte låter sig tyglas genom äktenskapet kan sägas öka behovet att 

utestänga henne från möjligt aktörskap inom den politiska, manligt styrda, sfären. Hon 

bibehålls därmed som ett objekt, som Florin ger exempel på när hon beskriver hur tidiga 

löneförhandlingar från skolledningens (manliga) sida betraktades som närmaste allmosor till 

småskolläraren. Detta för oss in på klassaspekten av småskollärarinnans marginalisering, då 

småskollärarinnan associerats med just allmogen. Florin själv beskriver hur ”kampen om 

katedern” också är ett exempel på klass- och könssystemets samverkan.
19

  

Klass som begrepp kan i detta fall inte reduceras till marxistiska ”ägandeklasser” eller klass 

baserad på del i produktionen, utan kräver mer weberianska tolkningar där det inbördes i 

klasserna finns en statusdifferentiering. Som Florin & Johansson beskriver stratifieras dessa 

statusskikt efter kvalifikationer med marknadsvärde. Utbildning blir en sådan kvalifikation, 

där uppfattningen av en ”outbildad” småskollärarinna bidrar till yrkets positionering i 

lärarhierarkin. Detta har två värden. Dels det reella värdet i den direkta avsaknaden av 

officiell kvalifikation, och dels det subtilare värdet i och med en förtrogenhet i ”finare” kultur 

som utbildning kan medföra. Denna sistnämnda faktor är varför Florin & Johansson använder 

sig av sociologen Pierre Bourdieus begrepp med symboliskt och kulturellt kapital.
20

 

Denna uppsats definition av klassbegreppet blir alltså tudelad, dels den kulturella förfining 

och status ett kulturellt – inlärt – kapital medför, och dels den mer snäva ”outbildad” eller 

                                                             
18 Schånberg, I., Genus och utbildning: ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970, 2001, 
15f. Med historiskt betingat menas det att systemet är beroende av historiska omständigheter och inte är 
konstant. Se exempelvis Florin & Johansson, 71f för vidare diskussion. 
19 Florin, Kampen om katedern, 50 för allmosor och sida 188 för klass- och könssystemets samverkan. 
20 Florin, C. & Johannson, U., "Där de härliga lagrarna gro-": kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-
1914, 1993, 68f. 
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”utbildad” och ”status” eller ”inte status” som associeras till bakgrund. Småskollärarinnans 

situation kan därmed problematiseras dels utifrån att hon betraktades komma från en ”ofin” 

bakgrund, och dels att hon skötte den utbildning som inte krävde något kulturellt kapital; de 

fattiga barnens skolning.  

Livsvärld, agentskap och självbild 

Som tidigare redogjorts så relateras begreppet ”livsvärld” till Christina Florins användning. 

Detta begrepp konstrateras med begreppet ”systemvärld”, vilket skulle kunna tolkas som 

strukturens skepnad. Livsvärlden blir i denna tolkning aktörens skepnad. 

Förhållandet mellan struktur och agent har diskuterats mycket i forskning, däribland den 

sociologiska forskningen. Denna uppsats väljer att ta inspiration från Sofia Persson, som i sin 

avhandling redogör för olika sätt att betrakta samspelet mellan aktör och struktur. Då denna 

uppsats inte avser att nödvändigtvis förklara varför eller vilken effekt småskollärarinnornas 

aktörskap fick på strukturen, så förbises denna diskussion. Däremot använder sig uppsatsen av 

Perssons redogörelse för de olika aspekterna av ett agentskap för att förstå 

småskollärarinnorna. 

Den agent som är av största vikt för uppsatsen är ”aktörens”. Detta är en ”rollutövare”, och 

fastän den är betingad av den sociala rollen, alltså den större strukturen den deltar i, så är den 

också delaktig i att konsturera sin egen aktörsroll. Persson menar att rollen utgörs ”[…] av 

vissa egenskaper och potentiella krafter” (min kursivering).
21

 Det är då vilka dessa är, såsom 

det framställs i TFL, som uppsatsen vill urskilja. Vidare skriver Persson, baserat på 

sociologen Margaret Archer:  

En agent har potentialen att utifrån sin emotionalitet, reflexivitet, intentionalitet och 

handlingskraft ensam eller tillsammans med andra formulera och driva projekt för att påverka 

omvärlden.
22

 

Har småskollärarinnan realiserat denna potential? Har hon drivit ett ”projekt”? Denna uppsats 

definition av aktör (som i detta fall blir synonymt med agenten) är dennes potentiella 

konstruerande av förändringsmöjligheter.  Självbild, blir i anslutning med det definierat som 

det som aktören skapar genom att konstruera en bild av sig själv för omvärlden. 

                                                             
21 Persson, a.a., 42. 
22 Ibid., 41. 
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1.5. Material och metod 

Uppsatsens empiri bygger på Tidning för lärarinnor under ett år, 1906. Året har valts på 

grund av folkskollärarinnornas förbundsbildande, och lönemotionerandet som skedde kring 

folkskollärarnas löner.
23

 Gällande tidningen så grundades den 1898 av Anna Hammardahl 

(som således blev den första lärarinnan och kvinnliga medlem i den svenska 

tidningsutgivarföreningen). Från och med 1898 arbetade hon heltid med TFL, samtidigt som 

tidningen 1900 fick ett anslutande förbund; Småskollärarinneförbundet (SmF). Anna 

Hammardahl hade endast tjänstgjort ett år (två terminer) som småskollärarinna, ”ensligt 

boende” i Regna socken, Östergötland. Sedan hade hon arbetat två år som guvernant – 

lärarinna i privat hem – innan hon började redaktör- och utgivararbetet. Tidningen har sina 

paralleller till den ”officiella” tidningen för folkskolepersonalen, Svensk Läraretidning (SL), 

som också den hade sin förbundsanknytning till Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 

(SAF). Detta är varför TFL får bli det ”inofficiella” språkröret för småskollärarinnorna.
24

  

Den indirekta konkurrensen tidningarna emellan förstärks av att det allmänna förbundet, SAF, 

upplevde sin politiska monopolsituation i lönepolitikfrågan som hotad av det petitionerande 

Hammardahl bedrev genom TFL. Sven Ekwall beskriver att SmF ”nästan självdog”
25

 efter 

den årsskrift SAF publicerade 1908, som starkt kritiserade Anna Hammardahl, TFL och 

förbundet. Tidningarnas förhållande märks inte minst av de kritiska omnämningar TFL har i 

Svensk Läraretidning
26

, liksom de motrepliker som går att utfinna i det empiriska materialet. 

Att SL i stort var manligt företrädd och det motsatta gällde för TFL förstärker relevansen att 

granska den senare tidningen, utifrån aspekten att småskollärare var ett ”kvinnoyrke”.   

Metod 

Metoden för inhämtandet och granskningen av det empiriska underlaget blir systematisk och 

idéanalytisk.
27

 Inledande så betraktas materialet utifrån en innehållsanalys, vilket är en 

kvantitativ framställning utifrån de teman som finns i TFL. Denna innehållsanalys och 

tillhörande diagram, bygger på den innehållsförteckning som finns till 1906 års volym och de 

klassificeringar som själv getts där. Dessa klassificeringar kan förstås genom systematiskt 

utvalda exempel, för att ge en idé till vad som ligger bakom varje kategori.  

