
Ulla Johansson 

Att skolas 
for 
hemmet 
Trädgårdsskötsel, slöjd, 
huslig ekonomi och 
nykterhetsundervisning 
i den svenska folkskolan 
1842—1919 med exempel 
från Sköns församling 

Umeå Universitet 
Pedagogiska institutionen 





ATT SKOLAS FÖR HEMMET 

Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den 
svenska folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling. 

AKADEMISK AVHANDLING 

som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
universitet för avläggande av doktorsexamen framläggs till offentlig 
granskning i Hörsal E, Humanisthuset, fredagen den 20 mars 1987, kl. 
10.00. 

av Ulla Johansson 
fil mag 



Johansson, U. Schooling for the Home. Gardening, Handicraft, Domestic 
Science and Temperance Instruction in Swedish Elementary School 
1842-1919» With an Example from the Parish of Skön. Dissertation of the 
Faculty of Social Sciences, University ol Umeå, 1987. (In Swedish with a 
summary in English.) ISBN 91-717^-273-5, ISSN 0281-6768. 

ABSTRACT 

This study deals with how the subjects Gardening, Handicraft, Domestic 
Science and Temperance Instruction were introduced and developed in 
elementary school (compulsory school) in Sweden during the period 
1842-1919. During this same period a capitalist mode of production 
replaced the feudal one with consequent changes in home life for the 
people. The school subjects dealt with have been selected to throw light 
on whether and to what extent the elementary school was used to bring 
about a reorganization in the lives of wage earner families. 

The official argument, curricula and school enquiries have been examined. 
Teaching content in relation to workers' family conditions has been 
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The main official argument was that the miserable conditions of working 
class life were caused just as much by ignorant housewives and drunken 
fathers as by low wages and poor housing. The cure was therefore seen to 
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I-Öl* ORD 

Dotta arbete har slutförts med hjälp av e t t  anslag från Skolöverstyrelsen,  
och mänga är de personer som på andra sätt  varit  mig en hjälp på vägen. 
Sten Henrysson hjälpte mig at t  komma i gång med avhandlingsarbetet .  Min 
handledare,  Martin Johansson, har med sin str änga men konstruktiva kri t ik 
hela t iden hjälpt  mig fra måt.  Daniel  Kallos har med s i t t  stora kunnande 
varit  en värdefull  handledare i  arbetets slutskede.  Leif  Lindberg,  
Brit t-Marie Berge och Gun-Marie Johnsson har bidragit  med konstruktiva 
synpunkter på mitt  preliminära manus.  Inger Andersson har varit  en 
st imulerande samtalspartner och dessutom bistått  med korrekturläsning. 
Margit ta Schelin,  som gav mig idén t i l l  al l t ihop, har med sin entusiasm 
sporrat  mig a t t  gå vidare.  Ett  stort  tack t i l l  er  al la och t i l l  övriga lä rare 
och studiekamrater på forskarutbildningen! 

Christ ina Florin,  Insti tutionen för historia,  har varit  mig t i l l  s tor hjälp och 
stort  stöd.  Vårt  samarbete kring intervjuer och skolrådsprotokoll  från 
Sköns församling hör t i l l  de mer upplyftande inslagen i  d etta arbete.  Per 
Frånberg vid samma insti tution har bidragit  med sakkunniga synpunkter 
på kapitlet  om nykterhetsundervisningen. Med Christ ina Fjellström, 
Insti tutionen för BEHT vid Uppsala universitet ,  har jag kunnat diskutera 
skolköksundervisningen i  relation t i l l  sågverksarbetarnas matkultur.  

Historiegruppen vid Pedagogiska in sti tutionen har b etytt  mycket fö r detta 
arbete.  Genom den har jag också haft  möjlighet at t  erhålla värdefulla 
synpunkter från Håkan Andersson och hans medarbetare vid Pe dagogiska 
Fakulteten,  Åbo Akademi i  Vasa.  I  detta sammanhang vil l  jag särskil t  
nämna Bengt Grensjö,  som hjälpte mig at t  hit ta vägen t i l l  arkiven. 

Väl framkommen ti l l  arkiven möttes jag a v andra hjälpsamma människor 
som t  ex Tom Sahlén,  Sundsvalls  Kommunarkiv,  Jan Åsberg,  SCA-arkiv i  
Merlo och personalen på pastorsexpeditionen, Sunds bruk. Ett  tack också 
t i l l  Katar ina Borgh-Bertorp,  Sundsvalls  museum, för gott  samarbete! Jag 
vill  också r ikta ett  varmt tack t i l l  mina intervjupersoner,  som så vil l igt  
låt i t  mig ta del  av deras rika minnen från skolan och l ivet  i  Sköns 
församling. En stor fö rdel ä r  det  också a t t  ha t i l lgång t i l l  hjälpsamma och 
kunniga personer för utskrift  och tryckning. Tack Ann-Marie Smeds och 
alla andra! 

Ett  tack också t i l l  mina kvinnliga kamrater i  "Lunchseminariet".  Ni har 
varit  en fast  och l jus punkt i  min t i l lvaro under al la dessa år .  

Min mor,  Anna-Ma j Almqvist ,  vil l  jag tack a för hennes omsorg och omtanke 
i  både stort  och smått .  Hennes stöd har betytt  mycket för mina 
möjligheter at t  slutföra detta arbete.  Hon har också varit  mig t i l l  hjälp 
med korrekturläsning och frågor som gäll t  avhandlingens språkliga 
utformning. 
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Martin,  min man och t i l l ika handledare,  har levt  med detta avhandlings
arbete l ika intensivt  som jag själv.  Också pä det  mänskliga pla net har han 
varit  et t  stort  stöd.  Sonen Patrik har hunnit  bli  myndig under arbetets 
gång. Denna bok vil l  jag t i l lägna honom och minnet av Magnus.  

Tavelsjö i  januari  1987 

Ulla Johansson 



Kapitel 1. INLEDNING 

Ett forskningsproblem uppstår knappast  i  e t t  socialt  vacuum eller som e n 
trän början klart  formulerad frågeställning,  men dess t i l lblivelsehistoria 
förbigås vanligen med tystnad i  både metodböcker och vetenskapliga 
rapporter.  Ibland kan dock en redogörelse för också den delen av 
forskningsprocessen vara befogad. Den kan nämligen ge läsaren en 
förståelse för at t  undersökningen handlar om just  det  den gör och för 
mänga av undersökningens utgångspunkter.  I  mitt  fal l  har forsknings
problemet utformats i  e t t  växelspel mellan vissa teorier och egna 
personliga erfarenheter.  

När jag vid 1980-talets början kom ti l l  forskarutbildningen, hade en 
utbildningssociologiskt inspirerad tradit ion fått  fotfäste inom den svenska 
pedagogiken. Forskare som t  ex Ulf P.  Lundgren, Daniel  Kallos och Staf 
Callewaert  ifrågasat te och formulerade alternativ t i l l  den forskning som 
utgick från att  skolan är ett  medel för den enskilde elevens maximala 
utveckling eller  för ökad jämlikhet i  sa mhället .  Man vände sig också mot 
de teorier som enbart  studerade undervisningsprocessen utifrån psykolo
giska eller  socialpsykologiska utgångspunkter.  I  s tä l let  borde utgångs
punkten tas i skolans och undervisningens mer grundläggande funktion,  
nämligen den att  reproducera den rådande samhällsstrukturen.1) 

Denna strömkantring inom svensk pedagogik hade sin motsvarighet i  a ndra 
länder.  Samuel Bowles och Herbert  Gintis  i  USA, Elmar Altvater i  
Västtyskland, Pierre Bourdieu i  F rankrike och Basil  Bernstein i  England är 
exempel på forskare,  som på olika sätt  reflekterade kring sko lans roll  i  
den samhälleliga reproduktionsprocessen.2) Därmed väcktes Dürkheims 
tankar om uppfostran och undervisning som medel a t t  trygga samhällets 
behov och fortsatta existens åter t i l l  l iv .3) 

I denna skolans uppgift  såg Durkheim emellert id inga konflikter och 
orättvisor,  då han menade att  människan blir  människa först  genom att  
inordna sig i s i t t  sociala och samh älleliga sammanhang. Samhället  vilade 
också enlig t  honom på e n grund av gemensamma värderingar och de unga 
skulle med skolans hjälp göras delaktiga av den värdegemenskapen. 
Dürkheims konsensustänkande har sedan förts vidare inom en struktur-
funktionalist isk tradit ion med Talcot t  Parsons som en representant.^) 

Den nya utbildningssociologin överskred dock på denna punkt både 
Dürkheims och Parsons teorier.  Utifrån et t  konfliktteoretiskt  perspektiv 
på samhället  betraktades skolan i  s tället  som ett  instrument för de 
härskande at t  reproducera och legit imera de rådande klassförhållandena.  
Do teori er som utarbetades anknöt i  varieran de grad och mer e ller  mindre 
explicit  t i l l  en marxistisk tradit ion.5) Min bedömning var at t  deras 
förklaringsvärde överst eg både mer psykologiskt in riktade teorier om un
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dervisning och sådana som utifrån et t  konsensusperspektiv studerade 
relationen mellan skola och samhälle.  

Som nybliven doktorand vid pedagogiska insti tutionen lärde jag sedan 
känna en grupp kring Egil  Johansson med intresset  för pedagogikens 
historia som gemensam nämnare.  Studierna och diskussionerna i  den 
gruppen gjorde mig övertygad om tidsdimensionens berätt igande och 
nödvändighet i  pedagogiken. Pedagogiska problem måste l iksom andra 
samhällsfenomen förstås mot bakgrunden av sin historia.  Den uppfatt
ningen, at t  det  förflutna är en nyckel t i l l  förståelse av nutiden, 
formulerade Durkheim redan för e t t  sekel sedan,6) men inom den svenska 
pedagogiska forskningen har historiska studier varit  relativt  sällsynta.7) 
Under de sista åren har dock et t  mer allmänt intresse för pedagogikens 
historia kunnat noteras.  Jag var al l tså i  detta avseende inte unik utan 
tvärtom ganska t idstypisk.  

Historia och sociologi är  två discipliner som -  för at t  tala med t  ex Peter 
Burke -  kan och bör ömsesidigt  berika varandra.8) Om man vil l  s t udera 
relationen mellan skola och sam hälle är  et t  t idsperspektiv dessutom o fta 
nödvändigt.  Ögonblicksbi lder blir  lät t  et t  virrvarr av händelser,  men om 
man följer en utveckling under en längre t id kan mönster urskil jas och 
sammanhang klarna.  Utbildningssociologin borde på samma sätt  kunna 
t i l l töra pedagogikens historia nya dimensioner,  och det  skulle bli  
utgångspunkten för min blivande avhandling.  Men d et  dröjde innan mina 
planer blev mer konkreta än så.  

Med t iden utkristall iserades dock e t t  problemområde, och den första idén 
t i l l  det  fick jag vid en träff  med kvinnliga arb etskamrater på insti tutio
nen. En av dem berättade där mycket dramatiskt  om sin utbildning t i l l  
hushällslärare.  Jag började fundera över den husliga utbildningens och 
därmed hemmets samhälleliga och historiska betingelser.  Avhandlings
rubrikens första del  -  "Att  skolas för hemmet" -  började nu ta form. 

På så sätt  är  detta arbete en produkt av många omständigheter.  Lit teratur 
jag läst  och d et  faktum att  det  fanns en pedagogikhistorisk tradit ion vid 
insti tutionen har t i l lsammans med f aktorer av m er personlig ar t  -  det var 
t  ex naturligtvis mycket i  egenskap av kvinna som jag fann problem
området skola-hem intressant -  gjort  at t  undersökningen kommit at t  
handla om den t idiga folkskolans undervisning i  någr a ämnen med relevans 
för l ivet  i  hemmet.  

En utgångspunkt har al l tså tagits  i  utbildningssociologin,  där skola och 
utbildning analyseras som led i  samhällets reproduktionsprocess.  Där 
finner vi  et t  f lertal  olika teorier om skolans samhälleliga funktioner.  
Vissa forskare intresserar sig i  första hand för hur skolan återskapar 
samhällets sociala klasser genom sin sortering av eleverna på skilda 
utbildningsvägar el ler  genom att  reproducera en given strukturell  för
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delning av kulturell t  kapital  mellan samhällets olika klasser.9) Andra 
stäl ler  frågor om hur elev erna i  och genom undervisningen internaliserar 
principer för makt och kontroll  och hur utbildningssystemet därigenom 
medverkar t i l l  at t  återskapa samhällets maktstruktur .  10) Undervisning som 
ett  inedel för ideologireproduktion,  dvs som överföring av en bestämd 
moral och omvärldsuppfattning,  är  et t  annat forskningsområde.11 ) Vissa 
teorier slutl igen betonar skolans roll  för arbetskraftens reproduktion 
genom att  den förser arbetsmarknaden med lämpligt  kvalif icerad -  eller  
för den delen okvalificerad -  arbetskraft .12) 

För en fu llständig analys av skolans roll  i  den samhälleliga reproduktions
processen är måhända alla dessa aspekter relevanta,  och teorier som 
betonar den ena eller  den andra kan på så sätt  sägas komplettera 
varandra.  13) Det f inns emellert id en annan och dessutom mycket 
fundamental  aspekt av den samhälleliga reproduktionen, som skolforsk-
ningen i  det  närmaste helt  försummat.  Den har at t  göra med en annan 
sida av arbetskraftens reproduktion,  nämligen arbetarens dagliga 
återskapande av sig själv som levande varelse.  Vila,  mat,  sömn och 
underhåll  av kroppslig och själsl ig hälsa är  ingredienser i  denna 
reproduktionsprocess,  som ti l l  s törsta delen äger rum i hemmet.  Den 
processen kräver förvisso också sina kunskaper och färdigheter l ika väl 
som den bärs upp av ideologiska föreställni ngar,  och här anses våra dagars 
grundskola ha en viktig uppgift  at t  fylla.14) 

Men hur var det  förr? I vi lken utsträckning skulle folkskolan förbereda 
sina elever för l ivet  i  hem och familj? Så kunde mina övergripande 
forskningsfrågor nu formuleras.  Senare visade det  sig at t  de i  sin tur 
kunde stud eras utifrån olika aspekter,  och med min undersökning har jag 
velat  ge en så bred belysning som möjligt  a v dessa.  Men t i l l  a t t  börja med 
måste en begränsning göras,  och den gällde vilka delar av innehållet  i  
folkskolans undervisning som skulle utgöra mitt  studieobjekt.  

