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Abstract 

By studying parenting literature from the late 1800s to the mid 1900s I try to answer the question; 

did boys and girls upbringing differ? What rules did the different sexes have to live by according 

to the literature? And did they change over the timeperiod of my investigation? 

 

The authors seems to follow the notion that boys and girl holds biological differences which can 

both help and hinder them to reach their ideals. The ideal woman was under my search period a 

hardworking, gentle, kind-hearted devoted mother and wife who placed family above all else. Her 

biological weakness was her sensitivity, which made her an easy target for temptations; by 

teaching her how to avoid enticement she would become an ideal woman. Because of her 

weakness a woman was unreliable and therefore had no place in a mans world. The ideal man 

was strong, independent, noble, and stable. His weakness was his lust for violence that needed to 

be controlled, not muffled because it could be of use in some situations. 

 

Even though big society changes occurred under the timeperiod of my search, the advice for girls 

and boys upbringing methods barely modified. The religions influence decreased in the 1900s 

also the encouraging of flogging as a method for punishment. There were debates in the literature 

about whether or not to embrace the new world but the actual changes in nurture before the 

1950s were minimal in both girls and boys education.    
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Inledning 

Barndomen, en omfattande tid för utveckling och upptäcktslusta men också uppfostran.  Genom 

fostran försöker föräldrar modellera barnen utefter kön och förutsättningar. Konsten att vägleda 

barn in i vuxenlivet är en omdebatterad och ständigt modifierande uppgift. Tiderna förändras och 

med det synen på uppfostran och vad som karaktäriserar en vuxen man och kvinna.  

Råden och åsikterna florerar och alltifrån riktiga till självutnämnda experter vill ta del av äran i att 

uppfostra nästa generation. Biskopar, lärare, föräldrar, läkare vrider och vänder, tar till religion 

och vädjar till andra moraliska begrepp. Det finns ett smörgåsbord av uppfostringslitteratur för 

föräldrar att ta del av. 

Slutprodukten är oerhört viktig, en vuxen man och kvinna ska ha vissa egenskaper som enbart 

kan nås genom en bra uppfostran och ett tryggt föräldrahem. Detta anses vara föräldrarnas 

främsta uppgift, att genom en god fostran släppa ut mogna, unga vuxna redo att möta världen. 

De verktyg föräldrarna ger sina barn för att möta livet förändras i och med samhälleliga 

förändringar, nya strukturer, krav och föreställningar samt förutsättningar. Alla dessa faktorer 

påverkas och påverkar också flickors respektive pojkars uppfostran och hur de i många fall 

snarare har uppfostrats som två helt skilda grupper/motsatser istället för som individer.  

Hur har detta uttryckts sig i uppfostringslitteraturen? Och var skillnaden i uppfostran verkligen så 

olika för pojkar respektive flickor? Hur har detta sedan format och påverkat dem? Det är svårt att 

göra en sådan undersökning utan att gå in på genus och dessutom föra in undersökningen på en 

makronivå. Det är också komplicerat att dra en linje för att begränsa en sådan fråga då 

uppfostran är grunden till hela samhället och dess utveckling.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med min undersökning är att undersöka eventuella skillnader i flickors respektive pojkars 

uppfostran mellan 1880 till 1950 och titta på de olika uppfostringsmetoderna och dess utveckling 

under 80 turbulenta år för både barnens och hela samhällets progress. Fokus ligger på flickor och 

pojkars olika eller lika uppfostringsmetoder och hur de utvecklats över tid. Hur olika uppfostran 

har påverkat respektive könen och dess gemensamma samspel som vuxna har jag endast nuddat 

vid.  

Avgränsningar 

Under 80 år har det skrivits förvånansvärt mycket uppfostringslitteratur. Det är inte lätt att få tag 

på uppfostringslitteratur från 1800-talet och därför har jag valt att börja min undersökning 1880, 

dessutom är det först i slutet på 1800-talet litteratur började skrivas i större mängder och rikta sig 

till allmänheten (inte bara de med bättre ekonomiska medel). 1950 är en bra brytningspunkt, efter 

två världskrig, innan 1960-talet och den andra feministiska revolutionen. Dessutom skulle min 

undersökning bli alltför utbredd om den expanderades.  

Jag har valt att använda mig av litteratur nästan enbart från Sverige då det är där min 

undersöknings fokus ligger. Det bör påpekas att det nämns i Tomas Berglunds avhandling om 

faderskapet att uppfostringsmetoderna inte skiljde sig något nämnvärt i Europa. Ett par klassiker 

är dock värda att ta med och därför har jag kringgått denna regel för några undantag. 

Källmaterial  

Jag har valt att använda mig av och analysera uppfostringslitteratur för att svara på min 

frågeställning angående pojkars respektive flickors olika eller lika uppfostran. Genom 

uppfostringslitteratur kan man komma åt metoder, teorier och ansvarsfördelning om 

föräldraroller. Pedagogiska teorier formuleras utifrån skiftande utgångspunkter i konkreta 

riktlinjer för hur man bäst bör vårda och uppfostra sina barn som far eller mor. Trots att utbudet 

är ganska stort är merparten av experterna (självutnämnda och riktiga) överens om de mest basala 

riktlinjerna i uppfostran. Ur denna synvinkel kan man dessutom inte veta om den 

uppfostringslitteratur jag läst faktiskt omfattades av tillräckligt många för att kunna svara mot de 

ideal som fanns. Vissa av dessa böcker användes kanske endast till diskussion för en mycket liten, 

begränsad grupp? 
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Förekommer det klassbundna, parallella ideal? Uppfostringslitteraturen innehåll utgör främst 

grunden för den framväxande medelklassens ideal och de som var skrivna för de lägre klasserna 

skrevs av medelklassens experter som troligtvis inte hade erfarenhet nog att predika för de 

allmogna.  

Trots att uppfostringslitteratur kan tyckas vara problematisk som källa för många föreställningar 

på grund av tidigare skrivna anledningar och då författaren troligtvis lät sina uppfostrings råd 

präglas av den egna erfarenheten, vare sig den som skrev var lärare, läkare eller präst påverkar 

detta inte mina möjligheter att svara på frågeställningen. Syftet är att svara på hur flickors och 

pojkars uppfostran framställdes i uppfostringslitteraturen men också dra paralleller till samhället, 

livet som vuxen och hur dessa råd skulle uppfostra idealiska människor. 

 

Om flickors uppfostran, skriven 1881 av ärkebiskopen La Motte Fenelon. Boken debatterar vikten av 

flickors uppfostran och riktar sig till mödrar. Detaljerat beskrivs felaktigheter i dåtidens 

flickuppfostran och förslag på förbättringar så att flickor växer upp till att bli gudfruktiga, vuxna 

kvinnor som i sin tur kan uppfostra nya generationer. Boken är fylld av gamla föreställningar om 

kön och diverse negativa föreställningar kopplas ihop med det kvinnliga könet. Dåtidens 

kvinnoideal utgör grundstrukturen i boken. Genom en viss uppfostran kunde flickors sämre sidor 

tämjas och en fullkomlig vuxen kvinna skapas. 

Om barnuppfostran i hemmet, skriven 1887 av B. C. Rodhe riktar sig till föräldrar, man anar i boken 

en underton av förakt mot gamla tider, innan urbanisering och utvecklingen av ett strukturerat 

skolväsende. Genom bibelcitat och ett upphöjande av skolans roll i barnens uppfostrande vill 

Rodhe uppmuntra föräldrar att inte tappa fokus på en god uppfostran och varnar föräldrar för att 

falla för konsumtionslustan och skämma bort barnen för mycket. Trots att Rodhe upphöjer det 

nya skolsystemet varnar han för att den nya tidens lockelser, till följd av en bättre ekonomi och 

industrialisering, likaså föräldrarnas skiftande i fokus från barnen till samhället och 

massproducering. Han påpekar också vikten av gudsfruktan och religion. Rodhe prisar 

enkelheten, en kärleksfull uppfostran där det materiella inte kommer före. Hela boken tycks vara 

en stilla protest mot en snart annalkande framtid med andra prioriteringar och ideal. Från tiden 

där man gjorde det mesta själv till en tid där tyg är något som köps i affären, inte något man 

tillverkar hemma. En praktisk uppfostran är bättre än en utbildning.  

Barnets århundrade, skriven 1901 av författaren, pedagogen och kvinnosaksideologen Ellen Key. 

Boken riktar sig till likasinnade snarare än föräldrar. Boken debatterar vikten av att släppa den 

kristna livsåskådningen och istället se varje ny generation med en ny och djupare syn, en helighet. 

Istället för att betrakta människan som en fysiskt och psykisk orubblig företeelse ska man se 

henne som en ofullbordad, i stånd till omvandling, istället för en fallen. Hon påpekar också att 

genom modifikation kan människan bli ett helt nytt väsen och genom att rikta människans 

utveckling kan man främja en högre typ av människa (rasbiologi). Genom den naturvetenskapliga 
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åskådningen och antikens syn på det kroppsligas betydelse, dess helgd och rätt (tvärtemot 

kristendomens syn på kroppen som smutsig). Ellen Key går djupt in i rasbiologin och framhåller 

vikten av att välja partner efter yttre och inre attribut och välja bort svaga gener. Hon lyfter upp 

det vackra i mannens och kvinnans samliv och tycker att kristendomen har gjort fel i att smutsa 

ned samlivet och lyfta kvinnans gudomlighet endast om hon är jungfru. Ellen Key tyckte att 

fokusen istället borde ligga på att hitta rätt partner så att människan kunde förädlas genom 

generationer, både skilsmässor och barn födda utom äktenskap borde godkännas då ett barn fött 

i ett kärlekslöst förhållande var mer oäkta än ett utan far.  

Uppfostran i den nya tiden, skriven 1919 av teosofen Annie Besant, riktar sig främst till lärare men 

också till föräldrar av medelklass och förmögna familjer. Besant påtalar vikten av att förändra 

uppfostran så att den passar det nya industriella samhället. Hon förespråkar en fri uppfostran där 

individen är i fokus men också individens plikt att underordna sig samhället. Genom 3 

sjuårsperioder ska barnen uppfostras, först kroppsligt, sedan känslomässigt och sist intellektuellt. 