                                                             
23 Se Florin (1987) för utförligare redogörelse om övergången från likalönsprincip till lön-efter-kön i riksdagen 
som resulterade i att folkskollärarinnorna bildade utbrytarförbund. 
24 Ekwall, ”Småskollärarinnan…”, 246-269. 
25 Ibid., 264. 
26 Se exempelvis Svensk Läraretidning 1928: 32 ”Tidning för lärarinnor och vilohemmet Brinkeboda”, 
http://runeberg.org/svlartid/1928/0605.html, [2018-05-22] för en idé om tonläget. 
27 För inspirationen till metodologin se Beckman, L., Grundbok i idéanalys, 2005. 

http://runeberg.org/svlartid/1928/0605.html
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Det empiriska underlaget består dock till största del av en funktionell idéanalys. Jag har där 

sammanställt referat utifrån det som skrivits i utvalda nummer av TFL. Dessa referat är en 

beskrivande redogörelse för det som stått i dessa nummer, och stärks av citat och 

källhänvisningar. Detta för att det ska finnas så mycket transparens och validitet i de 

sammanfattningar som skrivits. 

De nummer som har valts ut är 1, 14, 27, 40 och 52. Dessa har valts för att få så stor spridning 

som möjligt (med cirka 13 nummer emellan sig), där 1 är årets första nummer och 52 årets 

sista. När det skett annat urval fungerar det efter principen att den femte rubriken i turordning 

återges – vilket då varit fallet för att exemplifiera de kategorier som innehållsförteckningen 

har.  

1.6. Källkritik 

Att granska ett tidningsmaterial kommer med sina begränsningar. Till vilken längd kan det 

påstås representera läsarna, liksom de som inte är läsare men identifierar sig med samma 

yrkeskategori? Uppsatsen är medveten om begränsningen i att påstå att det Tidning för 

lärarinnor skriver representerar över 7000 småskollärare. Då det dock är den mest etablerade 

motsvarigheten till den allmänna föreningens språkrör, så får denna begränsning endast bli 

något uppsatsläsaren måste ha i åtanke.  Att dessutom granska TFL endast år 1906 är 

ytterligare något som kan begränsa undersökningens resultat. 

Vidare kan det diskuteras hur mycket detta egentligen bara kan tänkas representera 

redaktörens åsikter. Anna Hammardahl hade själv inte en så lång yrkeserfarenhet som 

småskollärarinna och hade en klassbakgrund över normen. Att hon dessutom troligtvis ensam 

utövade stort inflytande över mycket av tidningens innehåll är problematiskt. Ändå så blir 

Hammardahl en representant för en kvinnas försök att hävda sig inom en manligt dominerad 

sfär. Detta skapar relevans för undersökningen även om vidden av dess slutsatser kan 

ifrågasättas.  

1.7. Disposition 

Uppsatsen är disponerad i fyra skikt; det inledande, bakgrunden, resultaten och slutsatsen. I 

den första av dessa fyra finns syftet, frågeställningar, tidigare forskning, teori, material och 

metod. Det som sker löpande inom alla dessa rubriker, förutom det uppenbara, är kortare 

introduktioner till den situation småskollärarinnan befann sig i. I syftet redogörs också delvis 

forskningsläget, liksom det material som kommer användas. Detta bildar en del av 
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frågeställningen. Teoriavsnittet består dels av teoretiska resonemang kring marginaliseringen 

av småskollärarinnan utifrån kön och klass, men låter även samtidens ”dystra” bild kring 

småskollärarinnornas systemvärld bidra till uppsatsens teoretiska ramverk.  

Bakgrunden ger en utförligare redogörelse för småskollärarinnans värld, hennes rättsliga 

ställning och även komparativa uppgifter om lönesituationen. För den som söker en 

introduktion till själva folkskolan och folkskollärarinnan, hänvisas denna till tidigare 

forskning.  

Resultatet redovisar uppsatsens egen empiri, som alltså är den innehållsanalys och 

beskrivande idéanalys som gjorts på TFL.  

Avslutningsvis applicerar slutsatsen teorin om ”den ensamma lärarinnan” och anledningarna 

bakom detta på det funna materialet. Här ställs alltså samtidens systemvärld mot hennes 

livsvärld, så som den framkommit av TFL under ett år. Detta skikt avslutas med en 

sammanfattning och källförteckning, liksom bilagor.  

2. Bakgrund  

Småskolans uppkomst i sig och dess senare småskollärarinneproletariat blev enligt Florin 

”statens svar på ett akut problem i ett fattigt lands skolväsende”.
28

 Det var där folkskolan inte 

kunde etableras, och där det fanns en misstro till statlig inblandning som småskolan blev en 

lösning. Här fungerade lärarinnorna som en förlängning av den kristna 

hemundervisningstradition som funnits tidigare. Att staten betraktade småskolan som mer en 

del av den privata (kvinnliga) sfären, än den offentliga (som den ”egentliga” folkskolan 

utgjorde) grundade sig i detta. Detta ledde till statlig underprioritering, som ointresset för 

småskolans undervisning och deras lärares utbildning visar på. 
29

 

Ett nytt giftermålsmönster hade uppkommit som innebar att fler kvinnor eller flickor än 

tidigare var utan en manlig familjeförsörjare, då fler var ogifta. För en oprivilegierad flicka 

var lärarinna ett av få möjliga alternativ på arbetsmarknaden framför äktenskapsmarknaden. 

Ekwall beskriver hur småskollärarinnan blev ”läsepigans närmaste efterföljare”.
 
”Läsepigan” 

                                                             
28 Florin, Kampen…, 39. 
29 Persson, a.a., 178. 
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hade tidigare ansvarat för läsundervisningen i arbetsgivarens hem. I den första 

folkskolestadgan bildade denna praxis bakgrunden till småskolan.
30

 

Småskolan belyser även en konflikt mellan stad och landsbygd, där den ”egentliga” 

folkskolan först och främst förknippades med städer, och större ekonomisk investering. När 

staten 1878 införde första antydan till utbildningskrav för småskollärarinnan, så blev det 

landstingen och privata aktörer som ansvarade för att tillgodose detta. Det var först 1897 som 

det första statliga engagemanget i småskollärarinneutbildningen – eller seminarier som 

utbildningsformen kallades – skedde. Ett exempel på den snedvridenhet som fanns i statens 

intresse är att det 1896 investerades 74 523 kr på småskollärarinneseminarierna, medan 

motsvarande summa för folkskollärarseminarierna uppgick till 465 125 kr.
31

  

Avsaknaden från statligt engagemang försvårade småskollärarinnornas 

professionaliseringsprojekt (deras försök att hävda exklusiv yrkeskompetens och status). I och 

med 1897 års ökade intresse för utbildningarna så ökade småskollärarinnans möjlighet att 

hävda sig som ett kollektiv. Ett år senare startade TFL och tre år efter SmF, vilket antyder en 

större yrkesmedvetenhet. Bidragande kan även ha varit att det började ske en högre 

rekrytering där medelklassens flickor och kvinnor tagit intresse för seminarierna.
32

 Anna 

Hammardahl, redaktören för TFL, kom själv från ett högre tjänstemannahem (fastän hon var 

den enda i sin seminariegrupp som hade denna bakgrund).
33

 

Att småskollärarinnans arbetsvillkor var betydligt sämre än folkskolläraren, kan förklaras av 

att både staten och folkskollärarna tidigt positionerade småskolan under egentliga folkskolan. 

För folkskollärarna blev detta en professionaliseringsstrategi, medan småskollärarinnorna 

själva saknade samma möjlighet att hävda sig gentemot en ”lägre” yrkesgrupp. Denna hierarki 

avspeglas i villkoren och lönen. För de tjänstebostäder som ingick i anställningen så hade en 

manlig folkskollärare rätt till 3 rum och kök på 90 kvm, medan småskollärarinnan endast hade 

rätt till 45 kvm med ett rum och kök. För folkskolelärare var slutlönen per år 700 kr, år 1900, 

lika mycket som ett kvinnligt skrivbiträde, medan småskollärarinnans slutlön jämförelsevis 

var 300 kr.
34

 

                                                             
30 Ekwall, ABC-bok…, 79f. 
31 Florin, Kampen…, 129f. 
32 Ibid., 44. 
33 Ekwall, ”Småskollärarinnan…”, 249. 
34 För professionaliseringsstrategier se Florin, ang. lön se Åberg, a.a., 22 och ang. tjänstebostäder Åberg, a.a., 
113. 