Ett  f lertal  inslag i folkskolans verksamhet kan på olika sätt  antas ha 
betydelse för l ivet  i  hemmet.  Jag har valt  at t  studera fyra sådana,  
nämligen trädgårdsskötsel ,  slöjd och huslig ekonomi t i l lsammans med 
undervisningen i nykterhet.  Andra ämnen som modersmål och räkning 
spelade förmodligen också en roll  i  d etta sammanhang, men d e fyra valda 
ämnena var mer direkt inriktade på hemmets sfär.  15) Jag tänkte mig 
också at t  mänga av arbetarfamiljens svårigheter at t  trygga sin dagliga 
existens ytterst  handlade om att  få en mager lön att  räcka t i l l  de 
nödvändigaste utgifterna,  och t i l l  det  problemet erbjöd folkskolans 
undervisning i dessa ämnen en lösning. Trädgårdsskötsel ,  som rekommen
derades i  den första folkskolestadgan 1842, kunde ge ett  t i l lskott  t i l l  
familjens försörjning fö rutsatt  at t  man hade t i l lgång t i l l  planteringsland. 
Med slöjd för gossar respektive fl ickor,  fr ivil l iga ämnen i  1882 års 
förnyade folkskolestadga,  kunde kostnaden för kläder och andra 
bruksföremål hållas nere.  I  huslig ekonomi för fl ickor,  som upptogs i  den 
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tredje stadgan 1897, beton ades konsten at t  t i l l  e t t  bil l igt  pris  lag a en god 
och närande kost .  Nykterhetsundervisningen, som påbjöds i  et t  cirkulär 
1892, hade också en sida som vätte mot familjens försörjningsförmåga, 
eftersom denna kraft igt  reducerades om arbetarens lön omsattes på 
krogen. 

1 den mån folkskolans undervis ning i  dessa ämn en ökade möjligheterna a t t  
få pengarna at t  räcka,  var den naturligtvis t i l l  nytta för arbetarfamiljen.  
Men också kapitalägaren kunde t jäna på affären.  Med undervisning som 
alternativ t i l l  höjda löner kunde hans kostnader för arbetskraftens 
reproduktion,  dvs lönen, hållas på e n låg nivå.  Därför kan en fråga också 
formuleras:  I vi lken utsträckning togs folkskolan t i l l  hjälp för at t  
minimera kapitalistens kostnader för arbetskraftens reproduktion? 

Utifrån sådana frågor började jag min undersökning, men det  visade sig 
snart  att  historien om trädgårdsskötseln,  slöjden, den husliga ekonomin 
och nykterhetsundervisningen i  folkskolan inte enbart  kunde förstås i  
l juset  av dem. För at t  göra den historien begriplig måste också andra 
frågor ställas.  Men innan dessa presenteras skall  jag ge en redogörelse för 
deras historiska bakgrund. 

PROBLEMOMRÅDETS HISTORISKA BAKGRUND 

Om vi förflyttar  oss bakåt i  t iden t i l l  1800-talets början,  f inner vi et t  
Sverige,  där jordbruket var den hel t  dominerande näringen. Cirka 80 
procent av landets yrkesverksamma befolkning hade där sin sysselsättning,  
och i  s täderna bodde knappt t io procent.  16) 

Bondehushållen var i  många avseenden sig själva nog. Där producerades 
större delen av medlemmarnas behov av kläder och fö da.  Produktion och 
reproduktion var således en rumslig enhet,  och kvinnornas arbete med 
matlagning, bak, brygd m m var sista ledet i  en kedja av aktiviteter med 
syfte at t  sörja för den dagliga överlevnaden.17) 

Också den kulturella reproduktionen var knuten t i l l  hushållet .  Barnen 
förvärvade de kunskaper som arbetslivet  krävde genom en successiv 
inskolning i de vuxnas sysslor.  Pojkarna följde mä nnen i  d eras arbete,  och 
fl ickorna gick i  en hemmets husmodersskola med de kvinnliga hushålls-
medlemmarna som lärarinnor.  18) 

I e t t  viktigt  avseende var dock kulturreproduktionen inte enbart  en 
angelägenhet för familjen.  St aten grep nämligen genom kyrkan in i  den 
religiösa skolningen. Ansvaret  för hushållsmedlemmarnas uppfostran t i l l  
rät tänkande kristna åvilade visserl igen husbonden, men prästen kontroll
erade att  den uppgiften inte försummades.  Denna kyrkans hemundervis
ningstradit ion finns dokumenterad i våra husförhörslängder.19) 
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Nu är förstås ovanstående beskrivning en förenkling av verkligheten.  
Förhållandena var mer komplexa än så.  För det  första var självhushåll
ningen inte fullständig,  utan bönderna s ålde en del av sina produkter för 
at t  kunna köpa t  ex salt  och redskap.20) För det  andra var produktion och 
reproduktion inte en enhet för de obesuttna grupperna (torpare,  
backstugusit tare m fl)  inom jordbruket.  Dessa var för sin försörjning i  
varierande grad hänvisade t i l l  lönearbete.21) För det  tredje var de som 
arbetade inom handel och hantverk indra gna i  en marknadsekonomi,  vilket  
gällde en stor del  av städernas befolkning, även om inslaget av 
självhushållning länge var stort  bland stadsborna.22) 

Inte heller var al la familjer betrodda at t  handha sina barns uppfostran.  
Bengt Sandin har visat  h 'ur myndigheterna redan på 1600-talet  inrättade 
skolor i s tädern a för at t  ge fatt igfolkets barn de nödvändiga kristendoms
kunskaperna.  Dessa barn drev annars t iggande omkring på gatorna utan 
t i l lsyn och uppsikt ,  och i  såd ana fall  var hemundervisningssystemet satt  ur 
funktion.23) 

Dessa undantag f örebådade alla den t id som skulle komma. Redan under 
1700-talet  och kanske ännu t idigare påbörjades jordbrukets omvandling i  
kapitalist isk riktning.24) Detta t i l lsammans med en kraft ig befolknings
ökning under 1800-talets första hälft  medförde en skiktning av bonde
klassen i  en grupp rika bönder och et t  växande jordbruksproletariat ,  d är 
många inte var fast  knutna t i l l  något hushåll .25) De fick endast  t i l lfäl l ig 
sysselsättning under jordbrukets högsäsonger och kastades dessemellan ut  
i  arbetslöshet.26) 

Allt  detta innebar att  det  kyrkliga hemundervisningssystemet började 
knaka i  fogarna,  eftersom det förutsatte at t  varje individ var inordnad i  
ett  hushåll .  Den kulturella reproduktionen sviktade all tså,  och nya 
åtgärder måste t i l l  på folkundervisningens område.  Med 1842 års 
folkskolestadga övertog staten successivt  hemundervisningen och an svaret  
för de ungas kris tna fostran.27) När s å folkskolans innehåll  under se klets 
gång utvidgades med bl a  de här aktuella ämnena, innebar detta att  en 
all t  större del  av kulturreproduktionen fördes t i l l  s tatens ansvarsområde.  
Ett  viktigt  tema i  avhandlingen handlar om den processen.  

Under 1800-talets senare hälft  tog den industrikapitalist iska utvecklingen 
fart ,28) och därmed kom produktion och reproduktion at t  separeras i  t id 
och rum för al l t  större delar av befolkningen. Hushållens produktion för 
eget behov ersattes av en produktion av varor för e n marknad. Lönearbete 
trädde i  självhushållningens ställe.  Som en följd av detta förändrades 
också reproduktionens förutsättningar.  Kunskaper och färdigheter som 
varit  relevanta för det  reproduktiva arbetet  i  bondehushållet  blev i  vissa 
avseenden föråldrade och nya måste t i l l .  Hur löste familjerna den 
si tuationen? I vilken utsträckning tog staten folkskolan t i l l  hjälp för a t t  
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upprätta en ny reproduktionens ordning? Utifrån sådana frågor kan man 
också närma sig mitt  problemområde. 

UNDERSÖKNINGENS RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING 

Som tidigare sagts har de ursprungliga frågeställningarna genererats ur 
utbildningssociologiska teorier om skolans roll  i  den samhälleliga 
reproduktionen, men undersökningen har dessutom anknytning t i l l  e t t  
annat område inom skolforskningen. Eftersom den handlar om några 
skolämnens uppkomst och utveckling,  ä r  den nämligen i  vid bemärkelse 
också et t  läroplansteoretiskt  arbete.  Den kan därvid föras t i l l  den gren 
inom läroplansteorin,  där förändringar av läroplaner och undervisningens 
innehåll  betraktas som historiskt  och samhälleligt  bestämda. Vad som 
räknas som legit im kunskap är i  d et  perspektivet  inte uttryck för a l lmänt 
accepterade s  k objektiva sanningar utan resultatet  av en kamp mellan 
olika intressen.29) 

Utbildningssociologin och läroplansteorin utgör således en allmän 
teoretisk bakgrund t i l l  min undersökning, men det  bör fra mhållas at t  jag 
inte explicit  anknyter t i l l  några speciella teorier inom dessa områden. 
Utbildningssociologin och läroplansteorin har främst fungerat  som 
inspirationskällor,  men undersökningen är framför al l t  ett  bidrag t i l l  den 
svenska pedagogikens historia,  där et t  visst  innehåll  i  folkskolan står i  
fokus.  Startpunkten tas i  den första folkskolestadgan 1842, och slut
punkten sätts  år 1919, då en ny undervisnin gsplan marke rar et t  nytt  skede 
i folkskolans historia.  

Många forskare har intresserat  sig för folkskolans historia under denna 
period.  Den tecknas i  s in h elhet i  e t t  antal  översiktsverk,30) meda n andra 
undersökningar behandlar speciella aspekter av skeendet på folkskolans 
område.  1842 års stadga har varit  föremål för et t  f lertal  undersökningar.  
Några har gäll t  stadgans t i l lkomst,  dvs hur skolfrågan behandlades i  
r iksdagen och andra debattfora.31) Andra har i  s törre utsträckning gäll t  
relationen mellan de skolpoli t iska besluten och den sociala och 
ekonomiska utvecklingen.32) Även folkskolans successiva etablering och 
organisatoriska utveckling har studerats.33) 

Några forskare har studerat  folkskolans innehåll  och förändring ar av d etta 
över t id.  Gunilla Svin gby har jämfört  läropl aner från skilda t idpunkter,34) 
och Tomas Englund följer de samhällsorienterande ämnenas utveckling i 
den obligatoriska skolan.35) Herbert  Tingsten beskriver historieundervis
ningens innehåll .36) Kristendomsämnet har behandlats av Karl-Göran 
Algotsson, Erik Melander och Karin Moberger.37) Inger Andersson har 
tecknat läs-  och skrivundervisningens historia,38) och folkskolans sång
texter är  föremål för en studie av Märta Netterstad.39) 
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Några av de ämnen som här är  aktuella har t idigare behandlats av 
forskare.  Albert  Wibergs arbe te "Till  skolslöjdens förhistoria i  t iden fram 
ti l l  1877" är  en gedigen grund at t  bygga vidare på.40) Inspiration kan 
också erhållas av Merin Trapps "Svensk skolslö jd.  Några utvecklingslinjer 
från dess förhistoria t i l l  Lgr -69",  och detsamma gäller Per Hartmans 
studie av läroplansförändringar för och debatten om slöjdämnet.^ 1) 
Herbert  Lundh respekti ve Berit  Hail ing har gett  en bakgrundsbeskrivning 
t i l l  ämnet huslig ekonomi i  den svenska folkskolan.42) I  s in undersökning 
av fac klärarnas organisationer ger Gösta Liren e n översikt  av slöjdens och 
den husliga ekonomins framväxt i  den svenska skolan.43) Kerstin Nyhrén 
behandlar översiktl igt  nykterhetsundervisningen,kk) medan undervisningen 
i  t rädgårdsskötsel  är  et t  oskrivet  blad.  