Man ska främja barnens unika sidor samtidigt som samarbete är viktigt. Barnen skulle skyddas, 

men inte till en sådan del att de förstörde deras utveckling. Skolan skulle ha en stor del i barnens 

uppfostran men grunderna skulle läggas i hemmet. Barnens goda sidor skulle uppmuntras och de 

dåliga kvävas. Religion skulle genomsyra uppfostran och vördnaden för lagen och samhället var 

grunden till en god medborgare. Besant var tvärtemot många under sin tid, inte benägen att älta 

det förgångna utan hon såg med klara ögon på samhällsomvälvningen och hur det skulle komma 

att påverka framtiden och barnens uppfostran. Ett nytt samhälle som skulle forma sig efter 

barnen istället för tvärtom.   

Våra barn, skriven 1939 av Urban Hjärne. Boken är en faktabok med fokus på barndödlighet och 

amning men också en handbok riktad till kvinnor där barnets fysiska och psykiska behov 

beskrivs. Ett kapitel handlar om uppfostran med vikt på en praktisk uppfostran, både pojkar och 

flickor bör förväntas kunna bädda sina sängar, duka, tvätta, diska, laga och lappa. Pojkar bör delta 

i detta för att som vuxna kunna uppskatta sin hustrus arbete. Även denna bok pekar på vikten av 

att fortsätta uppfostra barnen på ett praktiskt sätt och inte enbart satsa på utbildningen. Konsten 

att kunna grundläggande saker såsom hushållssysslor bedöms som viktigare än en utbildning trots 

att tiderna förändrades och gick mot nya ideal där en utbildning kunde säkra en framtida familjs 

ekonomi var det fortfarande viktigt att barnen lärde sig vardagssysslor. I staden fanns det både 

skräddare och färdiga tyger, trots detta påpekar både Hjärne och Rodhe vikten av att kunna göra 

dessa saker själv. Nästan som om att de väntade sig att tiderna skulle förändras igen mot en mer 

familjebaserad ekonomisk struktur, istället för en fortsatt urbanisering och mekanisering. 

Vardagsbarn, skriven 1942 av Gun Nihlén, en vanlig mamma och lärarinna som vill göra ett 

folkmässigt inlägg i debatten. Boken riktar sig till föräldrar och lärare/lärarinnor. Även Nihlén 

förespråkar dåtiden, innan massinvandringen till städerna, hon påpekar vikten av barnens behov 

för jord, de behövde växa upp i närheten av djur och natur. Bondesamhället var uppbyggt för 
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barn, nutiden är en tid för maskiner; det forcerande tempots slavar.  Nihlén är mycket kritisk till 

den moderna statens maskineri, massproduktion och slöseri, desto mer än Hjärne och Rodhe. 

Hon tycker att ingenjörernas värld är raserande och förespråkar en mer fri uppfostran, 

självständiga barn med egna livsåskådningar, utan vare sig klassfördomar eller klasskänsla. Stryk 

är inkompetensförklarande för den som slår och pjosk är dåligt då barn mår bra av att härdas. 

Hon förespråkar debatter i hemmet, och att diskutera nutidens frågor utan likgiltighet. Hon 

kritiserar skolan, den tar död på spontaniteten Nihlén påpekar istället vikten av familjesolidaritet, 

hon står för barnens rättigheter, vilket kan låta som en paradox i den tid, som kallats barnets 

århundrade. Barn ska ha rätt att vara barn på ett sunt och naturligt sätt. 

Aga eller ej: hur man fostrar nutidsungdom, skriven 1943 av läraren Wilhelm Helle. Denna bok 

fokuserar på barns och ungdoms psykologi och riktar sig till både lärare och föräldrar, men 

fokusen ligger mest på skolan för det är där agan sker mest öppet. Med exempel från verkliga 

livet försöker Helle påpeka följderna av aga. Han talar om agan som ett tvåeggat svärd, där slagen 

när som helst kan träffa en själv. Ett tryggt hem leder till trygga barn medan ett hem fyllt av ilska 

och vrede leder till otrygga barn. Han påtalar vikten av att lyssna och möta barnen på deras mål 

och inte låta ilskan ta övertaget, ta reda på det verkliga problemet istället för att bara slå. Aga 

leder till vildsinthet. Han tar också upp den tekniska revolutionen som pågick, en förändrad 

livssyn och livsstil som uppkommit vid teknikens och maskinernas utveckling. Människans inre 

liv har förändrats och de gamla föreställningarna och åsikterna frigörs som ansetts oföränderliga 

håller på att upplösas. De äldre idealen är ohjälpligt föråldrade och de gäller även de gamla 

idealen för barnens uppfostran. Helle förespråkar, tvärtemot Rodhe, Hjärne och Nihlén en ny, 

förändrad och bättre anpassad uppfostran i syn med den nya tiden som krävde nya ideal. 

Däremot påpekar han att den fria skolan är föråldrad, enligt honom är den grund den fria skolan 

är uppbyggd på (att en människa kan fostras till en fristående varelse) verklighetsfrämmande tro 

och dessutom naiv. I maskinernas tidsålder behöver barnen uppfostras som en stor producerande 

massa. 

Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran: från födelsen till brytningsåren, skriven 1950 av barnläkaren 

Benjamin Sock. Boken är en klassiker som beskriver i detalj allt som har med barnets fysiska och 

psykiska behov och uppfostran att göra. Spock har inte lämnat något åt slumpen utan beskriver 

varenda fas med extrem detaljrikedom. Eftersom att boken är så pass detaljerad finns det gott om 

beskrivningar av skillnader mellan pojkar och flickor men också män och kvinnors roll och 

anpassning till familjelivet. Spock verkar befinna sin utanför debatten mellan nutida och dåtida 

uppfostringsideal, hans fokus ligger på att uppfostra föräldrarna. Boken är ett lexikon för 

nyblivna föräldrar.  
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Metod 

Genom att läsa en hel del uppfostringslitteratur och tidigare forskning vill jag kunna analysera 

och försöka sätta fingret på barnens uppfostran 1880-1950, likaså pojkar och flickors olika ideal 

och uppfostringsmetoder för att sedan bli vuxna som passade in i samhällets mall för hur en man 

respektive kvinna skulle vara, se ut och bete sig.  

Bakgrund 

Genom medveten och omedveten härmning har barn i alla tider utvecklats genom att ta del av 

sina föräldrar och sin omgivnings arv. Olika tider har följt olika ideal och på så sätt har 

uppfostran styrts av yttre påverkningar. Kulturella arv, hemmiljön och senare skolan har format 

och fostrat generationer av barn till att följa de rådande idealen, manliga och kvinnliga, efter klass 

och andra förutsättningar. Under sekelskiftet 1800 började barn åtnjuta ett ständigt ökat intresse, 

barn började ses som en urskiljbar grupp. Denna process började redan under 1600-talet men 

kulminerar under 1800-talet. Denna syn sprids sedan från de ledande skikten ned till de allra 

fattigaste. Detta kopplas också ihop med framväxten av skolväsendet och som följd av denna 

uppdelning mellan barn och vuxna skapas en ny typ av kärleksrelation. Familjen gick från en 

egendomsförvaltande produktionsenhet till en familj baserad på kärlek. 

Barn fostras till att bli sina föräldrars speglingar, de ska helst bli lite bättre men genom att 

observera sina föräldrars liv, förutsättningar och roller kunde barnen se sin framtid. En 

generation uppfostrar en annan och så vidare, det är ett kretslopp som aldrig tar slut. 

Ideal, förutsättningar, klass, hemmet, skolan, kön och samhället hade alla del i uppfostran och 

summan av alla dessa faktorer ledde till slutprodukten, en vuxen man eller kvinna redo att ta sig 

an de uppgifter samhället och familjen la på deras axlar. 

 

I hemmet skulle den största och viktigaste delen av uppfostran ske. Hemmet var platsen där 

grundprinciperna skulle läggas. Det skulle vara en trygg och säker plats där föräldrarna skulle leva 

som de lärde och kärleken skulle flöda. Flickorna hjälpte sin moder och pojkarna sin fader.  

Genom reproduktionens och produktionens särskiljande och likaså nationalstatens tillkomst dit 

skolornas framväxt räknas skapades ett starkare känsloband mellan förälder och barn. Den 

framväxande medelklassen ledde till ett ökat behov för utbildning som föräldrarna inte kunde 

medverka till vilket ledde till en uppdelning i barnuppfostran mellan hem och skola eller hem och 

stat. I skolan skulle barnen formas och utbildas, få de praktiska verktyg de behövde för att kunna 

utföra sina plikter gentemot sin familj och samhället först som barn men sedan som vuxna.  
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Den alltmer framväxande medelklassen som både politiskt och ekonomiskt hade en stor roll i 

samhället och deras barn skulle uppfostras i en lite annorlunda anda än barn som bodde på 

landet. Utbildning var viktigare då stadsbor inte kunde leva av jorden utan behövde en utbildning  

På landet var det viktigare att man lärde sig att bruka jorden. Utbildningsnivån var inte lika hög 

som i tätorten men i många fall kunde barnen leka på ett mer fritt sätt än i de smutsiga 

gatuhörnen i staden.  

Alla barn från alla samhällsklasser hade vissa grundläggande uppfostringskrav på sig. Förutom 

respekt för gud och vuxna skulle de uppfostras till goda samhällsmedborgare. Barn från rika 

familjer hade mer möjligheter än de som kom från fattigare förhållanden först och främst kunde 

de utbilda sig. Särskilt pojkarna uppmuntrades till utbildning, att flickor studerade ansågs 

fortfarande kontroversiellt runt sekelskiftet 1900. Folkskolan var för alla medborgare, den 

skapades på 1800-talet men ansågs länge vara en fattigskola och många välbärgade familjer 

fortsatte med hemundervisning en bit in på 1900-talet. Detta ledde till att staten länge fick kämpa 

för att föra samman två olika parallella skolsystem; den för de fattiga och den för eliten. På 1900-

talet när kvalitén på folkskolorna ökade fick folkskolegossar chansen att studera vidare (om deras 

familjers ekonomi tillät), det skulle dröja till 1927 innan flickor fick samma chans. Likaså hade 

pojkar från välbärgade familjer större ekonomiska möjligheter att resa och sedan hitta en hustru. 

Genom att vara född i en familj med medel hade man ett försprång före de mindre lyckligt 

lottade, hade man dessutom turen att födas in i det manliga könet var möjligheterna oändliga.  

Barn från olika klasser hade olika förutsättningar, likaså hade pojkar och flickor skilda premisser. 