16 
 

3. Resultat 

De empiriska resultaten redovisas i en kvantitativ och en kvalitativ del. Det inledande, 

kvantitativa avsnittet är en innehållsanalys där innehållsförteckningen och de kategorier den 

består av redovisas i ett diagram. För att få ett jämförande perspektiv sträcks undersökningen 

tillfälligt till 1907 och dess innehållsförteckning. Kortare redogörande för relevanta kategorier 

och exempel ur dessa ger en kvalitativ vinkel, och vissa av de teman som uppkommer 

återkommer sen i det nästa, helt kvalitativa avsnittet. Detta senare avsnitt är kronologiskt 

uppbyggt, där de fem numren som granskas redovisas separat.  

3.1. Den kvantitativa innehållsanalysen 

 

Innehållsförteckningen 

1906 års Tidning för lärarinnor är den nionde upplagan av tidningen och volymen som 

innehåller alla 52 nummer inleds med en innehållsförteckning. Denna innehållsförteckning är 

fördelad på tio kategorier; Illustrationer med text (1), Poesi (2), Aftonlektyr (3), Berättelser 

och smärre stycken (4), Lektionsutkast (5), Hvarjehanda (6), Skolmöten, sommar- och 

vinterkurser m.m. (7), Kårintressen (8), Metodik och pedagogik (9), och slutligen 

Riksdagsfrågor och K. Kungörelser (10). Kategorierna har jag numrerat, och utifrån detta 

fördelas 1906 års TFL på följande sätt: 

Tabell 1 

 

Källa: Innehållsförteckning ur Tidning för lärarinnor volym 1906-1908. 

Frekvensen av antalet artiklar som varje kategori innehöll syns högst vid varje stapel. Detta 

frekvensdiagram visar alltså att det var rubrik 4, 8 och 9 som övervägande dominerade 

innehållet i den nionde upplagan. Detta är Berättelser och smärre stycken (4), Kårintressen 

16 22 
43 

93 

9 
31 28 
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9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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(8) och Metodik och pedagogik (9). Vid jämförelsen med 1907 (där det även tillkommit en 

elfte rubrik – Småskollärarinneförbundet) går det att urskilja att samma mönster upprepar sig. 

Tabell 2 

 

Källa: Innehållsförteckning ur Tidning för lärarinnor volym 1906-1908. 

Att Kårintressen (8) minskat från 111 till 99 kanske kan förklaras genom att den nya rubriken 

Småskollärarinneförbundet (11) tillkommit. Att Metod och Pedagogik (9) i 1907 års 

Pedagogik (som den bytt namn till) minskat från 165 till 119 är svårt att förklara, speciellt då 

detta inte tycks motsvaras av en ökning någon annanstans. Mönstret upprepar sig av att 

tidningen lägger mest vikt vid Berättelser… (4), Kårintressen (8) och Metod och 

Pedagogik/Pedagogik (9). Detta antyder att det varit en medveten fördelning från redaktörens 

sida. 

Kategorierna 

För att illustrera vad dessa kategorier innebär har den femte artikeln i turordningen valts ut 

och granskats. För kategori 4, finns en artikel ”Bara jag” i tidningsnummer 4. Det är en 

kortare berättelse, där en mamma till två döttrar väljer att favorisera ett av barnen. När den, 

som inte är favoriten, knackar på mammans dörr och mamman frågar ”-Är det du, lilla 

Gullet?” så svarar barnet ”Det är inte lilla Gullet, det är bara jag”. Dessa två ord – ”bara jag” – 

blir då anledningen till att mamman sen väljer att behandla döttrarna jämlikt.
35

  

Exemplet ur Kårintressen lyder ”En lärarinneafsättning”, och finns i nummer 6. Detta är den 

första redogörelsen av en tydligen mycket uppmärksammad lärarinneavskedning, då det 

återkommer även i de numren som kvalitativt granskats. Den tycks även varit omnämnd i 

                                                             
35 ”’Bara jag’”, Tidning för lärarinnor, 1906:4, 1906-01-26. 
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många andra tidningar då TFL citerar Uppsala Nya Tidningen, med mera. I nummer 6 så är 

det en längre artikel, som inleds med ett citat ur Sigtuna Tidning den 19 januari, där alltså 

lärarinnans avskedning först rapporterats. Det är en Carolina Sofia Petterson som avskedats 

efter 23 års tjänstgöring i Billby, Sigtuna. UNT valde då att följa upp detta och har därmed 

hittat källor som beskriver fröken Petterson som en ”särdeles skicklig och nitisk lärarinna”.
36

 

TFL belyser att hon sparkades 3 ½ år innan hon av ålderdom skulle avsluta tjänsten, utan att 

explicit utrycka det som ett potentiellt skäl till avsättningen. De från skolrådet – vilka sköter 

tillsättning och avsättning av lärarinnor – som UNT talat med berättar om hur illa omtyckt hon 

var av föräldrarna, hur hon tvingat barnen till att samla kottar och kvistar när veden tagit slut 

och påstått att ett barn var djävulen. När fröken Petterson själv får komma till tals så menar 

hon att det varit tillspetsningar av sanningen, och de föräldrar som UNT kontaktar tycks inte 

ogilla Petterson så mycket som skolrådet uppgett. TFL använder Petterson som ett exempel 

för att visa att nya förordningar som tillkommit (och redovisas utförligare i den kvalitativa 

delen) ger Petterson rätt att överklaga. De avråder även andra lärarinnor från att söka den 

utannonserade ersättningstjänsten.
37

 

Den sista kategorin som dominerade innehållsanalysen var Metodik och Pedagogik. Dess 

exempel är ”Auktoritet och individualitet.” i nummer 39. Detta är en kortare text där den icke 

angivna skribenten talar om att det råder en ”auktoritetstro”, som den tidens skola hyllar. 

Skribenten menar att det blir en ”strid mellan auktoritet och individualitet” när barnet själv 

börjar ställa frågor. Detta menar artikeln inte är något som ska avrådas, utan att det 

individuella reflekterande kommer ske oavsett och att det är bra när barnen vid osäkerhet kan 

fråga lärarinnan om det rätta svaret.
38

 

Att dessa rubriker dominerar antyder en blandning av lättare underhållning, en uppmuntran 

till medvetenhet om kollegors rättsliga position och teoretiska & praktiska reflektioner kring 

själva arbetet i skolan. Det belyser att tidningens innehåll ägnar sig åt både den interna 

positionen i klassrummet, den externa i samhällsstrukturen och ett rent underhållningssyfte.  

 

 

                                                             
36 ”En lärarinneafsättning”, Tidning för lärarinnor, 1906: 6, 1906-02-09. 
37 Ibid. 
38 ”Auktoritet och individualitet”, Tidning för lärarinnor, 1906: 39, 1906-09-28. 