Kanske kan man påstå at t  det  övergripande skolpoli t iska s keendet är  väl  
dokumenterat .  Men idé och poli t ik är  en sak -  deras reali tet  ofta en 
annan. Här svävar i  s tort  sett  den pedagogiska historiska forskningen i  e t t  
tomrum. Ett  fåtal  studier tecknar de grova konturerna av skolans 
verklighet och vardagsliv.  Det ä r  Gunnar Thunanders arbete om folkskolan 
i  Malmö och Egil  Johans sons undersökning av folkund ervisningen i  kyrkans 
och folkskolans regi i  Bygdeå i  Västerbotten.45) Hit  kan också kultur
geograferna Torvald Gergers och Göran Hoppes kartläggning av folkskolan 
i  Locknevi r äknas l iksom Bengt Sandins studie av s tädernas folkundervis
ning.^) 

Dessa forskare har s å att  säga öppnat dörren på g länt t i l l  klassrummet i  
den t idiga folkskolan,  och detta arbete hör hemma i en sådan tradit ion.  
Med Sköns församling utanför Sundsvall  som exempel skall  vi  se hur 
centrala poli t iska beslut  och allmänna idéströmningar har sin motsvarig
het i  förhållanden på lokal nivå.  

Avhandlingsrubriken "Att  skolas för hemmet" tangerar också några 
aktuella frågor inom kvinnoforskningen. Ansvaret  för hemmet och 
familjens skötsel  har av tradit ion åvilat  kvinnan, och olika teorier har 
utarbetats för denna kvinnliga sfär.  D e rör bl  a  hemarbetets karaktär och 
relationen mellan detta och d et  betalda arbetet  i  produktionen. I ntresset  
r iktas också mot olika sidor av kvinnoförtrycket i  s yfte at t  förklara hur 
detta uppkommit och upprätthålls .^) Därmed ställs  man inför det  
omdiskuterade problemet mellan kön och klass.  

Min undersökning handlar emellert id om arbetarfamiljen.  Därför träder 
klassperspektivet  i  förgrunden, även om kvinnans speciella si tua tion ägnas 
uppmärksamhet.  Mitt  sätt  at t  närma mig problemet skall  också ses mot 
bakgrund av at t  undersökningen begränsats t i l l  folkskolans undervisning i  
trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet.  Folkskolan var ju 
det  arbetande folkets skola för at t  använda et t  t idstypiskt uttryck, och 
med detta åsyftades arbetare och bönder,  dvs k roppsarbetare.  Visserl igen 
återfanns här också barn från andra samhällsklasser,  men borgarklassens 
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barn l ' ick t i l i  s törsta delen si t i  utbildning i läroverk och privata 
fl ickskolor ,48) där pä sina häll  undervisning i de här aktuella ämnena 
också förekom. Men dä dessa skolor inte undersökts,  är  det  svårt  a t t  på 
djupet belysa r elationen mellan kön och klass.  I  en sådan studie skulle ju 
borgarpojkens och hans systers skolgång vara en viktig komponent.  

Kring d e frågor som här endast  antytts  f inns en omfattande l i t teratur.  I 
detta sammanhang finns dock inte anledning at t  närmare gå in på en 
redogörelse för denna. I s tä l let  återkommer jag i  slutdiskussionen t i l l  
olika beröringspunkter mellan mitt  arbete och några av de frågor som 
kvinnoforskningen ställer .  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Historien om slöjd,  trädgårdsskötsel ,  huslig ekonomi och folkskolans 
nykterhetsundervisning är som framgått  av översikten ovan endast  
ofullständigt skriven. Noggrannare studier behövs för att  komplettera 
bilden, vilket  är  et t  huvudsyfte med detta arbete.  

Den historien är en del av e t t  större skeende, där statens ansvar för den 
kulturella reproduktionen successiv t  vidgas.  Syftet  är  också a t t  belysa den 
processen utifrån de valda äm nenas horisont.  D e utgör konkreta e xempel 
på hur ett  nytt  innehåll  aktualiseras,  legit imeras och etableras i  
folkskolans under visning.49) Dessa äm nens betydelse för reproduktionen i  
al lmänhet och för reproduktionsprocessen inom familjens ram i  syn nerhet 
är  et t  annat tema i avhandlingen. Här måste man dock skil ja på den 
t i l ldelade respektive reella betydelsen,  där tyvärr den reella är  svår at t  
empiriskt  belysa.  A tt  mäta utbildningseffekter är  ofta i  nutidsstudier e t t  
vanskligt  företag,  och än vanskligare ställer  det  sig i  förfluten t id.  Ett  
sätt  at t  indirekt belysa d etta är att  analysera innehållet  i  undervisningen 
utifrån frågan om dess relevans för l ivet  i  h emmet.  Vad som hände i  mötet  
mellan detta innehåll  och eleverna är dock i  stor utsträckning en 
obesvarad fråga,  även om jag str ävat efter at t  erhålla et t  visst  underlag 
för en sådan diskussion.  

Sammanfattningsvis är  syftet  att  skildra trädgårdsskötselns,  slöjdens,  den 
husliga ekonomins och nykterhetsundervisningens historia i  folkskolan 
under åren 1842-1919 utifrån följande frågeställningar:  

1.  Vilka argument framfördes i  r iksdagen och andra debattfora för at t  
undervisning i t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet 
borde vara en uppgift  för folkskolan och därmed också en statl ig 
angelägenhet? 

2.  Vilken betydelse t i l ldelades undervisningen i  dessa ämnen för 
individen och för samhällets reproduktion? 
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3. Vilken utbredning fick dessa ämnen och hur etablerades de i  den 
pedagogiska praktiken? 

4.  Vilket  innehåll  hade undervisningen? 

Svaren på dessa frågor ger en helhetsbild av trädgårdsskötseln,  slöjden, 
den husliga ekonomin och nykterhetsundervisningen i  folkskolan.  Den 
bilden sätts  därefter in i  et t  vidare historiskt ,  socialt  och idémässigt  
sammanhang. Med detta som bakgrund diskuterar jag t i l l  s lut  en av de 
ursprungliga frågeställningarna: Vilken betydelse hade folkskolans 
undervisning i dessa ämn en för arbetarfamiljens försörjningsförmåga? Hur 
var undervisningens innehåll  anpassat  t i l l  de olika krav som livet  i  
hemmet,  reproduktionens sfär,  ställde? 

AVHANDLINGENS FORTSATTA DISPOSITION 

I d et  kapitel  som följer redovisar jag bl  a  mitt  källmaterial  (kapitel  2).  
Kapitel  3 innehåller en beskrivning av folkskolans utveckling i  s to ra drag 
i  Sverige och i  Sköns församling. Kapitel  4-7 behandlar folkskolans 
undervisning i  t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet med 
utgångspunkt i  de fyra första frågeställningarna på sidorna 8-9.  För 
överskådlighetens skull  har jag strävat efter en enhetl ig disposit ion av 
dessa k apitel .  För de tre första,  som handlar om trädgårdsskötseln,  slöjden 
och den husliga ekonomin, har end ast  smärre avvikelser gjorts beroende på 
källmaterialens varierande karaktär .  För nykterhetsundervisningen som i  
många avseenden skil jer  sig från de övriga -  den utgjorde t  ex inte et t  
eget ämne -  har jag i  s törre utsträckning frångått  den t idigare mallen.  
Samma frågor återkommer emellert id också här fast  ibland i  en något 
annan ordning. 

Kapitel  8 innehåller en sammanfattning av resultatet  av de fyra 
föregående kapit len gentemot de fyra första frågeställningarna om 
skolans och statens ansvar för undervisningen, ämnenas t i l ldelade 
betydelse för individ och samhälle,  ämnenas utbredning och etablering 
respektive undervisningens innehåll .  

I kapitel  9 sätts  diskussionen om folkskolans undervisning i  t rädgårds
skötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet in i  et t  vidare socialt  och 
idémässigt  sammanhang. Där diskuteras också en av de ursprungliga 
frågeställningarna om ämnenas och undervisningens relevans för det  
dagliga l ivet  i  arbetarhemmet.  

Det sista kapit let  innehåller en sammanfattande diskussion av de 
viktigaste resultaten,  som här också relateras t i l l  den allmänna 
samhällsutvecklingen och t i l l  vissa frågo r inom kvinnoforskningen (kapitel  
10).  Avslutningsvis ges en sammanfattning på engelska.  
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Kapitel 2. KÄLLOR OCH AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM 

VAL AV TIDSPERIOD OCH FÖRSAMLING 

Vid valet  av t idsperiod måste några avvägningar göra s.  Om man väljer en 
kort  period är det  möjligt  at t  göra en detaljerad studie av problemet.  För 
en längre period blir  undersökningen mer översiktl ig t i l l  sin karaktär 
under förutsättning at t  arbetets t idsramar är desamma. Problemområdets 
bredd minskar vanligen också av samma anledning med undersöknings
periodens förlängning. I de tta fall  följs  utvecklingen från 1842 t i l l  1919, 
dvs under nästan ått io år,  vilket  får  anses vara en lång t id i  folkskolans 
historia.  Trots detta har det  varit  möjligt  a t t  genomföra en djupgående 
studie av en relativt  vid problemställning.  

Avgränsningar i  t id är  också vanskliga ur en annan aspekt.  En utveckling 
startar sällan från intet  l ika l i tet  som den har e t t  definit ivt  s lut .  Utifrån 
syftet  at t  studera hur vissa ämnen infördes i  folkskolans undervisning är 
dock 1842 en naturlig startpunkt,  även om vissa utblickar bakåt i  t iden är 
nödvändiga.  1919 får bli  undersökningens slutår.  En ny läroplan för 
folkskolan utfär dades då,  och den var et t  officiell t  tecken på att  et t  skede 
i  folkskolans historia nu var avslutat .  

Den lokala studien har genomförts i  Sköns församling strax utanför 
Sundsvall .  Sågverksindustrin bröt här med oerhörd kraft  fram under 
1800-talets senare hälft ,  och med den följde en snabb och genomgripande 
omvandling av en tradit ionell  jordbruksbygd. I sådana t ider bör sam banden 
mellan skola och sam hälle bli  ex tra tydliga,  och d et  var e n orsak bakom 
valet  av Skön. Det lokala källmaterialet  är  också mycket r ikligt ,  vilket  
naturligtvis var en annan avgörande punkt.  Systematiska undersökningar 
av folkskolans utveckling i  Sundsvallsdistriktet  saknas dessutom, varför 
denna studie har e t t  berätt igande också i  det  avseendet.  En annan fördel 
var at t  jag kunnat samarbeta med Christ ina Florin vid Historiska 
Insti tutionen, Umeå univ ersitet .  Hon har i  sin undersökning av de kvinnliga 
lärarna i  folkskolan också använt sig av Sköns församling för en 
fallstudie.1) 

Om folkskolan i  Skön är relativt  outforskad, så gäller det  motsatta om 
den ekonomiska och sociala utvecklingen i  området.  Denna omfattande 
forskning har jag kunnat utnytt ja i  mit t  eget arbete.  

KÄLLOR 

Undersökningen omfattar så att  säga tre dimensioner av verkligheten,  
nämligen ideologier om uppfostran och undervisning,2) den pedagogiska 
praktiken (dvs undervisningens organisation,  omfattning och innehåll)  samt 
de sociala och ekonomiska förhållandena i  arbetarfamiljerna.  Dessa tre 
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dimensioner stud eras i  s in tur dels på e n allmän och centr al  nivå och dels 
på lokal nivå,  där Sköns församling utgör en konkret  i l lustration t i l l  några 
av forskningsfrågorna.  Källmaterialet  är  t i l l  s törsta delen gemensamt 
eller  l ikartat  för de olika ämnena, men dess omfattning varierar både 
över t id och mellan ämnen. 

För a t t  besvara de två första f rågeställningarna på sidan 8 har jag använt 
några källor,  som ger en bild av riksdagsmännens och olika myndighets
personers uppfattningar om folkskolans undervisning i  trädgårdsskötsel ,  
slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet.  Riksdagsmännens föreställningar3) 
har studerats med hjälp av protokollen från riksdagsdebatten i  de här 
aktuella skolfrågorna.  Via uppslagsordet "Folkskoleväsen" i  Riksdags
tryckets register är  det  efter 1866 möjligt  at t  direkt identifiera de 
ärenden som rört  de här aktuella ämnena. För perioden dessförinnan har 
det  varit  nödvändigt at t  gå igenom all t ing under detta uppslagsord.  För 
nykterhetsundervisningen har jag också använt sökord som t  ex nykter
hetsupplysning, nykterhetsfrågan, och några sådana ärenden ingår i  
källmaterialet .  

Det bör kanske påpekas a t t  de åsikter som fr amfördes i  r iksdagsdebatten 
inte nödvändigtvis var rep resentativa för r iksdagsmännen i  stort .  Alla gav 
ju inte sin mening t i l l  känna.  Men talarnas föreställningar om uppfostran 
och undervisning kan ses som exempel på ideologier,  som vid olika 
t idpunkter var mer eller  mindre vanliga.  

Folkskoleinspektörerna har lämnat spår i  remissyttranden och protokoll  
från de folkskoleinspektörsmöten, som började anordnas under 1 860-talet .  
Sammanlagt hölls  åt ta möten under perioden 1862-1894, men tyvärr 
saknas protokoll  för det  sista mötet  1894. Protokollen från de övriga 
innehåller vanligen et t  utlåtande av en arbetsgrupp, som berett  frågan, 
t i l lsammans med mötets utta lande.  Ibland ges korta referat  av diskussio
nen. 