Trots att flickor som levde i välnärda familjer fick det bättre ställt än flickor från sämre 

förhållanden hade de fortfarande inte samma möjlighet som pojkarna. 

 

Föräldrars främsta uppgift i livet var att fostra sina barn, därför ansågs kvinnor som gav sig ut för 

att yrkesarbeta gå emot livets viktigaste uppgift då kvinnan framför allt annat skulle vara en 

närvarande moder. Kvinnor började redan i mitten av 1800-talet att arbeta som förskole 

lärarinnor (med usel lön), i början av 1900-talet möttes kvinnors förvärvsarbete med motstånd då 

nya lagar kom som förbjöd kvinnor att jobba på natten, kring barnafödande likaså vissa 

jobbområden förbjöds. Även fackföreningarna kämpade med att hålla nere lönerna för kvinnorna 

och behövde arbetsgivarna avskeda folk åkte kvinnorna ut först då mannen fortfarande ansågs 

vara familjeförsörjaren. Detta resonemang höll inte då många kvinnor var under tidigt 1900-tal 

ensamstående och de som inte var det kunde i många fall inte längre leva enbart på mannens lön. 

Under 1940-talet kom nya lagar som underlättade för de yrkesarbetande kvinnorna, 1950 

arbetade cirka 30 % av alla vuxna kvinnor, 1990 var denna siffra 75 %.  

Trots kvinnors marsch ut i arbetslivet ansågs fortfarande hennes främsta och viktigaste lott i livet 

vara moderskapet. Ingen kvinna med vettet i behåll skulle välja bort barnen för ett arbete, det var 

en skam att ens tänka tanken, detta påpekar Ellen Key i sin bok Barnets århundrade skriven 
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1901. Även Spock påpekar detta i sin bok Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från 

1952; kvinnan var barnets främsta omhändertagare. Dessutom fick yrkesarbetande kvinnor 

väldigt dåligt betalt, i många fall fick det knappt en tredjedel av vad en man skulle ha fått för 

samma jobb. Både kvinnor och barn utnyttjades och fick arbeta ibland 16 timmar per dygn utan 

att få särskilt mycket betalt. Dessutom förväntades kvinnorna när de kom hem från sitt arbete att 

ta itu med hemarbetet, barn och hushåll skulle underhållas. Genom att försöka bli fri och få en 

inkomst fick kvinnor dubbelarbeta, detta ledde inte bara till att barnen försummades men också 

till att kvinnorna själva blev utmattade. 

Förändring har i alla tider varit otäckt och omtumlande, genom att hålla kvinnor borta från 

arbetslivet kunde man upprätthålla de ideal som ansågs efterhandssträvna för kvinnor respektive 

män. När kvinnor började arbeta blev den manliga och kvinnliga sfären utsuddad. Detta var 

under 1800-talet en skrämmande förändring som i början av 1900-talet blev till en nödvändighet 

(i takt med det växande antalet ensamstående mödrar samt att mannens lön inte räckte till för att 

försörja familjen), 1960 blev kvinnors yrkesarbete en självklart för de flesta.  

 

 

Tidigare forskning 

Genus 

Genus är ett starkt tema i den tidigare forskningen. Fastän bakgrund och klass spelade roll för ett 

barns förutsättningar var ändå den värsta käppen i hjulet; kön. Redan tidigt lärde sig flickor och 

pojkar de ideal som fanns och beskrev en riktig man och en kvinna. Dessa ideal färgade hela 

uppfostran och hindrade barnen att utvecklas som individer och som vuxna såg mannen och 

kvinnan sig som motsatser, två spelare på varsin planhalva som aldrig någonsin skulle kunna byta 

plats. Man och kvinna var en stor del i ens identitet och med denna identitet följde en hel del 

antagna biologiska egenskaperna vare sig man ville eller inte.  

Samhället skapade regler som efterföljdes genom uppfostran generation efter generation. När 

barnen växer upp och själva blir föräldrar föler de påklistrade idealen med. Desto bättre 

föräldrarna i sin tur spelar sin roll, desto bättre följer barnen efter. I Tomas Berglunds ”Det goda 

faderskapet – i svenskt 1800-tal” diskuteras just detta, faderns påklistrade roll som fäder fått av 

samhället både individuellt och praktiskt. Berglund försöker undersöka dåtidens faderliga ideal 

genom brev från 1700 och 1800-talet och uppfostringslitteratur och se om dessa stämmer 

överens med den hittills bristfälliga forskningen om faderns roll i familjen och uppfostran. De 

oengagerade fäderna har blivit en schablonbild som idag används politiskt för att försöka skapa 

ett nytt faderskoncept.  
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Hur en pojke uppfostras påverkar sedan hur han i sin tur uppfostrar och detta vill Berglund peka 

på; komplexiteten och mångfalden och även öka förståelsen för de företeelser och processer som 

har sin förlängning i framtiden. Dessa fäder som den anglosaxiska forskningen har som bild av 

män som fäder i modernitetens genombrott, vid 1800-talets mitt och slut vill Berglund 

problematisera. 

Han påpekar att det går att dra en parallell till fädernas minskade betydelse i uppfostran under 

urbaniseringen då statens favör började gå före familjens och fadern reducerades till den som 

drog in de ekonomiska resurserna. Mannen blev på så sätt ställd utanför centrum och kvinnans 

roll som moder höjdes desto mer nu när hon också hade huvudansvaret för barnens uppfostran 

samtidigt som det också hindrade henne ännu mer att yrkesarbeta. När mannens roll reducerades 

till att endast vara en försörjare skulle man kunna säga att kvinnans roll reducerades till att endast 

vara mor, från att innan industrialiseringens och urbaniseringens tid också varit en viktig del i 

familjens överlevnad och produktion. 

Samhällets ständiga förändringar leder till uppfostringens, moderniseringen och 

industrialiseringen ledde till formandet av faderskapet till en frånvarande försörjare vilket i sin tur 

påverkade uppfostringsmetoderna. Kulturella processer, industrialiseringen, urbaniseringen, 

professionalisering, och andra samhällsomvandlingar påverkade relationer och familjen, likaså 

demografiska förhållanden och processer i tiden. 

Under 1900-talet skulle kvinnans utträde på arbetsmarknaden leda till att männen fördes tillbaka 

till hemmet, dock på deras villkor. Barn var numera en bisyssla, en hobby, fäderna blev 

lekkamraten istället för dominerande auktoriteter. Under de första årtiondena på 1900-talet kom 

moderniseringen och industrialiseringen i samhället på ett genomgripande sätt att förändra 

människornas liv och på så sätt också uppfostran. 

Det andra könet, skriven 1949 av författaren, filosofen och feministen Simone De Beauvoir. 

Boken är en klassiker, där grunden är att kvinnans frigörelse ligger i hennes ekonomiska 

oberoende. Boken innefattar litteraturkritiska, filosofiska analyser, samhällsanalyser och 

historieskrivning. Hon analyserar de teorier om kvinnan, biologiska, fysiologiska under 1940-talet 

som sökte orsaken till kvinnors dåvarande situation och karaktär i psykoanalytiska, som sökte den 

i sexualiteten och den historiematematiska som undersökte kvinnan utifrån produktion och klass. 

Hon går också igenom myter om kvinnan som skökan, modern, häxan, myter som begränsat 

kvinnors möjligheter och liv. Boken gör en ingående analys om kvinnans liv, från barndom till 

ålderdom, sexualitet, äktenskap, ekonomiskt och ideologiskt. Hon undersöker vetenskapen som 

satt mannen som norm och kvinnan som avvikelse. Vad är en kvinna? Vad gör en kvinna till en 

kvinna? Beauvoir undersöker kvinnan som fenomen. Hon utgår inte bara från sin egen analys 

utan också dagböcker, memoarer, skönlitteratur, psykoanalytiska, sexologiska och sociologiska 

rapporter. Genom detta undersöker hon den kvinnliga existensfilosofin, mystiken och de trånga 
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idealen som hindrar hennes utveckling. Beauvoir ifrågasätter om kvinnan tyngs av ett psykiskt, 

fysiskt och ekonomiskt öde. Hur ser den kvinnliga verkligheten ut?   

Ur barndomens historia, skriven 1995, ”Hon skall uppfostras icke för staten utan för Mannen” 

ett kapitel ur boken skriven av Eva Lis Bjurman som riktar sig till kultur och historieintresserade. 

Fokus ligger på det bristande utbildningsutbudet för flickor för 200 år sedan och kritiken mot 

flickskolorna. Kritiken mot flickors skolsituation i Stockholm var stor på 1800-talet, 

flickpensionerna ansågs bedrövliga, styrda av outbildade kvinnor som hade dåligt inflytande på de 

unga flickorna som kom från medelklassen och lägre skikt. I medelklassens skolor lärde sig 

flickorna handarbete men även dessa pensionat var under stark kritik, de lärde sig inte franska, 

bara nog för att göra dem inbilska och fåfänga. En mörk bild uppmålades av pensioner i 

Stockholm där kritik riktades mot föreståndarinnorna för deras egennytta och hätskhet. 

Boockman och Törneblad var typiska företrädare för den nya bildade medelklassen, de 

förespråkade en sann och äkta kvinnobildning i kontrast till den falska Stockholmska. Genom att 

undersöka memoarer tar Bjurman reda på att synen på pensionaten troligtvis inte stämde med 

verkligheten. Bilden av de odugliga och omoraliska lärarinnorna var i alla fall i de bättre 

pensionaternas fall falsk. Lärarinnorna var förebilder, starka och självständiga, de vågade ta betalt 

för sitt arbete vilket ansågs oanständigt för kvinnor av deras klass. De vägrade ta guvernantens 

undergivna och ödmjuka roll, dessutom bestämde lärarinnorna över pensionaten, männen hade 

ingen makt där. Flickskolorna blev ett kvinnligt andrum där männen stod utanför, maktlösa. De 

unga flickorna mötte i lärarinnorna ett nytt ideal, de kunde ingjutas i kraft och mot att förändras. 

Det var just dessa egenskaper som gjorde det till farliga förebilder i uppfostringsideologerna 

såsom Boockman och Törneblads ögon.  