19 
 

3.2. Den kvalitativa idéanalysen 

 

Den kvalitativa idéanalysen har visat på en väldigt välskriven, stundtals humoristisk och 

varierande uppmuntrande och moraliserande tidning. Det främsta har varit den positiva tonen 

tidningen så ofta tagit till nya kungliga kungörelser, riksdagsförordningar och allmänt 

framtidsutsikter. Som framkommer i exempelvis en artikel i nummer 1, så förlägger TFL 

medvetet sin positiva attityd som en motsatthet till den åsikt Svensk Läraretidning – 

representerad av SAF – har. Förutom i insändare eller artiklar som till synes verkar vara 

skrivna av andra än redaktionen själv, där det kan tydas en viss bitterhet över rådande 

förhållanden, så slår en optimism igenom. TFL tycks inte tona ned de negativa aspekterna av 

den rättsliga ställning de befinner sig i, men framhåller ändå en drivkraft att förändra. Det som 

övervägande blir det första intrycket av TFL är hur den manar till förändring och samtidigt 

fungerar som ett demokrativerktyg, där den ofta i fullängd publicerar direktionsutlåtanden 

eller dylikt. Detta ska nu exemplifieras genom redogörandet av de 5 olika nummer, som 

denna undersökning valde att granska, för att tydligare få grepp om den småskollärarinnebild 

som TFL vill förmedla. 

Tidning för lärarinnor, 1906: 1 

På framsidan till 1906 års första nummer står dagens datum, ”Stockholm den 5 Januari”, 

kostnaderna för hel-,kvarts- och halvårs prenumerationer (3 kr för ett helt år)
 
och att 

utgivningstiden är varje Fredag liksom att priset för lösnummer är 10 öre. Anna Hammardahl 

står som utgivarinna och det står en adress på Kungsholmen som redaktionens adress (vilket 

även är Hammardahls privata bostad).
39

  

Tidningen inleds med en kortare artikel som heter ”Entusiasm för skolarbetet”. Denna menar 

att ”[e]ntusiasmen är hjältarnas vapen”.
40

 Alla de människor som endast strävar efter att 

arbeta för att tjäna pengar, är ”arbetsmaskiner”: ”Ack, huru många automater, arbetsmaskiner, 

finnes det icke i mänskligheten!”.
41

 Substitutetet för detta motiv är att vi måste drivas av 

något ”noblare, högre och ädlare”, och även ”det allra obetydligaste arbetet” kan ge upphov 

till entusiasm.
42

 Entusiasmen borde speglas i undervisning och skolsal likaså. Detta blir då ett 

första exempel på den moraliserande och samtidigt uppmuntrande ton tidningen tar. Att 

                                                             
39 Ekwall, ”Småskollärarinnan…”, 259 ang. Hammardahls privata bostad. För förstasidan se Bilagor.  
40 ”Entusiasmen för skolarbetet”, Tidning för lärarinnor, 1906: 1, 1906-01-05. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
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pengamotivet kontrasteras med entusiasmen för arbetet själv, kan ses som uppmuntran till en 

stolthet för yrket och ett försök att skapa ett ”lärarinnekall”.  

Därefter följer ”Godt nytt år”, som är av ungefär samma längd, och tillägnas alla kamrater i 

”fädernesland”. Det uttrycks glädje över att småskollärarinnorna ”nått [sitt] önskemål”
43

, med 

den fastare anställningsform en förordning som trädde i kraft 1 jan 1906 innebar.  

Må vi alla hvar på sin plats visa oss värdiga det förtroende, som de män visat oss, hvilka fört vår 

sak fram till målet. Glömmen aldrig att vi lärarinnor ha många blickar riktade på oss, icke endast 

i lärosalen, utan fast mer i vårt privata lif! Kärlek och berömmelse ha vi kanske svårt att vinna, 

men allas högaktning måste vi tillkämpa oss
44

 

Signaturen A.N. är alltså medveten om de krav som ställs på lärarinnor, något som i sig inte 

problematiseras. Istället framhålls att det är ”trogen pliktuppfyllelse och hedrande vandel”
45

 

som ska vinna omgivningens respekt. Detta är genomgående för alla nummer – kraven i sig är 

inte problemet, utan bildar snarare en del av den egna kravbilden. Den höga moralen blir som 

ett skydd mot omvärldens kritik, där denna ”hedrande vandel” framställs som en 

inträdeskompetens för att utöva yrket. Vidare går det även att reflektera över hur förändringen 

förordningen medförde, är kvinnornas ”önskemål” som männen med makt ”fört […] till 

målet”. Är detta passiva aktörskap genomgående för de andra numren? 

Sen följer kungörelser av att förordningen också medfört att småskolans personal nu fått 

samma rättigheter som folkskolans, genom att de nu kan väljas till skolrådet. Denna mycket 

korta artikel, ”Småskollärarinnor i skolråden”, påpekar att det skett en förändring där 

småskollärarinnor ”förr” inte brukade inkluderas men att ”den regering vi nu har” är 

”opartisk” och rättvis.
46

  

Efter det förklarar TFL genom tydliga rubriker vilka lärarinnor som nu får fast anställning, 

vilka som inte får de (oftast de gifta, oexaminerade eller vikarierande) och hur en lärarinna 

ska gå tillväga för att överklaga om hon ”olagligen afskedas”.  

                                                             
43 signaturen A.N, ”Godt nytt år!”, Tidning för lärarinnor, 1906: 1, 1906-01-05. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 ”Småskollärarinnor i skolråden”, Tidning för lärarinnor, 1906: 1, 1906-01-05. 
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I tidningens resterande innehåll finns det två artiklar av intresse för småskollärarinnans 

aktörskap.
47

 Den ena är en insändare och den andra är ett längre svar på tal till en artikel i 

Svensk Läraretidning. 

Insändaren Också en äldre kamrat vill under ”Än ett ord i pensionsfrågan” tacka för den 

”nyårsgåfvan” som fastare anställning innebar. Men hon menar också att småskollärarinnans 

ålderdomsunderstöd (en pensionsmotsvarighet) måste förändras för att det i nuläget 

missgynnar de kvinnor som börjat arbeta i mycket ung ålder.
48

  

Sen kommer artikeln som rubriceras ”Den fastare anställningen för småskollärarinnorna”. 

Denna refererar till nummer 51 föregående år där en artikel beskrivit den nya fastare 

anställningen, som ”[…] tyckes ej ha fallit en ärad kollega inom skolpressen i smaken”.
49

 Det 

skrivs inte ut att detta är Svensk Läraretidning men antyds och det TFL citerar återfinns i 

nummer 52 (1905) av SL.
50

 TFL skriver att de ”[…] beskylles för att hafva lämnat ’oriktiga 

framställningar till småskollärarinnornas förvillande’”.
51

 Saken gäller petitionen SAF lämnat 

in till riksdagen, där vissa lärarkategorier uteslutits i slutskeendet. ”Tidningen” (Svensk 

Läraretidning) menar att ”småskollärarinnornas rättsliga ställning” blivit utskickad till SAFs 

kretsar, medan TFL menar att fastän detta är sant så förändrades petitionen efter detta. TFL 

påpekar att då småskolelärarinnorna ”förhåller sig ju som 1 mot 5” inom SAF hade de 

protesterat denna uteslutning om de vetat om den.
52

  

De längre citat TFL har ur SL visar på att den senare väljer att porträttera den allmänna 

förändringen förordningen medfört för småskolans personal med en mer pessimistisk ton, där 

”den nya fastare anställningen” inte står på ”fast grund” utan ”[…]hänger tyvärr tämligen i 

luften”.
53

 Till detta svarar TFL: ”Vi äro af alldeles motsatt åsikt i denna sak. Tidningen 

missuppfattar förordningen.”.
54

 Att skribenten rakt ut hävdar att SL missuppfattat situationen 

visar på djärvhet. Skribentens mening är att den medfört nya rättigheter att överklaga vilket 

kommer bli ett användbart verktyg för felaktigt avskedade lärarinnor. 