Berättelser från de allmänna svenska folkskollä rarmötena har använts för 
att  få en bild av lärarnas uppfattningar i  frågor som rörde folkskolans 
undervisning i  t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet.  Det 
första mötet  1849 och de närmast följande var gemensamma för 
folkskollärare och läroverkslärare,  men fr  o m 1860 anord nades separata 
folkskolemöten. Til l  a t t  börja med innehöll  mötesberättelserna mer eller  
mindre utförl iga referat  av debatt inläggen, men fr  o m 1888 har man 
strävat efter  en ordagrann återgivning av diskussionen. Representativi
teten är också här osäker,  eftersom endast  et t  fåtal  mötesdeltagare tog 
t i l l  orda.  Bland talarna återfinns också präster,  folkskoleinspektörer och 
representanter för den lärda skolan.  
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I  vissa frågor som rör mina ä mnen har myndigheter som do mkapitlen och 
landshövdingeämbetena u ttalat  sig,  och i  sådana fall  ingår deras remissytt
randen också i  m aterialet .  1910-talet  ä r  i  de tta avseende rikligt  represen
terat .  Folkundervisningskommitténs två betänkanden år 1914 gav nämligen 
upphov t i l l  omfattande remissomgångar.4) För nykterhetsundervisningen 
t i l lkom under denna t id dessutom två spe ciella utredningar och över d eras 
betänkanden gavs e t t  f lertal  myndigheter och organisationer t i l lfälle a t t  
yttra sig.5) Bet änkanden från de här nämnda utredningarna ingår också i  
källmaterialet .  Slutl igen har läroplanernas anvisningar för de olika 
ämnena granskats .  

De lokala skolpoli t ikernas föreställningar kan spåras i  skolrådsprotokoll  
och andra skolhandlingar från Sköns försam ling. Främst är  det  prästens 
uppfattning -  han var den som förde protokollet  -  som där kommer t i l l  ut
tryck. Som forskare känner man stor tacksamhet mot John Anderson 
Bråten,  som under en lång period var skolrådets or dförande och s ekrete
rare.6) Hans protokoll  är  mycket utförl iga och innehållsrika.  Att  de sen 
färgades av hans personliga uppfattning är i  detta sammanhang ingen 
nackdel.  Han var ju den frä mste r epresentanten för de lokala skolmyndig
heterna.  

Skolrådsprotokoll  f inns b evarade fr  o m 1859 men sakna s dessförinnan. Av 
sockenstämmoprotokollen at t  döma behandlades dock skolfrågor under 
denna folkskolans första t id av sockenstämman. Den förste skolrådsordför
anden i  Skön, prosten Joseph Backlund, har dessutom efterlämnat andra 
källor,  nämligen en läsebok, et t  tryckt föredrag och yttranden t i l l  
Domkapitlet .7) 

Sågverksägarna i  Skön personifierar den ekonomiska makten,  och fl era av 
dem undertecknade et t  betänkande, som en utredning på landshövdingens 
init iat iv avgav e fter Sundsvallsstrejken 1879.8) Här möter vi  deras syn på 
uppfostran och undervisning. Lä rarna i  församlingens skolor har fr  o m 
1896 e fter lämnat protokoll  från möten med skolrådet. '  En protokollsbok 
från lärarkårens egna möten under 1910-talet  har också återfunnits.  

Den tredje forskningsfrågan om undervisningens omfattning besvaras 
genom bearbetning av d en t ryckta offentl iga s tatist iken.  Denna bygger på 
uppgifter som insamlades från lärarna,  och den är bl  a  därför behäftad 
med bris ter.  Vid mötena me llan Sköns lärarkår och skolrådet var t  ex ifyll
andet av formulären en återkommande diskussionsfråga.9) Men ma terialet  
bör ändå ge en något så när t i l lförl i t l ig bild av utvecklingens huvud
tendenser.  

Den fjärde frågan om undervisningens innehåll  studeras i  första hand i  
Sköns församling. Skolrådsprotokoll  och an dra skolhandlingar ger hä r vissa 
upplysningar,  som kompletteras av intervjupersonernas berättelser.  Dess
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utom har nå gra ämnesspecifika källor kommit t i l l  användning, av vilka här 
bör nämnas följande: 

År 1918 ordnades undervisning i  trädgårdsskötsel  i  en av församlingens 
skolor under en skolkökslärarinnas ledning. Hennes dagbok innehåller en 
beskrivning av det  arbetet .  Från skolköksundervis ningen i  en annan skola 
finns skolköksjournaler bevara de,  där lektionernas innehåll  har antecknats.  
Kokböcker används t i l lsammans med en förteckning över provmiddagar 
frän en skolkökslärarinneutbildning som jämförelsematerial .  

År 1914 t i l lsat tes en stat l ig kommitté för a t t  se över och föreslå åt gärder 
för nykterhetsundervisningens organisation och innehåll .  Som ett  led i  d et  
utredningsarbetet  insamlades genom en enkät uppgifter från 258 lärare 
och lärarinnor i  folk- och småskolor på olika håll  runt om i  landet.  Jag har 
bearbetat  detta primärmaterial  för at t  få en bild av nykterhetsundervis
ningens innehåll .  

Eftersom en forskningsfråga gäller undervisningens innehåll  i  rela tion t i l l  
arbetarfamiljens sociala och ekonomiska förhållanden, ingår också en 
beskrivning av arbetarfamiljen i  undersökningen. En överblick ges av 
landet i  s tort ,  men tyngdpunkten l igger på förhållandena i  Skön. 
Beskrivningen bygger på t idigare historisk forskning, på samtida 
undersökningar och skildringar samt på intervjupersonernas berättelser.  
Jag har också gått  igenom de sågverksarbetarminnen i  Nordiska Museets 
samling som härrör från Sundsvallsområdet.  Et t  t jugotal  sådana återfinns 
under registerordet Medelpad. 

INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 

Intervjuer har genomförts med tolv f d elever i  Sköns folkskolor,  födda 
strax före sekelskiftet  el ler  under 1900-talets första decennium. 
Intervjupersonerna består av nio arbetarbarn,  två lärardöttrar och en 
dotter t i l l  en faktor.  Alla intervjuer utom två utfördes hemma hos 
intervjupersonerna,  och alla utom en har bandats.  De första ägde rum på 
et t  t idigt  stadium av undersökningen. Längre fra m, när f rågeställningarna 
skärpts,  har de följ ts  upp med telefonsamtal och brevväxling.  

Intervjupersonerna var al la posit ivt  inställda och berättade gärna och 
levande om sin uppväxt och skolt id i  sågverksepokens Skön. Frågorna var 
öppna och rö rde även förhållanden med endast  en indirekt anknytning t i l l  
forskningsfrågorna.  Denna kring-information har dock givit  en värdefull  
förståelse av den verklighet som var skolans och människornas i  de t  t idiga 
seklets Skön. 10) Den först åelsen har varit  t i l l  s tor hjälp vid tolkningen av 
de andra skrift l iga källorna.  
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Vissa av intervjupersonerna har mycket klara minnesbilder frän sin skolt id,  
där de fakta som kan kontrolleras väl  stäm mer överens med andra källor.  
För andra är minnena mer diffusa.  Enligt  Hodhe m fl  är  minnen som rör 
uppfattningar och värderingar i  al lmänhet opåli t l iga.  11) Därför,  men 
också för at t  urvalet  är  l i tet  och utan anspråk på re presentativitet ,  håller  
intervjumaterialet  inte för några mer generella slutsatser.  För at t  få et t  
säkrare diskussionsunderlag har därför intervjupersonernas utsagor 
kompletterats med andra källor som t  ex sågverksarbetarminnena. 

BEARBETNING AV DEBATTMATERIALET 

Riksdagens slöjddeb att  startade 1840 och pågick fr am ti l l  sekelskiftet .  I  
den uppträdde et t  t i l lräckligt  stort  antal  talare för att  e t t  mönster ska 
kunna bli  tydligt .  Debattens innehåll  ändrade successivt  karaktär,  och 
argumenten för respektive mot slöjd i  folkskolan förändrades.  Det visade 
sig at t  innehållet  kan föras t i l l  fyra grova kategorier,  nämligen: 

1.  Statens och folkskolans ansvar för slöjdundervisningen 
2.  Synpunkter på undervisningen 
3.  Lärarfrågor 
k.  Undervisningens ekonomiska och organisatoriska ramar.  

De två första kategorierna har en direkt koppling t i l l  undersökningens 
frågeställningar,  varför de i  e t t  senare steg analyseras mer i  detalj .  Den 
andra huvudkategorin,  som rör undervisningen, kan därvid delas upp i  t re 
delkategorier,  nämligen ekonomiska,  moraliska respektive pedagogiska 
synpunkter på undervisningen. 

Med hjälp av dessa kategorier har en kvanti tat iv analys av slöjddebatten 
gjorts genom att  frekvenserna för de olika kategorierna bestämts.  En 
närmare redogörelse för hur denna genomförts ges i  kapitel  5.  Här skall  
bara sägas att  samma analysmodell  används ibland något modifierad för 
de andra ämnena utan at t  källmaterialet  bearbetats kvanti tat ivt .  Antalet  
talare eller  yttranden är nämligen i  al lmänhet för l i tet  för at t  något 
sådant skulle vara meningsfull t .  Ett  undantag utgörs av huslig ekonom i,  
där et t  stort  antal  remissyttranden har bearbetats kvantiativt .  

NÅGRA BEGRÄNSNINGAR 

Källmaterialet  är  som framgått  relativt  omfattande och av varierande 
karaktär .  Det ta är  delvis en följd av at t  frågeställningarna berör olika 
sidor av t i l lvaron, men det  är  också e t t  uttryck för en medveten strävan 
att  belysa samma fenomen med hjälp av olika källor.  En viss begränsning 
har jag ändå tvingats t i l l  för at t  kunna utföra arbetet  inom rimlig t id och 
t i l l  r imlig kostnad. Jag har t  ex inte gått  in på lärarorganisationernas 
eller  deras t idskrifters behandling av d e här a ktuella frågorna.  En allmä n 
genomgång av riksdagsdebatten i  olika skolfrågor utöver de som direkt 
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berört  init ia ämnen hade eventuell t  kunnat t i l l  1 öra undersökningen 
ytterl igare data,  men jag har bedömt det  så at t  mödan i sädana fall  inte 
varit  lönen värd.  
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Kapitel 3. FOLKSKOLAN 1842-1919. EN BAKGRUND 

HEN ALLMÄNNA UTVECKLINGEN I STORA DRAG 

Även om folkskolan trä dde i  kyrkans ställe på folkundervisningens område,  
förenades de båda med många band. Folkskolan var länge en kyrkans 
skola.  Församlingens kyrkoherde var självskriven ordförande i  skolstyrel
sen.  Domkapitlet  var t i l lsynsmyndighet på regional nivå,  och folkskole
ärendena sorterade under ecklesiastikdepartementet .  Folkskoleinspektio
nen, som inrättades 1863, hade också en stark kyrklig förankring.  
Inspektörerna t i l lsattes av Kungl.  Maj:t  på förslag av domkapitlen,  och t i l l  
at t  börja med rekryterades de ofta från prästernas led.  Vi kan också 
notera at t  genom kommunallagsreformen 1862 fördes folkskolan t i l l  den 
kyrkliga och inte t i l l  den borgerliga kommunen. Den lydde all tså under 
kyrkostämman och inte under kommunalstämman.1) 

Genom dessa samband med kyrkan anknöt folkskolan t i l l  en äldre feodal 
tradit ion.  Men den hade t i l lkommit på grund av at t  de feodala 
förhållandena på många håll  var stadda i  upplösning. På så sätt  pekade 
den framåt och utgjorde et t  begynnande borgerligt  element i  s tatsappa
raten.  Sådana drag blev under perioden 1842-1919 all t  f ler  och ty dligare.  

Vid sekelskiftet  var folkskolans för hållande t i l l  kyrkan en omdiskuterad 
fråga.  Arbetarrörelsen gick t i l l  s torms mot prästväldet inom skolan och 
krävde skolans skil jande från kyrkan. Liknande tongångar l jöd bland 
l iberala grupper och bland leda nde representanter för folkskollärarkåren.2) 
Ett  steg togs också i  d en riktningen med en förordning 1909, som gav d e 
större städerna möjlighet at t  överföra skolan t i l l  den borgerliga 
kommunen.3) Til lkomsten av folkskolöverstyrelsen och omläggningen av 
folkskoleinspektionen 1914 är reformer i  samma riktning.4) 

Den första folkskolestadgans föreskrifter  var vagt formulerade,  och den 
innehöll  många kryphål.  Många f örsamlingar utnytt jade t  ex möjligheten 
at t  inrätta ambulerande i  s täl let  för fasta skolor.  Hemundervisningen 
avskaffades inte utan kunde även i  fortsät tningen ersätta skolan.  
Bestämmelser om skolgångens längd saknades,  och skolåldern fixerades 
inte heller.5) 

Allt  detta gjorde at t  barnens reella skolgång varierade både mellan och 
inom församlingarna.  Den ojämna skolgången var e t t  omdiskuterat  
problem, och nya föreskrifter  utfärdades för at t  råda bot på detta.  
Kungörelserna om småskolor och mindre folkskolors in rättande 1853 och 
1858 är exempel på åtgärder som vidtogs för at t  lösa folkskolans kris.  
Folkskoleinspektionens t i l lkomst kan också ses i  det  perspektivet .6) 
Folkskolan vann också terräng. En all t  större andel av de skolpliktiga 
barnen återfanns inom folkskolan,  och andelen elever med endast  
minimikurs minskade sakta men säkert  under seklets fortsat ta gång.7) 
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1 1842 års stadga indelades eleverna inte i  klasser.  Med en modernare 
terminologi kan vi sä ga at t  folkskolan var organisatorisk helt  odifferen
tierad.  En pedagogisk differentiering ombesörjdes däremot genom 
växel undervisningsmetoden, som innebar at t  mer försigkomna elever 
undervisade kamrater på lägre kunskapsnivåer.  