Pojkar, pli och pedagogik: vanart och manligheter på Bonaanstalten 1905-1948, skriven av 

Frangeur Reneé 2007. Reneé undersöker uppfostran av vanartiga pojkar på en 

uppfostringsanstalt. Genom intervjuer och att läsa loggar försöker hon utröna vad för slags 

pedagogik som lärdes ut och vilka uppfostringsmetoder som uppmuntrades, likaså hierarkin 

mellan de anställda och pojkarna. Vilka egenskaper ansågs gynnsamma för pojkarna att anamma 

för att kunna ta sig an samhället från en från början underlägsen position? Reneés slutsats är att 

målet på anstalten var att Bonapojkarna skulle utvecklas och uppfostras till att bli goda, 

arbetsdugliga samhällsmedborgare. På anstalten skulle de få verktyg för att lyckas i världen. 

Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och 

Matilda Malings författarskap, skriven av Maria Andersson 2010. Undersökningen fokuserar 

på reformeringen som skedde under 1800-talet med fostran av samhällets framtid; barnen. 

Genom att analysera tre författarinnors författarskap undersöker hon inte bara kvinnors roll 

inom den litterära världen utan hon försöker också urskilja likheter och skillnader mellan hur 

pojkar och flickor illustrerades i litteraturen. Andersson strävar efter att följa debatten och påvisa 

strukturer mellan könen genom tre olika teman. Hon angriper en brytningspunkt i samhället och 
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kan på så sätt påvisa ett sammanhang mellan förändringar i barnuppfostran och 

industrialiseringen, urbaniseringen och den fortskridande sekulariseringen. Genom sina analyser 

ser hon en tendens att idealisera den unga, oskuldsfulla kvinnan med en stark dragning till 

hemmet medan den unge mannen fick betydligt mer spelrum då han uppmuntrades till både 

äventyr och mandomsprov. Trots detta skulle även mannen till slut återvända hem.  

 

Undersökning 

Vad ska det bli av flickan? 

”Deras kropp och själ är mindre stark och kraftfull än männens. Däremot har naturen tilldelat 

dem såsom uppgift omtanken för hemmet, upprätthållandet av ordning, snygghet inom hus, samt 

den inre hushållningens vård för att i stillhet sysselsätta dem i deras hus.”1 

 

I boken Om flickors uppfostran från 1881 beskriver författarinnan den ideala kvinnan; en kärleksfull 

moder vars högsta prioritet var att uppfostra och undervisa sina barn. Genom att lyckas med 

detta kunde hon få en hög ställning i samhället, misslyckades detta kunde hon bringa fördärv 

över barnen, familjen och samhället.23 Pojkarna skulle hon uppfostra till en viss ålder, flickorna 

tills de lämnade hemmet eller gifte sig. Flickor fostrades till att bli sin moders avbild, hemmets 

mittpunkt, aldrig oberoende med ett ständigt behov av stöttning. Detta beskriver B. C. Rodhe i 

sin bok Om barnuppfostran i hemmet från 1887 ”Ju svagare en varelse är, desto mer är han i behof af 

stöd. Mannen behöfver det, starkt nog ibland; kvinnan - >> en ranka vissnad; om ej stödd >> 

behövfer den kanske mer; barnen däremot allra mest.4  

 

I boken Om flickors uppfostran från 1881 beskriver författaren att den fulländade kvinnan var stark 

men ändå svag, visste gränsen mellan den manliga och kvinnliga sfären, erkände sina egna 

begränsningar och utan att ifrågasätta anpassade sig till sin och männens roll i samhället och 

hemmet. Med en fast med kärleksfull hand skulle hon ta hand om barnens fostran och hemmets 

sysslor utan att låta sig distraheras av trivialiteter (litteratur, poesi) som kunde avleda 

uppmärksamheten från en kvinnas viktigaste uppgifter; att sköta ett hus, uppfostra barnen och 

göra mannen lycklig vilket hade nästan lika stor innebörd för samhällets utveckling som männens 

arbete.5 

                                                
1 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 8. 
2 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 9.  
3 Urban Hjärne. Våra barn, Stockholm. 1939, s 141. 
4 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 44. 
5 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 9. 
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Enligt författaren av boken Om flickors uppfostran från 1881 var kvinnor av naturen utrustade med 

en stark känsla för omsorg, uppmärksamma på småsaker, enträgna och manipulerande.6 Alla 

dessa egenskaper ansågs vara vitala delar för ett fungerande moderskap, efter att ha tämjts under 

barndomen med rätt uppfostran.  

Då kvinnor ansågs ha ett vekare och mer nyhetslystet sinne än männen varnar författarinnan om 

att låta unga flickor inledas i studier som gjorde dem självkloka.7 Istället bör deras utbildning 

rättas efter flickornas framtida uppgifter. Nyfikna flickor som sökte kunskap utanför deras 

arbetsområden ansågs inte kunna förstå värdet av en god grundutbildning anpassad för hennes 

kommande livsuppgift.8 I boken Om flickors uppfostran från 1881 påtalar författarinnan vad en ung 

flickas basutbildning bör innehålla; bra omdömesförmåga för att lätt kunna bedöma sina barn 

lynne och anlag, hon behövde tidigt lära sig vad som är rätt och vad som är fel.9 Likaså skulle en 

ung flicka lära sig att okonstlat rätta sig efter personer och förhållanden. Överdrivet fina och 

skrytsamma människor var inte lika bra som alldagliga och vanliga. Därför skulle en ung flicka 

vara blygsam.10  

 

I boken Om barnuppfostran i hemmet från 1887 beskriver författaren att en ung flicka bör fostras till 

att gilla hårt arbete och ordning. Livet bestod av idogt slit och det var viktigt att kvinnor 

fullgjorde sin del.11 Unga flickor främsta arbete var ta hand om hem, make och barn. 

 

I uppfostringslitteraturen innan sekelskiftet förenas religionen ibland med fostran där vikten av 

gudfruktighet påpekas och uppmanas med hjälp löften om en plats i himlen.12 I boken Om 

barnuppfostran i hemmet säger författaren ”… genom att uppfostra sina barn väl. Detta är för 

föräldrarne rätta vägen till himmelen”.13 I boken Om flickors uppfostran från 1881 påpekas vikten av 

en stark gudsfruktan. Religionens inflytande minskar i 1900-talets uppfostringslitteratur men har 

fortfarande en viktig roll. Detta visar sig i den nyare uppfostringslitteraturen genom boken Aga 

eller ej från 1943 där författaren påpekar att bikten är den bästa medicinen mot ondska.14 

Under min undersökningsperiod pågår ständiga debatter (vilket eskalerar efter sekelskiftet) 

angående hur och om uppfostran ska följa den nya samhälle som växer fram i takt med 

industrialiseringen och urbaniseringen. I böckerna Barnets århundrade från 1901 och Uppfostran i den 

nya tiden från 1919 förespråkas en friare uppfostran efter individen, de välkomnar det nya 

samhället men förespråkar att det formas efter människor, inte maskiner. Dessa två författarinnor 

                                                
6 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 9. 
7 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 8. 
8 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 98. 
9 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 100. 
10 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 99. 
11 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 116. 
12 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 2. 
13 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 10. 
14 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 20. 
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möter motstånd i böckerna Om barnuppfostran i hemmet från 1887, Aga eller ej från 1943 och Sunt 

förnuft i barnavård och barnuppfostran från 1950, alla dessa författaren är motståndare till den friare 

uppfostran, de första två framstår dessutom som anhängare till konservatismen. Trots en del 

motstånd (där vissa vill att gamla värderingar ska kvarstå) gick förändringen mot ett mer 

barncentrerat samhälle där barnen nu fick ett eget fack och istället för att behandlas som små 

vuxna betraktades som speciella för sig.  

I början av 1900-talet ansågs förvärvsarbetande kvinnor välja bort sitt kall att bli mor, detta 

förändrades i takt med världskrigen och kvinnans uttåg på arbetsmarknaden verkar tillslut ha 

accepterats i de flesta arbetsområden på 1940-talet. Vissa yrken såsom fröken eller sömmerska 

godtogs dock tidigare. 

Under perioden 1881-1943 skedde en del förändringar i uppfostran för flickor men synen på 

kvinnors viktigaste uppgift kvarstod. I takt med samhällsförändringarna blev linjen mellan den 

kvinnliga och manliga sfären utsuddad vilket ledde till debatter om uppfostran, vinnande ur detta 

kom en uppfostran som godtog kvinnans nya roll i samhället, en mer acceptans för ensamstående 

mödrar men kvinnans viktigaste uppgift (moderskapet) stod bergfast kvar. I den yngsta boken ur 

undersökningsmaterialet, Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från 1950 påpekar författaren för 

sina kvinnliga läsare att faderns roll i barnens liv är naturligt begränsad under småbarnsåren då de 

inte har egenskaperna för att ta hand om ett litet barn.15  

 

Hur skall en flicka hanteras? 

För att flickor skulle kunna uppfostras till goda samhällsmedborgare utefter de ideal som en 

kvinna skulle följa behövde hennes problematiska sidor tämjas. Detta skulle ske genom fostran.  

 

Hur en flicka bör hanteras beskrivs i boken Om flickors uppfostran från 1881; genom hårt arbete 

skulle en flickas sämre sidor kontrolleras då en sysslolös ung kvinna var en fåfäng sådan och för 

mycket sömn eller lättja kunde göra dem klena. Utan hårt arbete kunde flickors fantasi utvecklas 

och en brinnande åtrå till böcker ansågs göra dem inbilska och odugliga.16 Likaså varnar 

författaren att umgänge med jämnåriga pojkar kunde styrka unga flickors fantasi ytterligare då 

pojkaktiga lekar kunde väcka åtrå och en längtan mot äventyr bortom hemmet.17Flickors 

fantasifulla sinnen ansågs också bidra till en övertro för vidskepelse18 Då flickor ansågs vara av 

naturen alltför lättrogna var det viktigt att de lärde sig att vara skeptiska.19 Det var även viktigt att 

                                                
15 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 19. 
16 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 12. 
17 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 37. 
18 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 71. 
19 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 71. 
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tidigt uppmärksamma flickor som visade en rik självbegåvning, då om detta inte undantrycktes 

kunde leda till smak för det kvicka, lärda och fåfänga. 20 Detta påpekar författaren av boken Om 

flickors uppfostran från 1881 ”En flicka bör icke tala onödigtvis, när hon talar, bör det ske med en 

viss frågande blygsamhet och inte uttrycka sig över sin bildningsgrad.”21 Ville en flicka uttrycka 

sig skulle det ske utan att avslöja att hon hade kapaciteten att delta i diskussionerna. En ung flicka 

skulle förstå när hon fick tala och när hon skulle tiga. Om flickan misslyckades med detta ansågs 

hon förnäm då hon möjligaste mån med god smak skulle finna sig i de situationer hon hamnade 

i.22 Förutom detta anser författarinnan av boken Om flickors uppfostran från 1881 att en flicka alltid 

blygsamt bör misstro sig själv och förakta sin naturliga fåfänga och akta sig för att hänföras av 

tomma förströelser.23Det ansågs fult att tråna och drömma om det man inte kunde få, en flicka 

på landet bör inte ta sig an stadens förströelser, likaså bör en medelmåtta stadsflicka inte tråna 

mot de förnämare kretsarna.24 En flickas uppfostran skulle ta hänsyn till hennes ställning, plats 

och kallelse. 