                                                             
47 Övriga artiklar i numret hyllar punktlighet, ger en åsikt för en traditionell kristendomsundervisning i skolan 
och återberättar i en ”sann” historia om ”bönens betydelse” och att det som ”sås i barndomen kan ligga länge i 
hjärtat” innan det blommar ut. 
48 Signaturen Också en äldre kamrat, ”Än ett ord i pensionsfrågan”, Tidning för lärarinnor, 1906: 1, 1906-01-05. 
49 ”Den fastare anställningen för småskollärarinnorna”, Tidning för lärarinnor, 1906: 1, 1906-01-05. 
50 ”Småskollärarinnornas fastare anställning”, Svensk Läraretidning, 1905: 52, 1905-12-27. 
51 ”Den fastare anställningen för småskollärarinnorna”, Tidning för lärarinnor, 1906: 1, 1906-01-05. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Till sist något om den ”ordinarie” anställningen, som vi sagt, att småskollärarinnorna vunnit. Vår 

ärade kollega förnekar, att de vunnit ”ordinarie” anställning, enär enligt förordningen den ej är 

likadan som folkskollärarnes. Men ordinarie anställning kan väl vara af mer än ett slag. […]
55

 

Detta är i denna undersöknings mening ett exempel på hur TFL vill agera på sina egna 

premisser, och inom den manligt upprättade strukturen upprätta sin egen. De påpekar även hur 

de krav som ställts på examinerade folkskolelärare i petitionen, inte sträckt sig till 

småskolelärare: ”Vi hade visst icke missunnat de oexaminerade att få fast anställning. Vi 

påpekar blott det inkonsekventa i petitionen”.
56

 De avslutar med att tacka SAF trots 

meningsskiljeakter, där det trots allt ”säger sig ju själft”
57

 att de har olika uppfattningar om 

småskollärarinnornas rättsliga ställning.  

Tidning för lärarinnor, 1906: 14 

Detta nummer börjar likt den första, men denna gång ”Stockholm den 6 April”. Majoriteten 

av numret är direkta citat och utdrag ur dels ett yttrande ”Hvad pensionsinrättningens 

direktion yttrat” angående en höjning av småskollärarinnornas ålderdomsunderstöd, och sen 

längre motiveringar från en utredning angående ”Anmärkning mot ecklesiastikministern för 

de nya skolförordningarna”. Anmärkningen tycks utbildningsministern ha fått efter att ha 

utfärdat förordningarna ”utan riksdagens hörande”.
58

 

Tidningen inleder med en fortsättning på ”Själfuppfostran” från ett tidigare nummer, 

angående barnets självdisciplinering, speciellt religiös. Sen följer en årsberättelse och 

revisionsberättelse från föreningen ”Stacken”, som har ett sommarhem där de bjuder in 

lärarinnor över semestermånaderna. Detta år hade de bjudit in under jul fyra stycken 

småskollärarinnor: ”Alla dessa hade sina skolhus ensligt belägna och saknade hem och 

anhöriga att ’jula’ hos”.
59

 Vidare motiverar de detta med att: ”Ensamheten i ett ensligt skolhus 

stärker ej svaga nerver, ej heller gifver det friskt lefnadsmod, nej tvärtom.”
60

 

Efter en religiös dikt från signaturen ”Linnéa” angående uppståndelsen, finns en 

”Aftonlektyr” från signaturen Hillevi Dahl (ett pseudonym till Anna Hammardahl).
61

 Denna 

heter ”Framsteg” och beskriver en grannfamiljs ”lille Ture” som genom en skicklig lärares 

motivation förbättrat sin skrivförmåga. När skribenten möter denna lärarinna visar hon stolt 

                                                             
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 ”Anmärkning mot ecklesiastikministern för de nya skolförordningarna.”, Tidning för lärarinnor, 1906: 14, 
1906-04-06. 
59 Frisch, N., ”Föreningen ’Stackens’ årsberättelse”, Tidning för lärarinnor, 1906: 14, 1906-04-06. 
60 Ibid. 
61 Ekwall, ”Småskollärarinnan…”, 256. 
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upp hennes metoder för att skapa denna förbättring bland eleverna. ”-Ett är då bra med 

småskolan. Man ser riktigt tydligt resultatet af sin undervisning” säger hon. De skrivböcker 

hon låter barnen skriva i ber hon de sedan visa folkskoleläraren i nästa klass. Detta bland 

annat för att hon hyser ”[…]det hoppet, att han skall få en liten aning om den möda, vi 

lärarinnor i småskolan hafva för att barnen skola komma till det stadium, de stå på vid sin 

uppflyttning till folkskolan.”.
62

 Skribenten reflekterar över att det yttersta tecknet på denna 

lärarinnas skicklighet är att Ture även hemma övar skrivandet: ”-därhän kommer blott en 

lärarinna af Guds nåd”.
63

 Likt tidigare nummer så bidrar det till porträtteringen av ett 

”lärarinnekall”, där yrkeskicklighet prisas och romantiseras, inte sällan kopplat till kristlighet.  

Tidning för lärarinnor, 1906: 27 

Även detta nummer ger exempel på ”lärarinnekallet” och prisandet av dygdiga egenskaper 

som omtanke och medkänsla. Det är utgivet ”Stockholm den 6 Juli” och inleder med en bild 

från ”Sommarkurserna i Boden”. Där har det skett akademiska föredrag om bland annat 

Selma Lagelöfs diktning, och en kvinnlig ”statsgeolog” som föreläste om moränbankerna. 

Artikeln som följer ger en intressant inblick i det som redan antytts i tidigare stycken – att det 

inte är kraven på kvinnlighet som ifrågasätts, utan att dessa snarare bidrar till ett 

lärarinneideal. ”Skolkök vid lärarinneseminarier” menar att ”orsaken” till att 

småskollärarinnan ”[…] i förtid blir klen och nervös är nog ej sällan, att hon dels är obenägen 

för och dels saknar nödig kunskap uti kokkonsten”.
64

 Detta blir då en motivering till att 

småskolelärarinneseminarier också borde tillgodose deltagarna med kokkunskap, speciellt 

eftersom många är ”unga flickor” som inte hunnit lära sig det i hemmet än. Då det är ”allmänt 

bekant” att cirka 40 % av småskollärarinnorna ingår äktenskap, menar artikeln att dessa 

kunskaper skulle ha ett dubbelt värde.
65

 Lärarinneyrket framställs alltså inte oförenligt eller 

väsenskilt den gifta kvinnan, utan snarare som en förlängning av dessa kunskaper – alltså 

hemmets kunskaper.  

Likt den artikel som i nummer 1 argumenterade för entusiasmens vikt, så pratar ”Barnens 

idealer” av signaturen D.V. om idealets betydelse. Signaturen menar att idealist ofta anses 

”liktydigt med att vara en opraktisk och öfverspänd varelse […]”.
66

 Detta är dock ett misstag:  

                                                             
62 Hammardahl, A., ”Framsteg”, Tidning för lärarinnor, 1906:14, 1906-04-06. 
63 Ibid.  
64 ”Skolkök vid lärarinneseminarier”, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
65 Ibid. 
66 Signaturen D.V., ”Barnens idealer, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
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En människa utan ideal löper fara att försjunka i den krassaste materialism och egoism, och 

dessa båda egenskaper äro de fiender, vi med uppbjudandet af alla krafter måste söka att 

bekämpa
67 

Det ideal som konstrueras i artikeln är alltså altruistism. Vidare menar D.V. att barn ofta 

tenderar att idealisera personer, något som borde uppmuntras av föräldrarna. Artikeln avslutas 

med att påpeka att lärarinnan ibland kan vara ”allas ideal” i klassen. ”[Lärarinnan] utöfvar 

större inflytande än alla de andra på barnen.”
 68

 lyder sista meningen. Den påföljande artikeln 

– ”Lärarinnan själf” – av signaturen ”(Polstjärnan)” blir ytterligare ett exempel på 

romantiseringen av självuppoffrandet. Denna är en kortare text som bland annat skriver att 

”[…]det egentliga lifvet, är detta: att lefva för andra”.
69

 Yrkets betydelse hyllas samtidigt som 

det aktivt associeras till altruistiska dygder, nära förknippade med religion. 