Den första normalplanen kom 1878, och med de n fästes en organisatorisk 
differentiering på pränt.  Skolan indelades i  en småskola med två klasser 
och en folkskola,  som omfattade fyra klasser.8) Detta var början t i l l  en 
nivå- och åldersgruppering.  I  1882 års förnyade stadga om folkundervis
ningen reglerades bl a  läsårets längd. Nya normalplaner utfärdades 1889, 
1900 och 1919. En ny folkskolestadga kom 1897.9) 

FÖRSKJUTNINGAR I UNDERVISNINGENS INNEHÅLL 

Folkskolläraren skulle enligt  1842 års stadga äga insikter och färd igheter 
i  e t t  antal  ämnen, som också definierade folkskolans innehåll .10) Dessa 
ämnen bildade e n kärna som återkom -  ibland under ny beteckn ing -  i d e 
senare stadgorna och normalplanerna.  

Ämnena var:  

* Innanläsning, rät t-  och välskrivning (modersmålet)  
* Biblisk historia och katekes (kristendomskunskap) 
* Fysisk och poli t isk geografi  (geografi)  
* Fäderneslandets historia och huvuddragen av den allmänna historien 

(historia) 
* Räknekonsten (räkning) 
* Geometri  
* Linearteckning (teckning) 
* Naturlära (naturkunnighet)  
* Gymnastik (gymnastik med lek och idrott)  
* Kyrkosång (sång).  

Som tidi gare sagts rekommenderades också undervisning i  trädgårdsskötsel  
i  den första stadgan, med an slöjd oc h huslig ekonomi var nyti l lkomna icke 
obligatoriska ämnen i  stadgarna 1882 respektive 1897.11) 

På papperet  var således folkskolans ämneskrets ganska konstant under 
perioden 1842-1919, men i  praktiken kom innehållet  at t  genomgå stora 
förändringar.  Dessa läroämn en bildade e n maximikurs,  som eleve n t i l l  a t t  
börja med mest i  undantagsfall  f ick genomgå. Den minimikurs,  som var 
avsedd för fat t iga barn eller  barn med bristande fattningsgåvor,  blev i  
s täl let  den normala.  Folkskolans innehåll  utgjordes därför för många av 
religion,  läsning, skrivning och räkning samt kyrkosång.12) Med en 
förbättrad och förlängd skolgång kom med t iden all t  f ler  elever at t  
undervisas i  ämnen utöver detta minimum. 13) 
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Också inom e tt  ämne kunde in nehållet  om definieras och utvidgas.  Så t  ex 
har Inger Andersson kunnat identifiera förskjutningar i  läs-  och 
skrivundervisningens innehåll ,  och Märta Netterstad finner l iknande 
tendenser i  sin genomgång av sångböcker för folkskolan.  14) Olika förs lag 
t i l l  en utvidgning av ämneskretsen lanserades vid olika t i l lfäl len,  och vid 
lärarmötena var en rad nya ämnen som bokföring,  främmande levande 
språk,  lagkunskap och stenografi  föremål för diskussion.  Frågor om 
undervisning i  vapenexercis,  jordbruksskötsel  och skogsvår d ak tualiserades 
också.  Hushållsgör omål,  slö jd och nykterhetsundervisning var andra frågor 
i  lärarmötesdebatterna.15) 

Folkskolans allmänt uppfostrande uppgift  stod ofta i  centrum för 
debatten.  Folkskolan skulle gå i  spetsen för kampen mot lögn och mot 
ungdomens förvildning, för tukt och s edlighet,  ordning och sn ygghet,  och 
den t i l ldelades successivt  ett  al l t  större ansvar för den fysiska omvård
naden av skolbarnen. Djurskyddssaken, fred sarbetet  och em igrationen var 
andra samhällsproblem som också var folkskolans.16) 

Listan över de uppgifter som skolan och läraren borde ax la var lång, men 
många förslag fick ingen eller  endast  i  l i ten utsträckning sin motsv arighet 
i  den pedagogiska praktiken. De flesta nådde inte fram ti l l  s tadgornas 
eller  cirkulärens värld.  Slöjden, den husliga ekonomin och nykterhets
undervisningen var dock undantag från den regeln.  

Til lkomsten av folkskolan hade inget at t  göra med ändrade krav på 
arbetskraftens kvalif ikation,  och någon diskussion om folkskolan som 
yrkesutbildning fördes inte t i l l  at t  börja med. Däremot vil le vissa av 
jordbrukets företrädare inskränka folkskolans undervisning för at t  ge 
barnen s törre möjligheter at t  genom deltagande i  jordbruksarbete l ära sig 
den sysslan.17) Med den industrikapitalist iska utvecklingen fick dock 
frågan om folkskolan som kvalifikation för yrkeslivet  en viss aktuali tet .  
Den s  k ekonomiska kommittén med företrädare för olika sektorer av 
näringslivet  kri t iserade i  s i t t  betänkande från 1887 folkskoleundervis
ningens inriktning på kunskaper som sak nade praktisk t i l lämpning.18) I en 
skrivelse t i l l  Kungl.  Maj:t  från Hushållningssällskapens omb udsmöte 1908 
betonades skolans ansvar för yrkesutbildningen och därför krävde man nu 
en reformering av folkundervisningen.19) 

Hushållningssällskapens skrivelse hamnade hos Folkundervisningskom
mittén,  som senare avgav ett  f lertal  betänkanden. Endast  två av dessa -  de 
som rör folkskolan respektive fortsättningsskolan -  är emellert id av 
intresse i  detta sammanhang. 

Vid sin genomgång av folkskolans läroä mnen fann Folkundervisningskom
mittén at t  inget av dessa kunde utgå,  men undervisningen borde i  
görligaste mån anknyta t i l l  d et  praktiska l ivet .  Skolans ansvar för elev ens 
fysiska omvårdnad betonades.  Hälsolära,  gymnastik med lek och idrott ,  
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simundervisning och brandövningar anbefalldes eller  rekommenderades.  
Folkskolan skulle också ge social  fostran.20) 

Fortsättningsskolan borde enligt  Folkundervisningskommittén utformas 
som en obligatorisk två- eller  treårig delt idsskola.  Antalet  läroämnen 
begränsades t i l l  t re,  arbetskunskap, medborgarkunskap och modersmål.  
Arbetskunskapen skulle anpassas efter det  lokala näringslivet  och in riktas 
på jordbruk, handel,  industri  el ler  hantverk.  För f l ickornas del  kunde 
arbetskunskapen avse husligt  arbete.21) 

Folkundervisningskommitténs förslag t i l l  en obligatorisk fortsättningsskola 
godkändes med vissa modifikationer av 1919 års riksdag,22) och statens 
ansvar för kulturreproduktionen vidgades därmed ytterl igare några grader.  
Vid periodens början var folkskolans uppgift  i  s tort  sett  att  ge de unga en 
religiös bildning. Innehållet  hade sen successivt  utökats samtidigt  som 
skolplikten och den reella skolgången förlängts.  Detta innebar inte endast  
en relativ utan även en absolut försvagning av kristendomsämnets 
ställning.  Timantalet  i  folkskolan reducerades i  1919 års undervisnin gsplan 
från fem ti l l  två,23) och i  for tsättningsskolan var d et  inte ens e t t  särskil t  
ämne.2'+) 

Denna omställning gick naturligtvis inte utan str idigheter.  Från kyrkans 
sida mobiliserades et t  försvar fö r kristendomen inom folkundervisningen, 
och en viss framgång hade man i  sin motoffensiv.  Så erhöll  de lokala 
skolmyndigheterna genom en kungörelse 1921 möjlighet at t  öka antalet  
kristendomstimmar i  folkskolans femte och sjätt e klass .25) M en folkskolan 
var ändock efter 1919 int e längre en kyrkans skola,  och därmed bröts en 
feodal tradit ion på skolundervisningens område.  

Med de tta som bakgrund skall  vi  nu beg e oss t i l l  Sköns församling utanfö r 
Sundsvall  fö r att  få ett  konkret  exempel på den process som inte endast  
innebar at t  kyrkans makt över folkundervisningen avtog utan också at t  
ansvaret  för barnens uppfostran i  a l l t  högre grad överfördes frå n hemmet 
t i l l  folkskolan.  
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Kubikenborgs sågverk med kyrkan och herrgården t i l l  höger och 
Tjuvholmen i  förgrunden. 

Foto: Sundsvalls  museum. 

FOLKSKOLAN I SKÖN 

Detta avsnit t  bygger t i l l  al lra största delen på en arbetsrapport  som 
förfat tats i  samarbete med Christ ina Florin.26) 

DEN ORGANISATORISKA UTVECKLINGEN 

Då folkskolestadgan utfärdades år 1842 har förändringens vindar ännu 
inte börjat  blåsa i  Sköns församling. Jordbruket är  den dominerande 
näringen. Produktion och reproduktion äger fortfarande rum inom 
hushållets ram. Den kyrkliga hemundervisnin gen har resulterat  i  en allmän 
läskunnighet och en gemensam föreställningsvärld i  enlighet med 
hustavlans ideologi.27) 

I  mars 1843 informerar prosten Backlund sina sockenmän om innehållet  i  
folkskolestadgan. Det f inns möjlighet för glest  befolkade församlingar i  
samma pastorat  att  lösa skolfrågan gemensamt och den möjligheten 
tänker man utnytt ja.  Överläggningar hålls  med sockenmännen i  Timrå och 
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Alnön om en gemensam skola.  Diskussionerna drar dock ut  på t iden,  då 
man inte kan komma överens om skolhusets placering och finansiering.  
Efter drygt tre års dragkamp ger man upp försöket,  och Sköns sock en
stämma beslutar at t  inreda en egen skolsal  i  sockenstugan vid kyrkan. År 
1849 är den klar att  tas i  bruk, et t  år  efter utgången av den respit t id på 
fem år som stadgan medgivit.28) 

Med skolan vid kyrkan börjar så en ny insti tution i  församlingen sin 
verksamhet -  et t  tecken på at t  nya t ider stundar.  Några kilometer 
därifrån,  ute vid kusten,  f inner vi  e t t  annat och mer påtagligt  sådant.  I  
Tunadal har Sveriges första ångsåg nyss startat .  Ångsågsepoken är inledd, 
och med den har den industrikapitalist iska utvecklingen tagit  sin 
början.29) 

Industrial ismens vagga brukar förläggas t i l l  Sundsvallsdistriktet  med dess 
sågverksindustri .  De naturliga förutsättningarna för en industriel l  
expansion var också mycket goda.  Råvaran skogen flottades på Ljungan 
och Indalsälven t i l l  d e ångsågar som vä xte upp längs kusten,  där djupa och 
naturliga hamnar underlättade det  sågade virkets vidare distribution ut  på 
världsmarknaden.30) Trävaruindustrin är  kapitalkrävande, men 1848 års 
lag om aktiebolag underlättade kapitalbildningen. I  samband med den 
totala näringslagstif tningen 1863 avsk affades exporttullar  och e xportför
bud på trävaror,  och samma år upphävdes statens kontroll  över 
exportsågverken. Reinhold Olsson och Richard Lindström konstaterar:  

"Så vitt det kom an på statens ingripanden och statens lagstiftning, 
hade nu sågverksindustrin fria hiinder. Den Itit inte händerna ligga 
sti l la i  skötet".31) 

Här kom också hårda drabbningar mellan arbete och k apital  at t  stå.  Den 
första stora strejken i  Sverige utbröt 1879 bland Sundsvallsdistriktets 
sågarbetare.32) Mitt  i  hjärtat  av detta distrikt  l igger Sköns församling. 
(Jfr  f igur 1).  Med ångsågarna följde en formlig befolkningsexplosion i  
Skön. Under perioden 1850-1890 växte invånarantalet  från drygt tusen t i l l  
ca elva tusen.33) Ar betare kom från närbelägna socknar i  Medelpad och 
Ångermanland, men också från Värmland, Gävleborg,  Västerbotten och 
Finland.34) Med a rbetarna kom barnen, och barnen skulle beredas p lats i  
skola.  Skolmyndigheterna i  Skön kom at t  ställas inför svåra uppgifter.  
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Figur l .  Ångsågar i  Sundsvallsdistriktet  1890. 

I l l l l  •-  Sköns församlingsgräns.  

Källa:  Cornell ,  L. ,  1982 . Sundsvallsdistriktets sågverksarbetare 1860-1890, 
s  35. 

Men de fick hjälp -  av träpatronernal Många av bolagen uppförde och 
bekostade egna skolor för sina arbetares barn.  Därmed avlastades 
församlingens budget,  men trots d etta var sv årigheterna stora att  rymma 
alla barn i  skolpliktig ålder i  skolhusen runt om i  församlingen. En 
översikt  av skolväsendets utbyggnad ges i  f igur 2.  
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2 k  

Fyra laser i  skoletableringen kan urskil jas.  