Vanliga fel hos flickor anser författaren av boken Om flickors uppfostran från 1881 vara hennes 

egenkärlek, de styrdes av ett starkt begär av skönhet och yttre behag. Detta ansågs vara onödiga 

ytterligheter som i slutändan skulle komma att minera familjer i överdåd, dessutom ansågs fåfänga 

kvinnor vara okunniga och lättsinniga. Denna svaghet anser författarinnan vara biverkning på 

flickors medfödda önskan att vilja behaga och lösningen på detta var att tidigt lära flickor att 

heder, dygd och duglighet var viktigare än granna kläder, prydnader och böcker likaså den 

kristliga tukten och återhållsamhet då det annars kunde använda sig av sin skönhet för att bedra 

och skada andra.25På grund av flickors oförmåga att hindra eller stilla sina begär för materiella 

ting26 uppmanar författaren av boken Om flickors uppfostran från 1881 att inte låta kvinnor styra 

samhället, föra krig eller förvalta några kyrkliga ämbeten.27 Författaren påpekar att en naturlig 

följd av detta blev att flickor saknade utbildning i politik, krig, konst lagskipning, filosofi och 

teologi, likaså de flesta hantverk som inte passar för kvinnor.28 Unga flickors brist på utbildning 

ansågs positivt då välutbildade kvinnor var vetgiriga och blev till följd av det fåfänga och 

tillgjorda, det var tillräckligt att de lärde sig sköta sina hus och lyda sin make.29 Flickor från 

välbärgade familjer kunde få en bra grundutbildning i ämnen anpassade för deras framtida 

uppgifter (moderskap och hushåll) dock skulle även de lära sig att förakta lättja. 30 

                                                
20 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 135. 
21 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 98. 
22 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 99. 
23 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 136. 
24 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 121. 
25 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 93. 
26 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 43. 
27 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 8. 
28 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 8. 
29 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 7. 
30 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 113. 
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Trots kvinnors naturliga svaghet och vekhet hade hon höga plikter att uppfylla (uppfostran och 

människolivets gestaltning) men hennes goda sidor ansågs kompensera de dåliga. Kvinnans dåliga 

sidor måste dock motverkas genom uppfostran, som i sin tur behövde snappas upp tidigt så att 

goda egenskaper kunde inplanteras i dess ställe.31 F. S. De La Motte Fénelon uttrycker det (i sin 

bok Om flickors uppfostran från 1881) såhär ”Hvilka intriger, hvilka lagarnes och sedernas 

omstörtning, hvilka blodiga krig, hvilka nya, mot religionen stridande påfund, hvilka 

statshvälfningar se vi ej i historien förorsakade genom qvinnornas förvändhet.”32 En felaktig 

uppfostran av flickor ansågs bringa katastrofala följder. 

I slutet av 1800-talet beskriver uppfostringslitteraturen hur flickors naturliga känslighet skulle 

hanteras genom att begränsa deras konstnärliga uttryck; minimal utbildning, läsa enbart 

facklitteratur och inte skämma bort dem.33 Genom att skärma av unga flickor från upplevelser 

som kunde inverka negativt på deras känslighet skulle flickors lust att söka sig utanför hemmet 

undertryckas (detta ansågs vara att göra unga flickor en tjänst då de inte hade egenskaperna att 

ta sig an världen) och på så sätt föra unga kvinnor på rätt väg mot moderskapet. 

 

I boken Om barnuppfostran i hemmet från 1887 beskriver författaren hur unga flickor bör uppfostras 

till arbetsamhet och ordning; de bör inte skämmas bort av mödrar med bättre utbildning då det 

tar fokus mot deras sanna syfte (familj och hem) och förfinar dem så att hedersamma 

kvinnosysslor ses som för simpelt arbete.34 Arbetsamma kvinnor kunde ha i sin tur en viss rätt att 

vara stolta över sitt arbete med spinnrocken, vävstolen eller nålen och tråden.35 Med en ordentlig 

skolbildning skulle de lära sig tvätta, stryka, stoppa strumpor, sy fast knappar, göra sina egna 

kläder och sy en ordentlig skjorta. Flickor kunde utbildas i musik, grundläggande ekonomi och 

språk men de skulle också lära sig att laga mat så att de blev självständiga i sitt hushållsarbete.36  

Motsatsen till starka kvinnor var sådana som inte kunde visa återhållsamhet, detta påpekar 

författaren av boken Om barnuppfostran i hemmet från 1887. Frosseri ansågs fult, självbehärskning 

var viktigt, en dygd som ansågs skydda både kropp och själ. Därför skulle flickor redan som 

spädbarn lära sig att försaka en måltid när det passade eller av medlidande.37 Flickor skulle fostras 

till enkla vanor för att så bra som möjligt kunna möta livets motgångar och inte falla för slöseri, 

materiella böjelser eller annan frosseri. En återhållsam kvinna var en bra sådan. Enligt författaren 

fick varken smicker eller beröm överdrivas då särskilt flickor kan fördärvas av sådant, detsamma 

gäller klädseln, det ansågs osmakligt att pynta barnen med granna klänningar då detta ledde till 

                                                
31 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 10. 
32 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 10. 
33 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 145. 
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36 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 124. 
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ytlighet och flärd.38  Kvinnors anspråk på utstyrsel och fokus på modemagasin, romaner, klädsel 

och nöjen ansågs lämna familjer i ruin och fattigdom, förstörd hemfrid och dryckenskap. Detta 

anser författaren ledde till att männen förtvivlade och i vissa fall förblev ogifta.39 

 

Under tidigt 1900-tal växte sig kvinnorörelsen stark, denna ideologi beskrivs i boken Barnets 

århundrade från 1901 vara självisk och egoistisk då kvinnan inte ansågs kunna frigöra sig från 

naturens begränsning. Lika rättigheter för kvinnor och män skulle innebära en negligering av 

kvinnans mål i livet; barn och familj. ”Moderligheten ska vara det centrala i kvinnans väsen.”40 

Flickor och kvinnor ansågs inte kapabla att handskas med de skyldigheter som följde lika 

rättigheter för båda könen såsom militärtjänst. Barnens rätt står inte parallellt med kvinnors, de 

skulle stå tillbaka för familjen.41 I boken Barnets århundrade från 1901 avvisar författaren vikten av 

både äktenskapet och kristendomen, hon förespråkar en annan etik, en sammanhållning mellan 

den kristna och hedniska tanken där kvinnan anammar kristendomens upphöjande av den unga 

kvinnan som en gudomlig moder (men avstår från kristendomens hyllning av jungfrun) och 

hedendomens syn på hennes vikt på reproduktionen.42 Genom detta skulle det kvinnliga väsendet 

lyftas och på så sätt inte åtrå något annat än moderligheten. Det var hennes kall att förädla rasen 

genom att följa sitt hjärta i fråga om äktenskap då författaren ansåg att barn födda i otrygga 

förhållanden skulle bli halva barn. Så länge som modern var förnuftig, följd av en djup 

kärlekskänsla och pliktkänsla spelade det ingen roll om hon var gift eller ogift.43 

 

Enligt författaren av boken Vardagsbarn från 1942 var det familjens uppgift att väcka döttrarnas 

husmoderliga och ansvarskänsliga instinkter.44 

 

I boken Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från 1952 beskriver författaren unga flickors väg 

in i vuxenlivet. Vid sin första menstruation ansågs den unga kvinnan som vuxen. Detta var en 

tvär övergång och kunde leda till en stigande sexuell förvirring som inte riktades mot pojkar (som 

hon tidigt betraktat som sin naturliga fiende) utan hennes dyrkan hjältinnor.45 Under puberteten 

skedde psykologiska förändringar, förutom en skiftande fokus inåt, mer självkritisk, lättsårad och 

snarstucken balanserar den unga kvinnan mellan barndom och vuxenlivet. Detta gav enligt 

författaren unga flickor en naturlig svaghet för materiella ting och äventyr. ”En liten flicka 
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41 Ellen Key. Barnets århundrade, Stockholm, 1901, s 137. 
42 Ellen Key. Barnets århundrade, Stockholm, 1901, s 17. 
43 Ellen Key. Barnets århundrade, Stockholm, 1901, s 43. 
44 Gun Nihlén. Vardagsbarn, Stockholm, 1942, s 119.  
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behöver i synnerhet lugnande försäkringar därför att hon helt naturligt ville ha någonting hon kan 

se”.46 

 

Under hela min undersökningsperiod (1880-1952) påpekas vikten av att fostra flickor till att sky 

lättja och fåfänga i uppfostringslitteraturen.  Likaså att vara arbetsam och duglig i hemarbete och 

kvinnosysslor. Flickors svaga sidor beskrivs utförligt i litteraturen från slutet av 1800-talet men 

minskar avsevärt efter sekelskiftet. I början av 1900-talet anses andra svårigheter för flickor vara 

deras oförmåga att förtrycka en lust för äventyr och en vilja att upptäcka männens sfär.47Den 

biologiskt svaga sida som kvarstår fram till 1950-talet är unga kvinnors medfödda känslighet 

vilket i sin tur anses leda till en hel del problem i framtiden (svårt att vara rationell).48 Flickors 

tillgångar mellan åren 1881-1952 anses vara deras unika kapacitet till att uppfostra små barn (på 

grund av deras känslighet), likaså deras naturliga fallenhet för att ta hand om hus och hem.49 

 

I boken Vardagsbarn skriven 1942 är författarinnan inne på samma spår, för att motverka flickors 

känslighet anser hon att de inte bör skämmas bort med överdrivna utsmyckningar då detta kunde 

leda till ytlighet.50 Genom att avskilja unga flickor från frestelser skulle hennes känslighet inte 

kunna skada flickan eller hennes omgivning. Detta uppmuntrades i alla aspekter hos en flickas 

uppfostran under sent 1800-tal men minskade under 1900-talet till att fokusera på kvinnliga 

intressen, snarare än utbildning och hur en flicka bör föra sig i det offentliga rummet. 