Nästa artikel är ”Efter L. Kellner” och heter ”Lärareanlagen”. Likt rubriken antyder så 

hävdar artikeln att fallenheten för yrket är ”medfödt”, och att det inte går att konstla fram en 

bra lärare. ”Framförallt en sann, hängifven kärlek till kallet!”
70

 blir det sätt andra kan försöka 

närma sig idealet. De egenskaper som framhålls göra en bra lärare är ”lefnadsvarm”, 

”förståndig” och fromhet, med en ”varm känsla för det ädla och gudomliga”.
71

  

Numrets resterande innehåll är siffrors historik, historieundervisningen i skolan, ett utdrag ur 

”Lefnadskonst” om konsekvenserna av pojkars dåliga vanor, en insändare angående 

pensionsfrågan och en ”Aftonlektyr”. ”Historieundervisningen” visar sig vara oväntat 

intressant då den först börjar med att prata om betydelsen av historieundervisningen för en 

”varm fosterlandskärlek” och sen skriver: ”Våra historiska läroböcker hafva dock tyvärr väl 

mycket af krigshistoria hos sig, mera kulturhistoria, mera om fredens hjältar behöfde där 

framdagas.”.
72

 Den avslutas med att i framtiden när ”vårt land […] gifver sina söner och äfven 

döttrar allmän rösträtt”
73

 så bör historieundervisningen ta en bredare form. Detta är ett av få 

uppenbart kvinnoemancipatoriska yttranden i tidningen. 

Den sista artikeln i nummer 27 är en kortare text som visar sig vara ett citat ur de 30 kortare 

satser som är amerikanarnas ”pedagogiska grundsatser”. Rubriken är ”Pedagogiska 

guldkorn” och texten tar upp lämpligheten med kvinnliga lärare. Detta då hon lämpar sig för 

                                                             
67 Signaturen D.V., ”Barnens idealer, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
68 Ibid. 
69 Signaturen (Polstjärnan), ”Lärarinnan själv, Tidning för lärarinnor, 1906:27, 1906-07-06. 
70 Signaturen Efter L. Kellner, ”Lärareanlagen”, Tidning för lärarinnor, 1906:27, 1906-07-06. 
71 Ibid. 
72 ”Historieundervisningen”, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
73 Ibid. 
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barnuppfostrandet. ”[U]tvecklingen af barnets individualitet är i allmänhet mera harmonisk 

under vården af en lärarinna än af en lärare. Detta gäller åtminstone till en viss ålder.”
74

 Här är 

kvinnans del i den privata sfären ännu en gång sammanknutet med lärarinneyrket. 

Notiserna uppdaterar kring Fröken Pettersons avskedning – som tycks lyckats överklagat detta 

i domstolen. Även en kortare notis kring den ”mörka” situationen i de nordligaste 

folkskolorna, där ”fattigdom och brist råda”, och lärare blir isolerade.
75

  

Tidning för lärarinnor, 1906: 40A 

Detta nummer innehåller en petition vilket gör att högst upp på tidningens omslag så kungörs 

det att TFL idag – ”Stockholm den 5 Oktober” - utkommer i ”två nummer, A och B”.
76

  

Signaturen N. inleder med ”Skolan och mödrarna”, där det uppmanas till förbättrad relation 

mellan mödrar och lärarinnor för att stärka barnets uppförande och läxläsning. De borde 

mötas ”som kvinnor möta kvinnor” och inte ”som mödrar och lärarinnor”.
77

 Därefter följer ett 

”Lektionsutkast” som heter ”Katten och tigern” som är en ”ordagrann öfversättning” ur en 

amerikans tidning som påstås vara TFL:s motsvarighet. Skribenten hyllar de amerikanska 

lärarinnornas ”rikedom på idéer”, något Sverige borde ta efter för att inte ”mekaniskt bedrifva 

[undervisningen] helt slentrianmässigt”.
78

  

Som en inledande text till den längre artikel som tillägnas lönepetitionen så är först en artikel 

som heter ”Från arbetsfältet”. Denna är nog troligtvis skriven av redaktionen (som så mycket 

annat) och diskuterar hur många brev som kommit av ”[…] den lilla raden: ’Med nästa 

nummer följer lönepetitionen’”
79

 som fanns i föregående nummer. Tydligen har de ”gamla 

kamraterna” skrivit för att pensionsfrågan skulle inkluderas, medan ”de unga” haft synpunkter 

på ”motiveringen av lönefrågan”.
80

 Undermeningen menar TFL var en oro för ”splittring” och 

att många fruktat att SmF skulle skadas. Men texten avslutas med: ”Alla voro eniga om, 

penningebeloppen, det var motiveringen, meningsskiljaktigheterna gällde”.
81

 Den kollektiva 

anslutningen är alltså något som värdesätts. Petitionerandet visar på stor eftertänksamhet och 

medvetenhet kring potentiella förbättringsstrategier, som varsamt övervägts. Läsarkretsen 

tycks aktivt ha deltagit.  

                                                             
74 ”Pedagogiska guldkorn”, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
75 ”Skolbilder från obygderna”, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
76 Numret jag har granskat är 40A medan den bifogade petitionen blir 40B (se Bilaga). 
77 Signaturen N., ”Skolan och mödrarna”, Tidning för lärarinnor, 1906: 40A, 1906-10-05. 
78 ”Katten och tigern”, Tidning för lärarinnor, 1906: 40A, 1906-10-05. 
79 ”Från arbetsfältet”, Tidning för lärarinnor, 1906: 40A, 1906-10-05. 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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Läsarkretsen har angående lönefrågan och pensionsfrågan fått två insändare publicerade. 

Signaturen ”Flere lärarinnor” skriver angående den första av dessa frågor om det bristande 

intresse de upplever finns bland ”de styrande i landet”, och frågar sig om detta är för att 

småskolan ”knappt” finns i städerna. Redaktören svarar med att tillbakavisa, då ”’de styrande’ 

ha för avsikt” att förbättra ”den dåliga ställning” småskollärarinnorna har, speciellt nu när 

folkskollärarens lönefrågor fått ”en god lösning”.
82

 Detta liknar nummer 1, där det sätts stor 

tilltro, liksom tacksamhet till de etablerade maktspelarna.  

Därefter kommer artikeln ”Lönepetitionen”, där det först redogörs för farhågorna med att 

trots allt inkludera pensionsfrågan (då den så nyligen debatterades i riksdagen), och sedan 

anges skäl till att petitionera. Det är då höjda levnadskostnader och ”folkskollärarnes 

löneförhöjning” som blir anledningarna. Lönebeloppet bör i sig vara ”hälften af 

folkskollärarens”, och för de läsarna som inte håller med ombeds de stryka över petitionens 

utskrivna belopp. Pension borde följa praxis för övrig personal i folkskolan och därför vara ¾ 

av slutlönen. Artikeln uppmanar: ”Må nu hvar och en lärarinna göra hvad hon kan för sin och 

sin egen kårs framtid.”.
83

  

Tidning för lärarinnor, 1906: 52 

Datumet är ”Stockholm den 28 December” och det inleder med en nyårsönskan i ”Ett godt 

nytt år!”. Detta är undertecknat redaktören och frågar sig själv om det nya året kommer 

innebära ”goda och glädjande händelser” för småskollärarinnorna. Angående det gångna året 

säger den:  

I stort sedt har ju kåren ryckt framåt under 1906. De nya förordningarna om rättslig ställning åt 

småskollärarinnorna samt om lärarrepresentanter i skolråden äro ju att räkna till framgångarna. 