Fas 1.  1850-1870. Kyrkskolan var i  drygt ett  decennium församlingens 
enda.  1859 diskuterade sockenstämman den kungörelse,  som gjorde det  
möjligt  at t  inrätta småskolor,  men sådana. . .  

"... ansågs öfverflödiga emedan den fasta folkskolan tillika är 
barnskola. Vägen till den fasta skolan är i allmänhet inte särdeles 
lång, och dessutom äro fattiga barn genom kraftegande beslut 
berättigade att bo och kosthållas i närmast intill folkskolan belägne 
gårdar".  3 5) 

Barnen i  församlingens södra del  hade dock en orimligt  lång skolväg, 
varför init iat iv togs t i l l  et t  nytt  skolhus i  Skönsmon. Det bekostades dock 
inte med sockenmedel utan av invånarna själva i  denna del av försam
lingen, och sågverksägare påtog sig en stor del  av kostnaderna för skolans 
upprätthållande.36) Längre fram övertog församlingen detta skolhus.37) 
År 1870 var också den fö rsta bolagsskolan klar at t  tas i  bruk i  Skönv ik vid 
församlingens norra gräns.  

Fas 2.  1871-1880. 1870-talet  var en expansiv skolbyggnadsperiod.  
Ytterl igare tre bolagsskolor t i l lkom, och vid t vå a v dessa i nrättades också 
småskolor.  Vid årt iondets slut  var turen kommen ti l l  småskolor i  
församlingens regi.38) 

Beslutet  om småskolor på sex olika orter kan ses mot bakgrund av den 
stora befolkningsökningen. Barnen rymdes helt  enkelt  inte i  de skolhus 
som fanns.  Föräldrar i  orter långt från kyrkskolan krävde också at t  
församlingen skulle underlätta skolgången för deras barn genom mer 
närbelägna skolhus.  För lärarna betydde småskolan en lät tnad i  
arbetsbördan. Tidigare hade alla barn med olik a förkunskaper undervisats 
i samm a sal .  Nu öve rtog småskolan ansvaret  för det  "första förberedande 
kunskapsmåttet  för nybörjare".  

Här kan också t i l läggas at t  de ekonomiska konjunkturerna i  skolrådets 
ögon vid denna t idpunkt var gynnsamma för småskolebygget.  Arbets
lönerna hade under några år sjunkit ,  vilket  reducerade byggkost
naderna.39) De nedpressade arbetslönerna skulle året  efter det  små
skolorna tagi ts  i  bruk resultera i  Sundsvallsstrejken. 
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Klass 2 i  Kubikenborgs småskola är  1911. I bakgrunden den n ya skolan 
byggd år 1900. 

Fotografi  t i l lhörigt  Helge Bäckström, Sundsvall .  

Fas 3.  1881-1900. 1880- och 1890-talen var de nya folkskolehusens epok, 
men småskolorna byggdes också ut  genom at t  f ler  lärarkrafter anställdes.  
Trots den kraft iga utbyggnaden var ändå svårigheterna stora.  Skolorna 
höll  bildligt  talat  på at t  rämna genom den stora barnti l lströmningen. 
Olika nödlösningar t i i lgreps.  Bl a  t i l lämpades avdelningslösning, vilket  
innebar at t  de äldre folkskolebarnen gick i  skolan under vinterhalvåret  
och de yngre et t  par månader vid höstterminens början respektive 
vårterminens slut .  

För lärarna var si tuationen mycket bekymmersam, och i  skrivelser t i l l  
skolrådet framförde de krav,  om att  fler . . .  
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"... lärarkrafter måtte till instundande hösttermin anställas vid 
Ortvikens folkskola, emedan barnantalet i nämnda skolas lägre 
afdelning uppgår till 100, hvilka omöjligen kunna undervisas samtidigt 
af en lärare, och att jemte af delningsläsning äfven införa hvarannan-
dagsläsning är en nödfallsutväg, som icke borde tillgripas, eftersom 
barnen i så fall endast erhålla två månaders undervisning, årligen, 
hvilket är alldeles för litet"AO) 

Även folkskoleinspektören kri t iserade förhållandena och krävde åtgär
der.  41) Efter m ånga diskussioner och ture r beslutades om en folkskola och 
småskola i  Skönsberg.42) Den stod klar år  1900. 

Fas 4.  1901-1919. Under denna period drogs nå gra skolor in medan andra 
byggdes u t .  Allt  f le r  lärare t i l lsattes,  och helt idsläsning kunde från 1908 
praktiseras i  al la församlingens skolor.  Den åldrande kyrkoherden John 
Anderson Bråten,  som dragit  ett  tungt lass på skolpoli t ikens område under 
de mest bekymmersamma åren,  summerade sin gärning och utvecklingen 
på skolans område i  skolrådsprotokollet:  

"Då jag för snart 24 år sedan fick mera varaktigt förordnande som 
vice pastor i Sköns gamla pastorat, satte jag som ett mål för mitt 
arbete i hithörande ämne att få tillräckligt många skolhus och 
lärarekrafter för afdelningsläsning med lagom antal barn per 
lärarekraft och 8 månaders läsning i småskolorna. Jag förutsåg att det 
skulle kosta mycket arbete och mycket pänningar, och jag drömde 
icke om, att själf få var a med om att föra u tvecklingen så pass långt. 
Genom församlingens offervillighet och icke minst genom sågverks-
ägarnes intresse och uppoffringar är detta mål redan nått och mycket 
mer. Med tillsättande af den beslutade fjärde lärarekraften vid 
Skönsmons folkskola under instundande sommar blir heltidsläsning 
införd i alla distriktets skolor från och med nästa läsår"A3) 

Vid periodens slut  inrättades en femte frivil l ig folkskoleklass i  Skönsberg,  
och i  Skönvik t i l lkom en högre folkskola.44) 

EN INSTITUTION TAR FORM 

Beskrivningen ovan av skolans framväxt i  Skön utgör en grov ram för den 
ökade statl iga interventionen i  kulturreproduktionen. I den fortsatta 
undersökningen skall  den ramen fyllas med ett  innehåll ,  och h är görs t i l l  
at t  börja med några inledande reflexioner kring detta problemkomplex. 

I Skön l iksom på andra håll  i  landet kom folkskolan at t  ta över d elar av 
hemmets ansvar för kulturreproduktionen. Det bör dock noteras a t t  
hemundervisningen t i l l  at t  börja med länge kunde ersätta folkskolan.  År 
1850 undervisades mer än 40 procent av barnen i  Sköns församling hemma, 
och den andelen hade år 1850 s t igit  t i l l  mer än hälften.  Andelen hem-
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undervisade barn minskade längre fram, men så sent som 1885 utgjorde 
den drygt t io procent.  Dessa barn kallades i  enlighet med folkskole
stadgans föreskrifter  t i l l  särskilda förhör.  Anteckningar om sådana 
kunskapsprövningar försv inner ur skolrådsprotokollet  redan 1870, men in te 
förrän på 1890-talet  avskaffades hemundervisningen i  Skön.45) 

Ovanstående kan ses som ett  kvanti tat ivt  mått  på skolans respektive 
hemmets ansvar för kulturreproduktionen. Med inrättandet av småskolor 
skedde också et t  kvali tat ivt  språng. Folkskolestadgan 1842 fråntog 
nämligen i nte hemmen d eras ansvar för den första läsinlärningen utan det  
förutsattes att  barnen kunde si t t  ABC då de började folkskolan.  Det 
visade sig dock att  dessa förutsättningar inte all t id var uppfyllda,  vilket  
var en av faktorerna bakom 1858 års kungörelse om småskolor.  
Meningarna om småskolans exis tensberätt igande i  den allmänna debatten 
var dock de lade.  Ett  vanligt  a rgument var just  a t t  staten genom småskolan 
skulle i  än högre grad inkräkta på hemmets rätt igheter och sky ldigheter 
på uppfostrans område.  

Skolmyndigheterna i  Skön tycks dock inte haft  några sådana betänklig
heter.  Att  man dröjde med inrättandet av småskolor hade i  s täl let  sin 
grund i  församlingens ansträngda budget,  men när folkskolorna t i l l  s lut  
inte räckte för at t  rymma den växande barnaskaran,  kom beslutet  om 
småskolebygget.  

Formell t  hade skolan och staten därmed lagt under sig en stor del  av 
kulturreproduktionen, men de t  är  viktigt  a t t  ha i  minnet a t t  skolans reella 
betydelse härvidlag var långt ifrån total .  Den s  k avdelningsläsningen 
innebar t  ex att  skolåret  endast  omfattade en tredjedel,  dvs fyra månader,  
av kalenderåret .  Dessutom var antalet  inskrivna barn inte detsamma som 
antalet  i  skolan närvarande barn.  Den ojämna skolgången var en ständig 
källa t i l l  bekymmer för skolrådet.  Enskilda barn kunde t om undandra sig 
all  skolgång, eftersom många familjer vistades i  församlingen utan at t  
vara kyrkobokförda där.  I  s ådana fall  återfanns barnen inte i  längderna 
över skolpliktiga barn,  e t t  missförhållande som prä sten och s kolrådet med 
lärarnas hjälp försökte råda bot på:  

"... är det högst af nöden att hvar och en är skrifven där han bor, och 
att lärare och lärarinnor med ledning af förteckningen öfver i 
skolåldern varande barn söka att med tillhjälp af skolbarnen taga reda 
på hvar de barn finnas, samt om de gå i skola, hvilka icke gå i skola 
inom den rote, på hvars förteckning de stå... på det att intet enda 
barn måtte blifva i tillfälle att undandraga sig ordentlig skolgång"A6) 

Kontrollen över barnens skolgång ökade också i  takt  med en bät tre 
fungerande skolbyråkrati  och ett  mer utbyggt skolväsen. Men hur 
reagerade då familjerna på skolans tendens at t  lägga under sig al l t  mer av 
barnens uppfostran? Någon systematisk studie av det  problemet har inte 
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Kung Oscar II  och drottning Sofia blickar frän sina porträtt  ut  över 
den vackra aulan i  Kubikenborgs folkskola.  

Foto: Sundsvalls  museum. 

kunnat genomföras,  men skolrådsprotokollen inneh åller många exempel på 
tredskande föräldrar ,  som efter upprepade t i l lsägelser t i l l  s lut  hamnade 
inför kyrkorådet för at t  varnas.47) Dessa föräldrar måste rimligen ha 
ifrågasatt  folkskolans legit ima rätt  på uppfostrans område.  

Barnen då? Vilken inställning hade de t i l l  skolan? De känslor som 
uppfyllde de m inför skolstar ten varierade naturligtvis från barn t i l i  barn.  
Så här beskriver en f d Kubikenborgselev och lärardotter sin uppropsdag: 

"När alla skolbarn skulle skrivas in... satt förste läraren där framme 
vid katedern, och så fick man gå fram och tala om vad man hette och 
när man var född. Och så sa han: Jaha, nu ska du komma ihåg att nu 
är du skolbarn vid Kubikenborgs skola och nu ska du sköta dig riktigt. 
Så neg man och bockade. Och så gick man och satte sig och då var 
man skolbarn. Det var högtidligt...".48) 
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Andra började kanske skolan med mer blandade känslor.  En arb etardotter 
minns från sin första skolt id:  

"... när jag började i skolan, så ville jag i nte gä i skolan. Då fick man 
ju köp a böckerna själv, och då jag ha de fått den där första klassboken, 
började jag riva bladen ur den. Då fick jag lä gga händerna på b änken, 
och så tog hon (dvs lärarinnan) pekpinnen och daskade på d em, för att 
jag s kulle förstå att det var allvar... Sedan fick jag st ryk när jag ko m 
hem... Vilket öde!"A9) 

Denna episod kan tolkas som en omedveten protest  mot den insti tution,  
som i sex år framöver skulle lägga beslag på en stor del  av hennes 
t i l lvaro.  Något stöd för sin protest  f ick hon tydl igen inte i  hemmet,  men 
det  fadern i  först a hand ogil l ade var hennes t i l l tag at t  riva sönder boken. 
Sådant kunde inte tolereras i  en familj  där samma skolböcker skulle 
användas av en stor syskonskara.  

Likriktning och stat l ig reglering 

Kulturreproduktionen inom hemmets väggar var i  s tort  en spontan och 
oplanerad verksamhet,  men den kom att  ändra karaktär då den övertogs 
av folkskolan.  I  detta avsnit t  skall  vi  följa den processen i  Sköns 
församling. 

Den första stadgan gav et t  stort  utrymme för lokala variationer.  Ett  
exempel på detta är at t  privata skolor som bolagsskolorna i  Skön var 
förenliga med de gällande bestämmelserna.  I  andra avseenden t  ex vad 
gäller skolålder,  t erminstider och undervisningens innehåll  och utformning 
var föreskrifterna mycket vaga.  Med t iden t i l lkom all t  f ler  centrala 
bestämmelser i  sy fte at t  styra och regl era verksamheten på lokal nivå,  där 
skolrådet t i l lsammans med kyrkostämman hade ansvaret  för att  dessa 
efterlevdes.  Den sta tl iga folkskoleinspektören skulle i  sin tur kontrollera 
att  församlingen levde upp t i l l  föreskrifterna.  