 

Vad ska det bli av pojken? 

Uppfostringslitteraturen reflekterar de ideal som pojkar skulle uppnå för att få kallas män. 

Genom att tidigt försöka motverka de biologiska problem som pojkar antogs inneha och tidigt 

uppmuntra pojkars manliga sidor och få dem att anknyta till sin manlighet kunde de fostras till 

goda landsmän. Genom förebilder kunde pojken växa upp till att bli en man, bara för att man är 

född i en manlig kropp betyder det inte att man vet hur en man ska bete sig och handla.51 

 

En man skulle främst vara oberoende. Idealmannen var god, självständig, ädel och förståndig.52 

Detta beskrivs i boken Om flickors uppfostran från 1881. En riktig man skulle drivas av ett sunt 

förnuft och en nykter syn på världen, han skulle försörja sin familj och representera dem utåt. 

                                                
46 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 184. 
47 Ellen Key. Barnets århundrade, Stockholm, 1901, s 105. 
48 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 184. 
49 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 19. 
50 Gun Nihlén. Vardagsbarn, Stockholm, 1942, s 85. 
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Han skulle vara arbetsam, självständig och kunnig att utföra de basala hushållssysslorna, särskilt 

de som innefattar styrka såsom vedhuggning.53 Trots förändringar i samtiden med en mindre 

religionsinriktad uppfostran och en mer barncentrerad, likaså kvinnans (i slutet av 1800-talet) 

intåg i den manliga sfären kvarstod bilden av den riktiga mannen. Genom skolan och uppfostran 

skulle männen få moralen, religionen och fysiken som kvalificerade dem för att bli stöttepelare 

och försörjare. Allvarliga och självständiga gjorde de sig behöriga till mansrollen. 

 

I boken Om barnuppfostran i hemmet från 1887 beskrivs ouppfostrade pojkar som bångstyriga 

kanaljer, det ansågs viktigt för en pojke under 1800-talet att ha självkontroll och vara hederlig.54 

Att som man vara oregerlig eller bedragare var ett sätt att misslyckas, svika sin identitet som man. 

Självbehärskning och sans var en viktig del i en pojkes uppfostran, detta påpekas i litteraturen 

från 1800-talet, genom ett inbyggd lugn skulle kropp och själ skyddas mot allt ont.55 Män skulle 

genom ett nyktert synsätt företräda familjen i det offentliga, att ha ett dåligt lynne ansågs omanligt 

och obehärskat.56 

 

I boken Våra barn från 1939 påpekar författaren att trots att mannen ansågs vara modellen för 

hela människosläktet var det viktigt att han inte såg sin hustrus eller andra kvinnor i hans livs 

arbete som mindervärdigt, likaså kvinnans viktiga roll i uppfostran av barnen. Mannen skulle lära 

sig att ha respekt för de sysslor kvinnor utförde då de inte tillhörde hans arbetsområde.57 

 

En man bör uppfostras till att vara ridderlig och beskyddande, detta skulle helst ske spontant, 

utan för mycket inblandning av föräldrarna vilket påpekas i boken Vardagsbarn skriven 1942.58 En 

ung pojkes manlighet skulle väckas utan samhällets eller föräldrarnas handgripliga engagemang, 

med hjälp av jämnåriga och fadern som förebild skulle manligheten växa fram. 

 

Detta beskrivs även i boken Aga eller ej från 1943. En man skulle vara både stark och modig för 

att kunna beskydda sin familj och stå upp för de som var svagare. Genom att uppfostra tappra 

pojkar ansågs risken minska att de skulle bli veka, sköra, lättledda och karaktärslösa, alla dessa 

egenskaper blev till bojor för den vuxna mannen. En feg, mesig man skulle inte komma långt i 

livet, hellre en sadistisk man än en ängslig sådan. I boken påpekas betydelsen av en stark fysik, 

genom storlek, styrka och smidighet kunde en ung pojke briljera. 59 
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I boken Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från 1952 påpekas vikten av att en ung pojke 

växer in i sin manlighet genom umgänge med andra män, genom förebilder.60 Det vilda pojklivet 

med kraft och lek utgjorde en skarp kontrast gentemot den allvarlige och självbehärskade 

mannen. 

 

Under hela min undersökningsperiod påpekas värdet av att unga pojkar uppfostras för att finna 

sin manlighet, verktygen för att utvecklas till man är desamma mellan åren 1881-1950; genom 

umgänge med andra män. Vad som definierar manlighet är också oförändrat under 

undersökningsperioden; lugn, stark, ärlig, modig och nykter. Den största förändringen i synen på 

pojkars uppfostran är att de i ung ålder inte bör hånas eller vänjas av vid flickaktiga lekar, istället 

bör de succesivt ledas mot mer manliga intressen.61 Detta syns i uppfostringslitteraturen då råd 

tillkommer att inte förlöjliga pojkar som har flickaktiga nöjen.62 Användning av våld eller aga för 

att härda eller bestraffa pojkar tycks ha varit i debatt under hela undersökningsperioden, 

majoriteten av författarna tycker att aga förvärrar pojkars naturliga fallenhet för hyss (pojkstreck), 

medan ett par är för aga som straff i nödfall när inget annat verkar fungera.  

 

Hur skall en pojke hanteras? 

För att förhindra att en pojke blev klenmodig var det av yttersta vikt att han spenderade mycket 

tid med sin fader och sina kamrater.63 Faders roll i uppfostran som förebild för sin son ansågs 

oerhört viktig, genom att fullgöra sin kallelse som hemmets domare och präst kan minnet av 

fadern följa sonen på hans resor och tillslut återförena honom till fadershuset.64 Författaren av 

boken Om barnuppfostran i hemmet påpekar att i fadern såg sonen sin framtid.65  

 

Om barnen i familjen misslyckades i livet skylldes detta på modern då hon hade rollen som 

uppfostrare för både flickor och pojkar fram till en viss ålder. I boken Om barnuppfostran i hemmet 

från 1887 påpekas detta och speglas i en särskild oro att modern skulle skämma bort sönerna i 

familjen och på så sätt göra dem till klena, kvinnliga varelser. Överbeskyddande mödrar var dåligt 

för pojkarnas uppfostran. Förutom svaga och klena ansågs uppfostrade pojkar bli svårhanterliga 

slynglar.66 Ett överdrivet umgänge med kvinnor kunde leda till en feminisering av den unga 

pojken och ett intresse för kvinnosysslor kunde väckas som i sin tur kunde störa pojkens manliga 
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utveckling. Förhoppningsvis skulle pojkens anormala intressen och beteenden växa bort då det 

låg i hans biologi att bli en riktig man, skedde inte detta ansågs hans framtid förstörd.67 Denna 

syn på pojkens manliga utveckling var oförändrad mellan åren 1880-1950. I boken Om 

barnuppfostran i hemmet från 1887 säger författaren att det var båda föräldrarnas uppgift att 

förbereda och härda sonen inför vuxenlivet. Genom att förvägra diande pojkar mat ansågs man 

kunna tämja deras djuriska sida och uppmuntra deras raskhet.68 När gossarna växte upp ansågs de 

ha egendomliga frestelseperioder till odygd, gräl, slagsmål, snatteri och osanning.69 Mellan 7-13 

års ålder var pojkar känsliga, pojkstreck och upptåg var vanliga, detta skulle sätta uppfostran på 

prov och vid 14 års ålder skulle detta normalt ha övergått till lydnad gentemot föräldrar och 

samhälle av vördnad och tillgivenhet.70 Pojkars naturliga svaghet för sinnliga njutningar såsom 

dryckenskap skulle motverkas genom en stabil uppfostran.71 

 

Trots att mannens arbetsområde låg utanför hemmet påpekar författaren till boken Våra barn 

från 1939 vikten av att uppmuntra pojkar till att delta i arbete som tillhörde hemmet (diska, lappa, 

duka, städa) så att de som vuxna skulle kunna förstå och uppskatta en del av sin hustrus dagliga 

gärning.72 Också i boken Vardagsbarn från 1942 påpekar författaren vikten av att pojkar lärde sig 

att förstå pengars värde, genom att ta sig an sysslor såsom borsta potatis eller hugga ved kunde de 

tjäna en slant.73 Även detta var ett sätt för pojkarna att lära sig att uppskatta sin hustrus arbete 

förutom att lära sig om ekonomi.74 Enligt författaren skulle rackartyg motarbetas genom att inte 

ge pojkar leksaker som kan användas som vapen.75 Pojkars våldsamheter kunde inte helt tyglas 

men genom att inte elda på deras lekar kunde de kontrolleras.  

 

Författaren till boken Aga eller ej från 1943 påtalar att pojkarnas rackartyg i värsta fall kunde 

straffas med aga men bikt var den metod som han främst uppmuntrade.76 Att slå ansågs 

kontraproduktivt då agan skapade aggression, istället för att slå till lydnad var det bättre att ta reda 

på det verkliga problemet bakom rackartygen.77 Förutom moderns och faderns roll i pojkarnas 

uppfostran påpekar författaren vikten av kamrater för att skapa riktiga män. ”… pojkar skall 

istället ha gott om goda och käcka kamrater. Då blir de män och inte förkrympta stackare.”78 Om 

pojkar fick leva ett lättjefullt, flyktigt liv med en klemig uppfostran och inget inflytande från 
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kamrater skulle fostran leda till ”… en slapp och omanlig själsläggning…79 Pojkars aggressioner 

anser författaren till boken Aga eller ej från 1943 var nödvändiga och en måttlig dos av sadistiska 

böjelser ingick i normal manlighet. Ängsliga pojkar ansågs mesiga medan det ansågs normalt att 

som ung man ha ett behov att tillfoga smärta eller förödmjukelse till föremålet för sin kärlek.80 

Aggression ansågs inte bara vara nödvändiga utan också nyttiga för pojkars manliga utveckling. 