Genom den senare har den förr förbisedda småskolekåren fått en smula makt i sin hand.
84

  

Detta är ett exempel på den optimism som förekommer i TFL. Att makt betonas och 

fetmarkeras, antyder att TFL vill uppmärksamma varje framgång och förändringstillfälle, som 

ger utökade handlingsmöjligheter för småskollärarinnans begränsade position.  

Nummer 52 har en redogörelse för barndomsjular av signaturen Alma N-n och sen signaturen 

–a –er som skriver om samma tema i ”Aftonlektyr”. Den senare pratar om hur hon sitter där 

med sin syster ”[s]å gott som ensamma i ett större skolhus på landsbygden […]”
85

 och minns 

                                                             
82 Signaturen Flere lärarinnor, ”Småskollärarinnornas lönefråga”, Tidning för lärarinnor, 1906: 40A, 1906-10-05. 
83 Resterande innehåll i numret är skämt, kuriosa kring ett nytt bibliotek i Åbo, tips för skolgolvsstädningen, 
sommarminnen från ett vilohem och en ”Aftonlektyr” som förvisso är intressant, se Diskussion.  
84 Hammardahl, A., ”Ett godt nytt år!”, Tidning för lärarinnor, 1906:52, 1906-12-28. 
85 Signaturen –a –er, ”Aftonlektyr”, Tidning för lärarinnor, 1906: 52, 1906-12-28. 



27 
 

tidigare jular. Det är denna artikel som uppsatsen får sitt titelcitat ifrån. Julevangeliet och 

religion blir som en tillflyktsort från ensamheten och isolationen.
86

  

Sen återfinns ”Stadgar för Småskolelärarinneförbundet”, paragraf 10 till 16, och fortsätter 

även i ett senare nummer. ”Råd till platssökande lärarinnor” ger tips från ”en aktad 

skolrådsordförande” vid sökning till lärarinnetjänst, medan en insändare kommenterar 

lönefrågan och kritiserar strategier för att höja denna.
87

  

En längre artikel, ”Landsortslärarinnornas ställning”, som är signerad A.U. är en bitvis 

humoristisk redogörelse av hennes gångna karriär. Den inleder med att hon – när hon hör om 

folkskollärare, präster m.m. som får löner av kommuner och stater och löneförhöjningar för 

att kunna ”lefva ’anständigt’” – tänker:  

Vi fattiga små krypmyror, som sitta i en gammal bristfällig småskolesal på katedern, och frysa 

så, att vi mången gång behöfva handskar på våra händer under lektionerna. Och sedan då dagens 

tålamodsprofvande arbete är slut få stiga upp i ett litet vindsskyffe.
88

 

Alla försök till att förändra detta upplever hon som förgäves: ”Vi får tiga stilla”. Hon 

beskriver hur hon varit småskollärarinna i 36 år, med en första lön på 60 kr. Angående hennes 

boende i en tidig anställning skriver hon: ”Kan du öfverleva de fyra månaderna tills skolan 

åter skall börja, så är det godt och väl, hvarom inte så finns det väl fler.”.
89

 Artikeln avslutas 

med att problematisera den nuvarande pensionen, då 250 kr om året inte kommer räcka för att 

kunna åldras ”anständigt”. Konflikten mellan stad och landsbygd är påtaglig, där lärarinnorna 

i den senares småskolor tycks vara förbittrade över förhållandena. Denna ton framkommer när 

TFL inte själv författat artiklar, som i dylika insändare. 

Senare i tidningen finns en ”Nota för år” som samma A.U. bifogat, vilket rubriceras ”Hvad 

som åtgår i en småskollärarinnas hushåll”. Denna visar en kost på vetemjöl, havregryn, 

russin, plommon, ägg, mjölk, potatis och ost med (inte mycket) mera. Till den följer en 

kortare text där hon sätter sin situation i relationen till stadslärarinnorna. Dessa har hus som 

”mera liknar palats” medan hon har något som ”liknar ett skjul”, och ändå ”hafva [jag] 300 kr 

mindre lön”.
90

 Fastän redaktionens egna texter manar till optimism och förändring, så 

                                                             
86 Även artikeln ”Vi och våra lärjungar” fortsätter på det kristna temat, där den uppmanar lärarinnan att ha 
omsorg om sina skolbarn likt Paulus till ”sin forne lärjunge” Timoteus. 
87 ”Småskollärarinna [p]å landsbygden” skriver i insändaren ”Småskollärarinnornas lönefråga” att petitioners 
lönebelopp inte borde vara för högt, för att förhindra splittring och prutning. Redaktören instämmer. 
88 Signaturen A.U., ”Landsortslärarinnornas ställning”, Tidning för lärarinnor, 1906:52, 1906-12-28. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
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undviker TFL inte att publicera de texter som ändå visar på en rådande dyster 

levnadssituation.
91

  

4. Diskussion 

Inledningsvis kan det konstateras att genuskonfliktens tre sidor; segregering, kapitalism och 

demokrati återkommer i spridda former i TFL. Insändare visar på en medvetenhet kring 

”billighetsaspekten” (eller ”fattigmönstret” i Florins ord) som präglar yrket. Detta i sig är 

grunden till kapitalismens påverkande kraft. I nummer 27 så ifrågasätter ”Några lärarinnor i 

Småland” utifall lärarinnornas pension ”[…] är med rättvisa och billighet förenadt […]”.
92

 

Där sammanlänkas den kapitalistiska logiken med rättviseaspekten. Det är ofta i tidningen 

som det ”orättvisa” i ojämlikheten mellan folkskollärare och småskollärare poängteras 

(exempelvis i ”Landsortslärarinnans ställning”). Demokratins etablerande i 

samhällsstrukturen har sin påverkan på de verkande aktörerna. Rättvisa blir ett krav på 

förändring. Att definiera ”rättvisa” inom den existerande ramens logik tycks TFL dock 

fortfarande göra.  

Hierarkin i sig ifrågasätts inte. Strukturen som helhet tas för givet, där ½ av lönen anses som 

rimligt, då att ”be om för mycket” skapar en rädsla att bli åsidosatta. Kampen verkar således 

föras inom ramarna, snarare än att aktivt försöka dekonstruera dem. Detta kan tänkas vara 

eftersom det av TFL att döma tycks råda en acceptans – och medvetenhet – att deras 

aktörskap inom reella makttermer förpassas till en passagerarposition. 1906 års första nummer 

inleds med ”tacksamhet”, och denna tacksamhet återkommer. Det blir i denna porträttering 

riksdagsmännen som utav godhet förbarmat sig över småskollärarinnornas sak. Samtidigt kan 

det motargumenteras att det snarare är just demokratifaktorn – rättvisan – än allmosor som 

enligt småskollärarinnorna tycks berättiga deras sak.  