1 s tort  sett  tycks Sköns skolråd med kyrkoherden i  sp etsen ha s täll t  sig i  
den ce ntrala statsmaktens t jä nst ,  ibland visserl igen med e n viss efter släp
ning som t  ex vid inrättandet av den första skolan.  Några kontroverser 
med folkskoleinspektören kan också noteras,  som t  ex då man försökte 
förhala skolbygget i  Skönsberg.  M en för övrigt  strävade skolrådet efter  at t  
leva upp t i l l  de centrala bestämmelserna,  vilket  f ick t i l l  effekt at t  
folkskolans verks amhet blev a ll t  mer reglerad och e nhetl ig i  distr iktet .  I  
et t  protokoll  från 1887 gav kyrkoherde Bråten sin syn på skolrådets 
skyldigheter i  detta avseende. 
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"Undertecknad, Ordförande, erinrade om skolrådets författningsenliga 
plikt att för hvarje läsår granska och godkänna läsordningar för 
distriktets skolor. Emellertid erkändes villigt, att skolrådet icke 
fullgjort detta åliggande under den närmast föregående tiden af det 
enkla skälet, att tid och krafter hittills icke räckt till att syssla 
dermed alldenstund skolrådet haft fullt upp att göra med att anskaffa 
skollokaler, inventarier och material samt nödigt antal lärare och 
lärarinnor. . ." .  50) 

Men nu var enligt  Bråten t iden inne att  ordna undervisningen i  enlighet 
med gällande författningar och at t  utarbeta läsordningar i  överens
stämmelse med normalplanens anvisningar.  Vi kan notera at t  normal
planen vid det  laget hade i  d et  närmaste ett  decennium på nacken, varför 
församlingen här länge syndat på nåden. Men nu skulle a l l tså felen rättas 
t i l l .  Att  lärarna motsatte sig detta försök t i l l  l ik riktning hjälpte inte,  och 
ingen hänsyn togs t i l l  synpunkter som de i  en skrivelse framförde t i l l  
skolrådet:  

"Widare vilja vi här vördsamt säga vår tanke deruti, att vi tro det ej 
vara fullt lämpligt att ålägga alla lärare att arbeta på aldeles ett och 
samma sätt; det vore ju att stöpa alla lärare i ett och samma 
mått". 51) 

Lärarnas önskan om flexibil i tet  vägde lät t  jämfört  med strävandena mot 
mer enhetl ighet och reglering av skolans inre arbete.  Dessa strävanden 
tog sig också uttryck i  bestämmelser om samma läromedel i  distr iktets 
al la skolor.52) 

Terminstiderna blev på l iknande sätt  i  al l t  större grad detaljreglerade.  
Till  at t  börja med kännetecknades de av en stor f lexibil i tet .  De 
anpassades t i l l  jordbrukets vil lkor och t i l l  vädrets makter:  

"Vårterminen börjas antingen den första eller ock den femtonde 
Februari... i händelse sträng köld eller starkt snöfall skulle skäligen 
föranleda framflyttning af terminens början... Sommarterminen af en 
månads längd ställes allt efter omständigheterna mellan slutad 
såningsand och börjad slåttand".53) 

Också andra omständigheter kunde föranleda terminsstar tens framflytt
ning. År 1850 var skolsalen i  sockenstugan upptagen av snickaren och 
orgelverksbygget t i l l  den nya kyrkan, varför lästerminen uppsköts t i l l  den 
första mars.54) Då skolan för höstterminen öppnades 1867, infann sig 
endast  två barn förut om skollärarens trenne,  vilket  skolrådet menade hade 
sin förklaring i a t t  barnen behövdes hemma för den ännu pågående 
potatisskörden. Detta var i  skolmyndighetens ögon et t  gil t igt  skäl  a t t  
f lytta terminsstarten en vecka fram i  t iden.55) 
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Med åren kom dock terminstiderna at t  specificeras al l t  mer.  För att  
uppfylla bestämmelserna för sta tsbidrag,  bestämdes datum för terminens 
start  och avslutning sä at t  den ärl iga läsetiden omfattade de stadgade 
ät ta månaderna.56) I skolreglementet  från 1887 angavs den årl iga 
läsetiden än mer exakt.  Den räknades dä r i  halva veckor e l ler  t i l l  34 1 /2 
vecka.57) Ytterl igare preciseringar gjordes i  e t t  senare reglemente,  där 
det  påpekades at t  i  de 34 1/2 veckorna var påskferier,  sommarferier och 
juluppehåll  undantagna.  Lärarna erhöll  rät t  at t  inställa undervisningen 
fyra dagar för besök i  an dra skolor och för skolmöten "och må dessa dagar 
inräknas i  ofvan angifvna lärotid".58) Som ett  sista led i  denna 
t idsreglering bestämdes at t  examensdagen skulle inräknas i  läst iden.59) 

Skoldagens längd genomgick en l iknande utveckling från flexibil i tet  t i l l  
en all t  fastare reglering.  Til l  a t t  börja med anpassades den e fter årst iden 
och dagsljuset .  Längre fram bortsågs från sådana naturlagar,  och enligt  
1898 års reglemente omfattade skolveckan 30 t immars undervisning 
fördelade på sex dagar.60) 

Att  läst iderna verkligen skulle hållas fick lärarna år 1909 en påminnelse 
om. Skolrådets ordförande hade då vid en kontroll  upptäckt a t t  
bestämmelserna på vissa håll  inte efterlevdes,  varför den dagliga 
undervisningstiden blev t io minuter för kort .  

"... emedan fara vore för handen att församlingen kunde förlora 
statsbidraget, ifall folkskolestadgans och reglementets bestämmelser 
angående läsetiden icke noga följdes i alla skolor, och emedan han 
icke ville bära ansvaret, om något skulle inträffa, hade han ansett sig 
nödsakad att anmäla sina iakttagelser för skolrådet".6l) 

Med den na minutiösa reglering av lärotiden hade skolans l iv avlägsnat sig 
långt från bondelivets t idsrytm och all tmer anpassats t i l l  senare dagars 
stämpelurstänkande. Att  inte rätta skolan ef ter denna nya t idsuppfattning 
kunde resultera i  et t  uteblivet  statsbidrag.  Häri  l igger nog en förklaring 
t i l l  skolrådets ambitioner at t  i  denna sak l iksom i  andra leva upp t i l l  de 
centralt  utfärdade stat l iga föreskrifterna.  

Bolagsskolan -  ett  led mellan hemmet och staten 

Skolan i  Skön har hit t i l ls  framställ ts  som en all t  igenom stat l ig 
insti tution,  men detta är at t  delvis g öra våld på verkligheten,  eftersom 
bolagsskolorna drevs i  privat  regi.  Hur skall  man d å se på d eras del  i  den 
process,  som innebar at t  staten lade under sig al l t  större delar av 
kulturreproduktionen? 1 d etta avsnit t  behandlas bland annat den frågan. 

Bolagsskoleepoken i  Skön kom at t  bli  et t  halvt  sekel lång. Dess huvuddrag 
framgår av följande tabell .  
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Tabell  1.  Några t idpunkter i  bolagens och deras skolors historia.  

Den första Aktiebolag Startår för Församlingen 
Bolag ångsågen bildas år  övertar större 

anläggs år folkskola småskola delen av ananläggs år 
svaret  för 
verksskolorna 
år 

Tunadal 1849 1870 1872 1886 1905 
Skönvik 1861 1861 1870 1875 1920 
Heffner 1868 1887 1872 1875 1929 
Mon 1851 1867 1878 1876 1907 
Kubikenborg 1869 1889 1885 1885 1920 
Sund 1857 1876 1886 1891 1920 

Källor:  Flodén, N.A.,  1978, Sågverkspatronerna,  första delen; Höglund, 
1973, a.a;  SKA: Skolrådsprotokoll  1859-1920, Skolstatist ik 
1876-1914; SCA-A rkiv,  Merlo:  Huvudböcker och avräkningsböcker 
för Tunadal,  Skönvik,  Kubikenborg och Sund. 

Verksskolorna var formellt  inordnade i  församlingens skolväsen och 
därmed underställda domkapitel  och folkskoleinspektion.  Men deras 
ekonomi och skötsel  var sågverksägarnas angelägenhet,  och dessa fick i  
et t  Kungligt  Brev 1887 också befogenhet at t  själva t i l lsätta lärare.62) 
Lärart i l lsättningen skulle visserl igen godkännas av skolrådet,  men d et  var 
en ren formalitet .  Undantagslöst  förklarade sig skolrådet "icke hafva 
något at t  erinra" mot bolagens åtgärder.63) 

Varför gjorde då sågverksägarna i  al lmänhet så betydande insatser för 
församlingens skolväsen? På den frågan finns många svar,  men t i l l  at t  
börja med kan vi konstatera att  såväl de som skolans lokala styresmän 
betraktade arbetarbarnens skolgång som en träpatronernas självklara 
angelägenhet.  

År 1867 stod det  klart  at t  ett  nytt  och m er ändamålsenligt  skolhus m åste 
byggas vid kyrkan. Innan arbetet  med detta påbörjades skulle man 
undersöka sanningshalten i  de rykten,  som berättade att  ägarna av 
Tunadals och Skönsv iks lastagepl atser bestämt sig för at t  inrätta enskilda 
skolor dä r.  I  så fall  behövde församlingens blivande lärosal  inte beräknas 
"t i l l  utrymmet för mer än 100 barn à 200 kub.fot  luft  för hwarje.. ." .64) 
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Ryktet  talade sant.  Tunadals Carsten Jacobsen t i l lkännagav att  en skola 
skulle inrättas på verkets bekostnad, och samma besked lämnades av 
disponenten vid Skönvik.65) Heffners och Möns sågverk följde snart  
Tunadals och Skönviks exempe l.  Längre t id tog det  för gro sshandlare J.A. 
Enhörning på Kubikenborg,  och upprepade påtryckningar gjordes för a t t  
förmå honom at t  "ofördröjl igen fullgöra si t t  vid kyrkostämman den 8 mars 
1878 gifna löfte" att  hålla egen skola för befolkningen på Kubikenborg.66) 
År 1885 , dvs samtidigt  som J.A. Enhörning gick ur t iden och brorsonen E.A . 
Enhörning tog vid,  stod Kubikenborgs första skolhus färdigt  a t t  tas i  bruk. 

Det fanns dock två undantag från regeln med bolagsskolor i  Skön. 
Ortviken var et t  sådant -  men kanske mer ett  gränsfall  än et t  undantag.  
Bolaget lämnade nämligen periodvis betydande ekonomiska bidrag t i l l  
församlingens skolväsen.67) Det andra och mer markanta undantaget 
utgjordes av det  yngsta av sågverken i  vår församling, Johannedals 
Trävaruaktiebolag.  Den första ångsågen där anlades 1884 el ler  et t  drygt 
t jugotal  år  efter den första s tora etableringsvågen.68) Jo hannedalsbarnen 
fick sin undervisning i  Hillsta småskola och i  kyrkans folkskola,  där 
lokalbrist  var et t  ständigt bekymmer.  Skolrådets hopp stod därför länge 
t i l l  bolagsledningen, och in te förrän 1904 gav man upp sina försök a t t  få 
t i l l  s tånd en bolagsskola där.69) Kanske kan Johannedal ses som en 
symbol för e t t  nytt  skede av kapitalismen, där de sociala relationerna inte 
längre utformades efter äldre t iders patriarkala mönster.  

Som tidigare sagts var husbonden under hemundervisningens t idevarv 
ansvarig för sina underlydandes undervisning. Bolagsskolan innebar at t  
detta feodala patriarkala mönster omtransformerades t i l l  kapitalist iska 
förhållanden. Sågverksägaren trädde i  husbondens ställe ,  och bolagsskolan 
blev en "storfamiljskola1 1  med sågverkspatronen som storfamiljens 
överhuvud. På så sätt  bildade den en brygga mellan gammalt  och n ytt  på 
kulturreproduktionens område,  på samma sätt  som lo kalsamhället  i  övrigt  
kring såg verket utgjorde e t t  mellanled i  övergången från feodalismen t i l l  
kapitalismen. Produktionen lydde här under kapitalets lagar,  medan 
boende, arbete och fri t id fortfarande var en rumslig enhet.  Träpatronen 
kan ses som en patriark i  mer storskaligt  format än självhushållets 
husbonde. 

En gestalt  med en sådan markant patriarkal framtoning var E.A . Enhörning 
i  Kubikenborg.70) Intervjupersonerna målar en bild av honom som en 
hetlevrad person med ett  hjärta av guld under den barska ytan.  För 
skolbarnen framstod han som en fadersgestalt .  Några exempel från 
intervjuerna får i l lustrera detta .  
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En patriark mottager "folkets" hyllningar.  E A Enhörning pä 
trappan t i l l  Kubikenborgs herrgård på sin 50-årsdag den 18 maj 
1910. 

Foto: Sundsvalls  museum. 

"Jag minns en gång, när han kom in i den klassen jag gick i. Då 
satt jag och blödde näsblod. Jag hade fått någon vadd eller bomull 
och stoppade för näsduken... Han hälsade på oss allihopa, och så 
röt han åt läraren: Vad är det med henne då? Skall hon sitta här 
och blöda näsblod i skolan? Nu skall du skicka hem tösen, sa 
han". 71) 

Ibland kom tjänstemän från kontoret  med en stor klädkorg fylld med 
karamellpåsar t i l l  barnen. På höstterminens sista dag delade Enhörning 
själv ut  julklappar.  