Hellre en aggressiv pojke som utförde oförargliga upptåg än en ängslig bortklemad pojke.81 

 

I boken Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från 1952 påpekar författaren att ensamstående 

mödrar bör uppmuntras till att låta pojkar från två års ålder leka med jämnåriga pojkar då det 

annars är lätt att hon lyckas få sin son intresserad av hennes saker vilket ansågs leda till att pojken 

växer upp till att bli brådmogen och feminin.82 Det var av stor vikt för sonens uppväxt och 

vuxenliv att han umgicks med pojkar och män. Likaså ansågs alla sorters sporter och gymnastiska 

färdigheter spela stor roll för pojkars utveckling, särskilt då flickor utvecklades fortare än pojkar 

vilket ledde till en krock i umgängeslivet. Det var viktigt att pojkar kände sig överlägsna inom 

något område.83 Då pojkar i sin tur har en naturlig fallenhet för äventyr och våld anser Spock att 

pojkar som stjäl bör inte tas i med hårdhandskarna då pojkar ofta anser att det är något djärvt och 

manligt i att knycka saker. Det uppmuntras att prata med sonen om han stjäl utan att behandla 

honom som en brottsling därför att han tillsammans med kamrater är med om ett äventyr.84 

 

Hur en pojke bör hanteras har i princip varit oföränderlig i uppfostringslitteraturen under min 

undersökningsperiod. Skillnaden mellan uppfostran för pojkar under sent 1800-tal jämför med 

1900-talets första hälft är att religionen har ett mindre inflytande likaså förändrades synen på agan 

som en godtagbar bestraffningsmetod under perioden för min undersökning då debatten om våld 

som straff ökade i uppfostringslitteraturen efter sekelskiftet.  

Förutom detta har grundprinciperna i en pojkes fostran varit beständiga mellan åren 1880-1950. 

Rädslan att sonen ska ta efter modern mer än fadern kvarstod även på 1940 talet vilket går att läsa 

om i boken Aga eller ej från 1943.85 Likaså påpekas under hela undersökningsperioden vikten av 

manliga förebilder så att pojken inte skulle växa upp till en förvriden man, utan manlighet. Vad 

som definierar manlighet är konstant under hela perioden även metoderna för att driva fram dem. 

En man skulle vara stark, självständigt, stabil, ädel, förståndig, god och framför allt oberoende. 

Strategin för att driva fram manligheten var 1880-1950 ett tätt umgänge med pojkar och män i 
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80 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 53. 
81 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 95. 
82 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 296. 
83 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 211. 
84 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 199. 
85 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 48. 
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varierande åldrar så att de tillsammans kunde återskapa de manliga normerna i varje ny 

generation. 

Analys 

Idealen för män och kvinnor och deras plikter skilde sig åt, därför var också uppfostran för 

pojkar och flickor olika. Detta påpekas i uppfostringslitteraturen under hela min 

undersökningsperiod och skildras i böcker riktade till både vuxna och barn och i samhället i stort. 

Flickor skulle uppfostras i sin moders avbild och pojkarna sin faders. Flickor skulle lära sig ta 

hand om hushåll, familj och hem medan pojkar uppfostrades till att vara familjens officiella 

stöttepelare och försörjare skulle flickorna vara de som tog hand om allt bakom kulisserna. 

Pojkar uppmuntrades till att undersöka världen utanför hemmet, flickorna skulle aldrig lämna. 

Dock förutsattes det att de unga männen skulle efter en tids äventyrande bosätta sig och skapa en 

familj. Pojkar respektive flickor fostrades mot antingen den kvinnliga eller manliga sfären och 

olika verktyg behövdes för att kunna tackla de respektive världarna.  

 

Den största skillnaden man kan se i uppfostran mellan 1880-1950 är hur religionen inflytande 

långsamt minskar efter sekelskiftet och hur förvärvsarbetande kvinnor blir vanligare och mer 

accepterat, 1940 arbetade majoriteten av alla kvinnor men litteraturen (1930-1950) om flickors 

uppfostran följde inte denna förändring, unga flickor förväntades fortfarande på 1940-talet 

fostras till att bli hemmafruar. Likaså var deras grundutbildning till för att förbereda dem för 

traditionella kvinnosysslor och moderskapet ansågs ännu vara kvinnors största och viktigaste roll. 

Detta speglas i uppfostringslitteraturen under hela perioden, bl.a. i boken Om flickors uppfostran 

från 1881 och Vardagsbarn skriven 1942.  

 

I litteraturen kan man se att i takt med människors successivt förändrade levnadsvillkor under 

sena 1800-talet in i 1900-talet att en allmän samhällsdebatt pågår mellan de gamla, traditionella 

värdena i uppfostran utmanas av nya sätt att leva och uppfostra. Detta påverkar inte flickors och 

pojkars respektive uppfostran gentemot deras antagna biologiska problem utan snarare hur man 

ser på barn överlag. Barnens roll i samhället och i familjen förändrades från en försäkring för 

familjens framtid till konsumenter. Under 1900-talet när levnadsvillkoren förbättrades hade 

föräldrarna råd (både känslomässigt och ekonomiskt) att lyfta barnen från barnarbete och istället 

för att se dem som ett framtida skydd och stöd inför ålderdomen (i samband med 

välfärdhetsstatens intåg) kunde de skapa en familj på helt nya grunder. Denna övergång 

debatteras i uppfostringslitteraturen. Trots diskussionerna i uppfostringslitteraturen angående 

förändring och riktning på uppfostran påpekas flickors och pojkars antagna biologiska skillnader 

under hela min undersökningsperiod. I boken Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran från 1950 
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beskriver författaren mäns bortkomna beteende kring, en kvinna ansågs fortfarande ha de bästa 

egenskaperna för barnavård. Likaså i boken Vardagsbarn från 1942 där författaren påpekar att 

flickors husmoderliga egenskaper låg gömda och behövde väckas liksom pojkarnas manlighet 

(vilket beskrivs i boken Aga eller ej från 1943). 

 

 Under min undersökningsperiod pågick en debatt mellan gamla traditioner och nya och detta 

speglas i uppfostringslitteraturen. Under slutet av 1800-talet skulle barnen uppfostras i religionens 

avbild, detta beskrivs i böckerna Om flickors uppfostran från 1881 och Om barnuppfostran i hemmet 

skriven 1887.86 Under 1900-talet diskuterades den fria uppfostran, individen skulle utvecklas. 

Detta ventileras i boken Barnets århundrade från 1901 (där Ellen Key förespråkar att barnen bör 

mötas som omformade individer)87 och motarbetades i Aga eller ej (Helle påtalar att den fria 

skolan är föråldrad och att tron på att människan kan fostras som en fristående varelse är naivt 

och verklighetsfrämmande) skriven 1943.88 Den fria fostran och viljan att individualisera 

människan fick hårt motstånd då det strider mot maskinernas och produktionens tidsålder där 

barn skulle uppfostras till att producera och passa in i samhället, likaså till man respektive kvinna. 

Detta påpekas av Berglund i boken Det goda faderskapet.89 Berglund framhäver att urbanisering och 

modernisering förändrade och förbättrade familjers livssituationer och påverkade därför också 

barnens plats i samhället, 1900-talet blev en mer barncentrerad tid än seklet innan.90 Likaså 

påverkade mannens skiftande ställning från uppfostrare till familjeförsörjare dynamiken i 

familjen, och kvinnans uttåg på arbetsmarknaden under sena 1800-talet och världskrigen som 

tvingade ut dem i den manliga sfären.  Skiftningar i makten att fostra påverkade dock inte 

familjens grundläggande struktur där mannen fortfarande hade mest auktoritet. Mannen och 

kvinnan som tidigare arbetat som en produktionsenhet i hemmet delade nu upp sig i tydliga 

sfärer där det andra könet inte var välkommet.91 Detta syns i mitt källmaterial då författarna 

uppmanar föräldrar att uppfostra pojkar och flickor till att anpassa sig och tillhöra dessa sfärer. 

 

Uppfostran följer tiden, därför speglas dessa förändringar och dess konsekvenser i samtidens 

uppfostringslitteratur. Grunddragen för uppfostran kvarstod under hela min 

undersökningsperiod, synen på vad som ansågs acceptabelt i fostrans ”gråzoner” ändrades allt 

eftersom fenomen blev mer eller mindre godtagna, såsom kvinnors förvärvsarbete under tidigt 

1900-tal och mannens mer öppna känslomässiga engagemang i hans barn. Detta går att läsa i 

undersökningsmaterialet genom en ökad acceptans för kvinnor arbete i litteraturen från 1900-

talet. 
                                                
86 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 2. 
87 Ellen Key. Barnets århundrade, Stockholm, 1901, s 10. 
88 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 44. 
89 Tomas Berglund. Det goda faderskapet, Stockholm, 2007, s 24. 
90 Tomas Berglund. Det goda faderskapet, Stockholm, 2007, s 239. 
91 Tomas Berglund. Det goda faderskapet, Stockholm, 2007, s 239. 
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Flickors och pojkars egenskaper och fostran 

Flickors och pojkars olika förutsättningar förutsattes vara biologiska, likaså deras respektive 

svårigheter och goda egenskaper. Dessa problematiska manliga och kvinnliga karaktärsdrag skulle 

motverkas genom uppfostran vilket syns i litteraturen under hela min undersökningsperiod. 

 

Berglund menar att den biologiska våldsamma genen hos män behövdes för att hålla världen och 

kvinnorna i schack. På grund av detta uppmuntrades pojkars stundtals våldsamma och äventyrliga 

lekar med jämnåriga kamrater, likaså accepterades en högre grad av olydnad (pojkstreck) från 

pojkar än flickor. Dock var det en tydlig skillnad mellan den lekfulla och den behärskade vuxna 

mannen, skilda beteenden förväntades av män i olika åldrar.92 Pojklivets närmast primitiva leverne 

skulle kunna betraktas som en härdning, förberedning inför vuxenlivet. Män hade biologiska 

verktyg för att skydda och bevara familjen och samhället. Detta krävde i sin tur ett visst mått av 

känslokalla beslut, likaså ilska och kontroll. Vilket i sin tur behövde hållas under uppsikt för att 

inte gå överstyr. Under perioden 1881-1950 betonas det att pojkars starka benägenhet mot våld, 

aggression och en dragning mot starka drycker var tvungen att tämjas, inte undertryckas.93 Detta 

stämmer väl överens med vad jag ser i min undersökning av uppfostringslitteraturen. 