Det som argumenterar för att det är rättighetskrav som motiverar småskollärarinnorna är 

bland annat de önskemål som läggs på den framtida historieundervisningen, liksom 

poängterandet i nummer 1 att SAF är ”inkonsekventa” med sin stundvisa exkludering av 

småskollärarinnorna. Detta visar en politisk medvetenhet. Även en insändare i nummer 40 

                                                             
91 Resterande delar av numret är notiser och annonser. Den förstnämnda redogör b.la. för inkomna 
petitionslistor från diverse län och den senare har nu börjat uppgå till 2 sidor av tidningen (vid första granskade 
nummer var annonser bara en sida). Annonser värda att nämna är en för kvinnotidningen Idun och en 
uppmaning att lämna in kvinnors rösträttslistor.  
92 Signaturen Några lärarinnor i Småland, ”I pensionsfrågan”, Tidning för lärarinnor, 1906: 27, 1906-07-06. 
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undrar varför det ska gälla olika regler för pensionen mellan folkskola och småskola, när 

småskolan trots allt är en ”afdelning af folkskolan”.
93

  

Så fastän aktörskapet stundvis blir passivt – där maktpositionen begränsas till passagerare – så 

är det just medvetenheten kring rättigheter som framkallar diskussionen. Denna aspekt verkar 

vara det som verkligen driver TFL. De skriver ofta om vilka rättsliga konsekvenserna t.ex. den 

nya förordningen har på just småskollärarinnorna. Även vilket ökat rörelserum förändringar 

medför. Rättsliga situationer förekommer både i berättelser, artiklar och notiser. Exempelvis i 

en ”Aftonlektyr” i nummer 40 berättas det om småskollärarinnan Ulrika som endast vill gifta 

sig med en förälskad kollega om hon får behålla sin tjänst (något hon inte får, som 

framkommer i en fortsättning i ett senare nummer). Ramarna må alltså vara satta, men TFL 

tycks motiverad att dessa ramar ska vara synliga och att läsarna ska bli medvetna om 

möjligheterna inom dessa. 

Materialet visar att fattigdomen (och landsortens isolering) är ett genomgående tema. 

Klassaspekten är alltså också närvarande. Men som konstaterats tidigare så gör tidningens 

optimistiska hållning att detta inte porträtteras begränsande. Det fortsatta bildandet är istället i 

ständig fokus. Sommarkurser redogörs i artiklar och notiser, och ofta beskriver artiklar 

bakgrunden till saker som exempelvis ”Siffror”. Tidningen både diskuterar bildandet på ett 

metaplan och kommer med praktiska exempel. Utdrag ur amerikanska tidningar påstås vilja 

breda kompetensen och skickligheten i klassrummet för yrkesutövarna. Det är således det 

kulturella kapitalet som framhålls och uppmuntras. Likt den ”Aftonlektyr” i nummer 40 som 

nämndes i tidigare paragraf så är det en jämnårig flicka med samma fattiga bakgrund till 

Ulrika som ”ingenting lärt” och menar att Ulrika inte ”vet […] huru lycklig [hon] är som har 

en god plats och en fast inkomst”.
94

 Att vara småskollärarinna framställs alltså med en viss 

prestige, som differentierar henne från andra. Den verkande faktorn är det kulturella kapitalet. 

Detta för diskussionen in på småskollärarinnans självbild. Förutom i ovannämnda berättelse 

om Ulrika så uttrycks inte många kvinnoemancipatoriska åsikter. De egenskaper som 

värdesätts är i linje med de höga moraliska krav som fanns på småskollärarinnan. 

Genussegregeringen kvarhålls i självbilden. Kvinnans särart betonas, exempelvis i 

”Pedagogiska guldkorn”, där detta blir det som gör henne till en lämplig lärarinna. Det är 

gudsfruktan, sedligheten och yrkesskickligheten som gör henne till en bra lärarinna. De två 

                                                             
93 Signaturen Flere lärarinnor, ”Småskollärarinnornas lönefråga”, Tidning för lärarinnor, 1906: 40A, 1906-10-05. 
94 ”Arbete”, Tidning för lärarinnor, 1906: 40A, 1906-10-05. 
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första blir nästan anledning till den sista; entusiasmen för det ädla och medkänslan ska 

förgylla klassrummet. Småskollärarinnan skapar en bild av ett ”kall” som inte främst kan läras 

utan är en naturvälsignelse. Som lärarinnan till ”lille Ture” i ”Framsteg” där hennes 

skicklighet är ”af Guds nåde”. 

Småskollärarinnan vill inte bli satt i en offerposition. Det är ”utvaldheten” som gör henne till 

en extra bra kvinna, vilket också är det som gör henne till en bra lärare. Yrket medför sina 

ekonomiska begränsningar, men detta implicerar enligt TFL att det är den ädla entusiasmen 

och självuppoffrandet som istället driver henne. Kvinnan är annorlunda från mannen, men i 

sin yrkesutövning ska hon åtminstone bli ”rättvist” jämställd sina kollegor. Att 

småskollärarinnan har en svårare rättslig position är ett faktum, men inom de demokratiska 

rättigheterna så finns ett handlingsutrymme och förändringsmöjlighet. De begränsningar som 

finns ska inte missgynna utan snarare uppmuntra till yrkesstolthet. 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen har utgått ifrån en stereotyp uppfattning om småskollärarinnan. 

Omvärldens porträttering har varit av småskollärarinnor i en olycklig problemsituation, 

förbisedd och hjälplös. Detta har varit föremål för revidering men ingen undersökning har 

uttalat enbart haft detta ändamål. Uppfattningen tycks även till viss del fortlevt, där Åbergs 

redogörelse för förbundshistoria endast visar problemen innan 1918 och inte de tidiga 

förändringsförsök som Småskollärarinneförbundets existens från 1900 vittnat på. Det är 

främst småskollärarinnans systemvärld – den lön och de förhållanden de hade – som 

forskningen fokuserat på. Det är denna uppsats mening att livsvärlden förbisetts; vilken var 

den egna yrkesuppfattningen, trots de dåliga arbetsförhållandena? 

Det är vem småskollärarinnan var i sina egna ord som denna uppsats velat urskilja. Även 

vilken sorts aktör hon varit i tidiga förändringsförsök för förbättrade villkor? Undersökningen 

av kårtidningen Tidning för lärarinnor har visat att småskollärarinnan haft en stor 

yrkesstolthet, med en återkommande betoning på arbetets betydelse, höga krav på såväl moral 

och kompetens och ett romantiserande av yrket som ett ”kall”. Med detta kan det konstateras 

att de krav småskollärarinnan satt på en duktig yrkesutövare inte skiljer sig från samhällets 

resonemang kring en kvinnas lämplighet i barnuppfostring. TFL har således reproducerat 

bilden av småskolan som en förlängning av hemmets (och kyrkans) sfär.  
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Som aktör har småskollärarinnan i TFL velat vara en aktiv bakgrundsgestalt. Tidningen tycks 

vara medveten om de reella begränsningarna i den offentliga, politiska sfären. Detta har dock 

inte hindrat den från att belysa förändringsmöjligheter inom de satta ramarna. Läsarna har 

uppmuntrats till att överklaga orättvisa enligt de rättigheter tidningen menar att 

småskollärarinnan faktiskt hade. Småskollärarinnan har därför, enligt TFL, inte varit en så 

begränsad aktör som andra velat mena, och undersökningen har visat exempel på både 

rättsliga kamper och aktiva förändringsprojekt (som petitionsutskick). 

Det som redan tidigt poängterades i undersökningen är källmaterialets begränsning. Huruvida 

detta endast varit den bild en ensam person, i rollen som redaktör, velat förmedla eller faktiskt 

varit representativt för hela kåren, går inte att avgöra. Anna Hammardahl har dessutom varit 

en driven individ i kvinnosaken allmänt, och om hennes driv varit unikt för sin tid kan 

diskuteras. Vad uppsatsen däremot kunnat visa är att det funnits andra åsikter om läraryrket 

och småskollärarinnans ställning än den allmänna. Detta skulle i framtida forskning kunna 

fördjupas genom ett längre tidsperspektiv i en ny granskning av Tidning för lärarinnor, en 

komparativ analys av den och Svensk Läraretidnings skilda porträtteringar, eller en djupstudie 

i flera individuella småskollärarinnors livsvärldar. Klass och genus är aspekter som kan 

påverka vilka som får komma till tals i eftervärldens historieskrivningar, något denna uppsats 

velat belysa.  
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