 

I litteraturen betonas en ständig oro att modern i familjen skulle undertrycka sonens biologiska 

drift att beskydda och attackera, då denna drift var det som identifierade honom som man och 

inte kvinna eller icke man. Bortklemade söner antogs inte kunna klara sig i samhället. I den 

manliga sfären fanns vissa kvalificerade egenskaper och saknade man dessa nekades man inträde 

och hamnade på detta sätt utanför, antingen i ingenmansland eller i den kvinnliga sfären, båda 

ansågs vara lika illa. I boken Aga eller ej från 1943 betonas riskerna av att låta pojkar påverkas för 

mycket av modern då konsekvenserna kunde bli en feminin man, vilket ansågs oerhört 

oroväckande och tragiskt.94 

 

Under hela undersökningsperioden betonas vikten av att inte kväva pojkars naturliga fallenhet för 

våld och makt och att det är betydande för fadern i huset att när sonen nått en viss ålder ta över 

uppfostran. Genom att vara en god förebild kunde fadern återskapa patriarkala normer i sonen 

och på så sätt stötta sonen på sin väg mot vuxenlivet. För sonen blev jämnåriga något att tävla 

mot och fadern någon att se upp till. Med hjälp av dessa två paralleller skulle grunden läggas för 

pojkens kontroll av sin våldsamma sida, utan att kväva den. Detta beskrivs i böckerna Om 

barnuppfostran i hemmet från 1887 och Aga eller ej från 1943. Om pojken trots detta var alltför 

våldsam kunde aga tas till men detta rekommenderades enbart i sista hand även i den äldre 
                                                
92 Tomas Berglund. Det goda faderskapet, Stockholm, 2007, s 203. 
93 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 95. 
94 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 48. 
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litteraturen. En sadistisk böjelse ansågs som en normal del i manligheten och en våldsam pojke 

var bättre än en mjäkig.95 

Pojkars svaghet gentemot alkohol skulle motverkas genom att tidigt lägga vikten av ekonomi och 

stadga, en mans främsta uppgift var att vara far, man och präst i sitt eget hus. Detta påpekas 

främst i litteraturen från 1800-talet då i takt med mannens förändrade roll som huvudförsörjare 

minskade också hans makt i hemmet. Trots att urbaniseringen och industrialiseringen 

omstrukturerade samhället och till viss del mannens och faderns roll i familjen kvarstod han som 

familjens offentliga talare och överhuvud.  

 

Kvinnor hade i sin tur biologiska verktyg för att på bästa sätt kunna ta hand om hem och familj. 

Under hela min undersökningsperiod definieras kvinnan av ett gott ömt hjärta, dock gav hennes 

medkänsla och känslighet en lätt fallenhet för mjäkighet och vekhet.96 Kvinnans känsliga natur 

gjorde att hela hennes väsen var opålitligt. Hon utgick alltid ifrån hjärta istället för hjärna. På 

grund av detta föll hon lätt för vackra kläder och nycker. Likaså kunde hennes drömmande leda 

till en upptäcktslystnad för äventyr eller utbildning. Detta uttryckts som starkast i de äldre 

böckerna men även i litteraturen från mitten av 1900-talet påpekas kvinnans brist på självkontroll. 

Under 1900-talet minskade fokusen på kvinnors avsaknad för behärskning från i princip de flesta 

ytliga frestelser, detta kan man se i litteraturen då kvinnors svagheter går från att utförligt 

beskrivas (i den äldre litteraturen) till att fokuseras på hennes känslighet och med hjälp av denna 

väcka hennes moderlighet. Fokus minskade, men den försvann inte helt, i 

undersökningsmaterialet från 1900-talet förmanas föräldrar att inte skämma bort döttrarna och 

på så sätt inte fresta dem att följa sin medfödda obehärskade sida.97 

 

En kvinnas opålitlighet påverkade i sin tur hela samhället, detta understryks starkt i den äldre 

litteraturen, som kvinna var hon skyldig till mycket ont och som moder och förste uppfostrare, 

skyldig om hennes barn inte lyckades.98 På grund av detta ansågs det vara av yttersta vikt att unga 

flickor uppfostrades på rätt sätt. Under hela min undersökningsperiod ansågs mannen vara 

samhällets måttstock och kvinnans guide. Detta beskrivs utförligt i Simone De Beauvoirs bok Det 

andra könet från 1949, mannen var hel, idealet och kvinnan halv. Detta tar sig uttryck i 

uppfostringslitteraturen genom skuld, misslyckas uppfostran ansågs det alltid vara kvinnans fel 

(under hela undersökningsperioden), trots att många fäder tog över pojkarnas fostran. Likaså tar 

flickors fostran störst plats i litteraturen och deras svagheter. En rimlig orsak kan vara att man såg 

flickor som mer komplicerade än pojkar eller att målgruppen för litteraturen inte var män. En 

                                                
95 Wilhelm Helle. Aga eller ej, Stockholm, 1943 s 53. 
96 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 93. 
97 Gun Nihlén. Vardagsbarn, Stockholm, 1942, s 85. 
98 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 8. 
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annan anledning kan möjligtvis vara att det är mer naturligt att vara man och på så sätt inte 

behöver specifika instruktioner. 

 

Kvinnors kärleksfulla sätt skulle inte motverkas då det var hon som var den huvudsakliga 

uppfostraren särskilt under barnens första tid. Hennes arbete var viktigt, barn, hem och man 

skulle tas hand om. För att främja den unga flickans moderliga känslor skulle hon följa sin moder 

och tidigt lära sig de sysslor som behövdes utföras för att ta hand om ett hem.99  

Den största fokusen under en flickas uppfostran skulle ligga på hederligt kvinnoarbete, 

utbildning, hobbys och grannlåt och annat som kunde föra flickan bort från hennes kall fick 

enbart förekomma i måttliga doser. Genom att hålla döttrarna borta från vackra ting och böcker 

fanns en förhoppning att de varken skulle bli fåfänga, lata, äventyrliga eller utbildningslystna.100  

Det var för flickor av yttersta vikt att lära sig sin plats i samhället och hemmet, genom att påpeka 

vikten av tystnad och att inte tala eller uttrycka en lust för att lära kunde risken att flickor skulle 

söka sig bort från hemmet avsevärt minska.101 Kontrollen av unga flickors tal påpekas i 

litteraturen från 1800-talet men nämns inte i litteraturen efter sekelskiftet. Kvinnors rätt till högre 

utbildning debatteras fortfarande men deras rätt att tala diskuteras inte, detta kan ha att göra med 

att det ansågs verka självklart eller för att det kändes föråldrat att förbjuda flickor från att delta i 

diskussioner, att kvinnor inte fick rösträtt förrän 1919, talar delvis emot detta påstående. 

Troligtvis pågick en debatt om kvinnans offentliga roll som kom till sin spets under den 

samhällsomvälvning som skedde under denna tid vilket ledde till en förändring i 

uppfostringsråden. 

 

Ömhetstecken visade båda föräldrarna men när pojkarna blev större skulle detta kärleksspråk 

bara riktas till flickorna i familjen, detta kunde få pojkarna att till en början bli avundsjuka men 

fadern kunde motverka detta genom att påtala för pojkarna att dessa ömhetsbevis var under dem, 

något enbart för flickor och på så sätt satte fadern tonen för en alltjämt växande klyfta mellan 

könen.102 Detta är bara ett exempel på hur könsrollerna sattes oerhört tidigt genom att båda 

föräldrarna utövade olika sorters uppfostran på pojkar och flickor, redan som spädbarn 

särbehandlades de så att när de väl kom upp i vuxen ålder betraktade de varandra som motsatser. 

Pojkar fostrades till aggressivitet, tuffhet och mod och en beredvillighet att stå upp för och 

försvara familjen och släktens ära. Flickan i sin tur uppfostrades till att framför allt annat vårda 

sina relationer, sina barn, make och hushållet. 

 

                                                
99 Benjamin Spock. Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran, 2 uppl. 1952, s 19. 
100 B. C. Rodhe. Om barnuppfostran i hemmet, 5:e uppl. Stockholm, 1887, s 116. 
101 F. S. De La Motte Fénelon. Om flickors uppfostran, Stockholm, 1881, s 98. 
102 Simone De Beauvoir. Det andra könet, 1949, s 336. 
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Sammanfattning 

Genom att använda mig av uppfostringslitteratur från sent 1800-tal till mitten av 1900 talet 

försöker jag svara på frågeställningen; Skilde sig uppfostran mellan pojkar och flickor under 

perioden 1880-1950? Vilka var uppfostringsmetoderna och utvecklades dem mellan 1880 till 

1950? 

 

Under 1800-talet var relationen mellan uppfostran och kristendomens krav och mål ett viktigt 

och återkommande tema. Detta präglade både pojkars och flickors uppfostran. 1900-talets 

industrialisering, urbanisering och fädernas förlorade auktoritet och uttåg på arbetsmarknaden 

samt statens ökade makt verkar inte ha påverkat uppfostran. Barnen fick en högre ställning i takt 

med att ekonomin förbättrades och dödligheten sjönk men flickors och pojkars antagna 

biologiska skillnader och taktiker att motverka och stärka dem kvarstod i uppfostringslitteraturen.  

 

Genom uppfostran skulle en pojke manlighet väckas till liv. En pojke skulle uppfostras till att 

vara stark, oberoende, stabil, god, förnuftig och balanserad. Hans sämre sidor såsom en tendens 

mot aggressivitet och dryckenskap skulle tämjas genom umgänge med förebilder och kamrater. 

En man kunde ibland ha nytta av ilska och därför skulle inte våld helt förbjudas eller 

undertryckas.  

 

En flicka skulle genom uppfostran utvecklas till att bli en god mor, hustru och husmor. Hon 

skulle vara arbetsam, godhjärtat och kärleksfull. En ung flickas sämre sidor var hennes känslighet, 

(som också var hennes styrka i moderskapet men som utåt kunde vara distraherande) ytlighet och 

fantasi. Dessa sidor skulle kuvas genom att begränsa de intryck som kunde väcka flickors dåliga 

sidor. Böcker, poesi och överdriven vila skulle ersättas med arbete. 

 

I uppfostringslitteraturen 1880-1950 är reaktionerna på samhällsomvälvningen under samma tid 

minimal, det debatteras men grundstrukturerna i flickors och pojkars uppfostran kvarstår trots att 

vissa råd är märkbart föråldrade. Kvinnors uttåg på arbetsmarknaden möts inte av en förändring i 

flickors uppfostran utan unga flickor fostras på 1940-talet fortfarande till husmödrar trots att 

majoriteten av dem kommer att förvärvsarbeta som vuxna. Processen mot en förändrad 

uppfostran verkar under denna tid vara i otakt med samhället, inte bakåtsträvande men statisk. 
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