"Ettorna fick Titteliture, tvåorna fick Jultomten, treorna fick 
Julbocken, fyrorna en annan jultidning och femmorna en annan 
och sexorna fick Julgåvan... och så önskade han barnen en trevlig 
jul och så fick dom jullov".72) 
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"... och så var det en käring som nådde nästan upp till taket. Det 
var väl flera karlar som stod på varandra". 
Julfest  i  Kubikenborgs skola vid 1900-talets  början.  

Foto:  Sundsvalls  museum. 

Mycket  omtalad är  den fest  som gick av stapeln på vårterminens första 
dag i  Enhörnings regi .  Lärarna beordrades ut  at t  åka skidor,  skridskor,  
kälke,  el ler  sparkstöt t ing med skolbarnen.  Klockan två var  man t i l lbaka i  
den vackra aulan för  lekar och för täring.  

"Jag minns att vi fick stora tekakor, halva tekakor med pålägg på. 
Och så fick vi dricka svagdricka så mycket vi orkade... Sedan fick 
vi frukt och karamellpåse".?3) 

Till  lekstunden hade kontorspersonalen u t  k o  m m ender a  ts  utklädda t i l l  
t rol lkäringar och stora elefanter .  

"... och så var det en käring som nådde nästan ända upp till taket. 
Det var väl flera karlar som stod på varandra... Så fick vi leka 
alla världens lekar, och då var Enhörnings barn med också. Och så 
var det musik, vi fick sjunga. Det var väldigt roligt med de där 
festerna. DET VAR SOM EN STOR GEMENSAM FAM1LJ".7H) 
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På frågan om varför Enhörning månade så om sina arb etare och de ras barn 
ger intervjupersonerna två svar:  Kanske styrdes hans handlande av en 
uppriktig omsorg och t i l lgivenhet,  el ler  kanske vil le han imponera.  Men 
Enhörning var dessutom en mycket hårdför kapitalist  som t  ex i  
föreningsrättsstriden kring sek elskiftet  motarbetade arbetarnas organisa
tionssträvanden. 75) Bakom inrättandet av bolagsskolor i  Kubikenborg 
l iksom vid andra sågverk låg som vi skall  se också en del mer krassa 
motiv.  

För a t t  döma av den undersökning som landshövdi ngen och sågverksägarna 
genomförde efter Sundsvallsstrejken, var skolor e t t  av m edlen a t t  undvika 
fortsatta konflikter.76) Genom att  hålla barnen i  välskötta skolor bands 
familjerna och arbets kraften t i l l  sågverket i  e t t  patriarkaliskt  förhållande,  
och re sultatet  skulle bli  en lojal  och väldisciplinerad arbet arstam. Att  gå i  
en bolagsskola bör också ha ge tt  barnen e n stark känsla av a t t  vara e n de l 
i  bolaget,  och på så sätt  säkrades måhända reproduktionen av nästa 
generation arbetare.  Eftersom de handplockade lärarna var bättre 
avlönade än församlingens,  bör de också ha solidariserat  sig med bolaget.  

Dessa sågverkssamhällen med sina verksskolor bar al l tså på många feodala 
drag,  och kanske var de därför dömda att  så småningom gå under.  Det 
l igger onekligen en viss symbolik i  a t t  Enhörning fick o ffra den nöjespark,  
som uppförts t i l l  Kubikenborgsarbetarnas förlustelser,  för ostkustsbanan. 
Denna drogs nämligen rätt  igenom parken, men som vi skall  se hade 
bolagsskolesystemet dessförinnan börjat  at t  knaka i  fogarna.  

Början t i l l  slutet . . .  

Verksskolorna var helt  fr ivil l iga åtaganden, och inga stadgar eller  
paragrafer tvingade sågverken att  hålla skolor.  För församlingen betydde 
de en väsentl ig ekonomisk avlastning,  och därför vilade et t  ständigt hot 
om deras nedläggning över skolrådsledamöternas huvuden. När med t iden 
folkskolan i  Skön fick en all t  fastare organisation,  skulle det  också visa 
sig svårt  at t  inordna de privata bolagsskolorna i  denna.  

Ett  första problem gälld e l ärart i l lsättningen. Enligt  den förnyade stadgan 
rörande folkundervisningen från år 1882 skulle minst  en lärare vid varje 
folkskola vara ordinarie och som sådan väljas av kyrkostämman efter 
skolrådets förslag.77) Sågverksägarna som dit t i l ls  själva t i l lsatt  sina lärare 
sade sig först  hellre underkasta sig "olägenheten a t t  förlora statsanslaget,  
än at t  förlora rätt igheten att  t i l l-  och afsätta sina lärare,  hvilka de 
ensamt aflönade och derföre vil le hafva magt att  utan skolrådets 
inblandning bestämma öfver".78) 

Men snart  uppstod et t  annat och närbesläktat  problem, som gällde 
verkslärarnas trygghet på ålderns dar.  För att  göra dem delakt iga i  
Folkskollärarnes Pensionsinrättning ställdes som vil lkor bl  a  at t  de t i l l-
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sattes i författningsenlig ordning, dvs av skolråd och kyrkostämma. Genom 
det förut omtalade Kungliga brevet av år 1887 bevil jades dock 
sågverksägarna dispens från detta vil lkor.  De fick sin begärda rätt  at t  
själva t i l lsätta sina lärare,  samtidigt  som dessa inordnades i  det  stat l iga 
pensionssystemet.  

Exemplen ovan utgör de första tecknen på att  en stat l igt  styrd och 
kontrollerad skolinsti tution i  längden inte kan rymma privata bolagsskolor .  
Det första steget mot deras avveckling togs åre n efter sekelskiftet .  I  den 
händelsen blev O.S. -  en ordinarie lärare vid Tunadals folkskola -  en 
ofrivil l ig huvudperson. På hösten 1902 behandlade skolrådet följande 
skrivelse från honom: 

"Då jag på grund af iråkad svårartad strupsjukdom och däraf 
förorsakad heshet är oförmögen att tjänstgöra i skolan måhända 
för all framtid, då jag saknar egna tillgångar och icke får pension, 
om jag lä mnar tjänsten, men själf måste aflöna vikarie utan något 
statsbidrag åt densamma, nödgas jag härm ed ödmjukeligen anhålla 
att skolrådet för s in del ville föreslå och hos kyrkostämman verka 
för, att behöfligt understöd lämnas mig... till dess jag, om Gud så 
vill, återvinner hälsa och kan själf försörja mig och min 
familj . . ." .  79) 

3a,  vems skyldigh et är  det  att  stäl la så at t  O.S. kan försörja sig och sin 
familj ,  och vems är skyldigheten at t  sörja för at t  hans lärart jänst  vid 
Tunadal upprätthålls? Dessa frågor utlöser en konflikt  mellan skolrådet 
och Tunadals bolagsledning, och i  denna konflikt  bollas läraren mellan 
skolråd,  bolagsledning och fatt igvårdsstyrelse.  I  s in i lska över att  
skolrådet inte i  Tunadulsdirektörens ögon fullgör sina åligganden beslutar 
denne at t  i  fortsättningen inte taga nägon som helst  befattning med 
skolväsendet på platsen.80) 

Skolrådet har k rismöten. En arbetsgrup p t i l lsätts  för at t  utreda frågan. En 
svarsskrivelse t i l l  Tunadalsbolaget författas och överlämnas personligen 
t i l l  bolagsdirektören.  Men alla vädjanden är förgäves,  och inge t maktspråk 
hjälper.  Tunadalsskolan upphör definit ivt  1905.81) 

Konflikten som ledde t i l l  Tunadalsskolans nedläggning hade många 
bottnar.  Ytterst  hade den si t t  ursprung i  det  oklara ansvarsförhållandet 
för verksskolorna och dess lärare.  Trots at t  de var helt  fr ivil l iga 
åtaganden från bolagens sid a var de underställda alla de paragrafer som 
reglerade skolans verksamhet.  De stridande parternas argument och 
motargument innehåller exempel på sådana oklarheter:  

Innebar det  Kungliga brevet endast  en rätt ighet och inte en 
skyldighet för bolaget at t  hålla lärare vid sin skola? 
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Om Tunadal hade rätten at t  anställa läraren,  vem hade dä rätt  att  
avskeda honom? 

Vems skyldighet var det  att  ordna vikarie för O.S. -  skolråd,  
bolagsledning eller  O.S. själv? 

Förutom sådana juridiska formella aspekter lades också moraliska 
synpunkter pä problemet.  På så sätt  blev kontroversen t i l l  en del  
prestigeladdad och personlig och utvecklades t i l l  en kamp mellan 
skolrådets vil jestarke ordförande och Tunadals dynamiske chef.  Fallet  med 
den obotligt  sjuke Tuna dalsläraren är också et t  exempel på hur enskilda 
människoöden på et t  mikroplan speglar större strukturella skeenden. O.S. 
blev den som skrev det  första kapitlet  i  verksskolornas avveckling.  

. . .  och slutet  

Tunadalsskolan,  en av de äldsta,  blev all tså den första att  upphöra.  
Närmast i  tur kom Möns Trävaruaktiebolag.  År 1905 meddelades at t  
bolagsstämman beslutat  a t t  lägga ned folkskolan vid Mon.82) 

Åter gungar marken under skolrådets fötter .  I  protokollen möter vi  et t  
helt  batteri  av argument och skäl varför skolrådet inte kan efterkomma 
bolagets begäran at t  överta folkskolan i  Mon: 

"Skolrådet vill och kan icke påtaga sig anvaret för följderna af ett 
sådant åtagande. Bland redan nu skönjbara följder må antydas: De 
öfriga verksskolornas indragande; stillastående och tillbakagång i 
församlingens skolväsen; minskade lärare- och lärarinnelöner; ovilja 
mot folkskolan och hennes målsmän och slutligen mycket betungande 
och tidsvis odrägliga kommunala utskylder...".&3) 

Men liksom i  Tunadalskonflikten stod sk olrådet u tan möjligheter a t t  sätta 
makt bakom orden. Hänvisningar t i l l  moraliska skyldigheter och 
tradit ioner som inte motsvarades av lagstadgade skyldigheter kunde inte 
få ett  mäktigt  sågverksbolag at t  ändra ståndpunkt.  När bolaget 
t i l lkännagav si t t  definit iva beslut  at t  lägga ned sin folkskola,  andades 
skolrådsprotokollet  en viss resignation: 

"Skrifvelsen lästes och lades till handlingarna".84) 

Möns bolagsmän såg naturligtvis främst t i l l  s ina egna intressen och 
tolkade skeendet utifrån dem. Men för en sentida bedömare förefaller  
ändå deras argument mer grundade i  verkligheten än skolrådets.  I  s ina 
övertalningsförsök för att  få bolaget at t  inte lägga ned skolan skrev 
skolrådet bl  a  följande: 
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"Genom sina skolor hafva sågverkens ägare och styresmän kommit i 
ett personligt och patriarkaliskt förhållande till sina arbetare och 
deras familjer, samt blifvit i tillfälle att. ti Löf va inflytande på och 
mycket förbättra barnens undervisning och uppfostran... Genom sin 
husbonderätt kunna de utöfva ett mycket kraftigare inflytande 
beträffande disciplin och ordentlig skolgång än skolrådet, som är 
bundet vid omständiga laga former, förmår".&5) 

Bolagsmännens syn på saken var denna: 

"Det af skolrådet omnämnda patriarkaliska förhållandet mellan 
arbetsgifvare och arbetare är som bekant fullständigt undergräfvt 
genom den socialistiska fackföreningsrörelsen. Ej heller har 
arbetsgifvaren någon som helst husbonderätt öfver de arbetare han 
använder, hvaremot skolrådet ju enligt folkskolestadgan besitter ett 
visst husbondevälde öfver i skolåldern varande barn".&6) 

Så här i  efterhand är vi  benägna at t  ge bolagsherrarna rätt .  Husbonde
väldet med rötter  i  feodalsamhället  t i l lhörde en gången t id.  De 
patriarkala banden mellan arbetare och sågverksägare höll  på at t  
upplösas.  Den t id var förbi då sågverkspatronen s ansvar för arbe tarbarnens 
skolgång var en självklarhet.  Bolagsskolorna började all tmer att  framstå 
som anakronismer.  

Det dröjde dock et t  drygt decennium innan verksskoleepoken fick si t t  
definit iva slut .  Den 11 januari  1920 bekräftade et t  kyrkostämmebeslut  
församlingens övertagande av s å gott  som all t  ansvar för de kvarvarande 
bolagsskolorna.87) Detta övertagande passerade obemärkt och helt  utan 
upprörda diskussioner.  Också i  de lokala skolpoli t ikernas ögon hade 
folkskolan nu blivit  en statl ig och inte en träpatronernas angelägenhet.  

Därmed är det  dags at t  vända intresset  mot folkskolans undervisning i  
trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet.  Vi börjar med 
trädgårdsskötseln,  det  äldsta inslaget i  folkskolans verksamhet av de fyra.  
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Kapitel  4.  TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

EN ÖVERSIKT AV ÄMNETS UTVECKLING 

Folkskolefrågan hade et t  nära samband med fatt ig vårdsproblematiken, och 
många såg den nya insti tutionen i  första hand som en lösning på 
problemet med de fatt iga barnens uppfostran och undervisning. Folkskolan 
byggde också på tradit ioner från fatt igvården. I barnhusinrättningar och 
fatt igskolor hit tar  vi  nämligen t idiga exempel på undervisning i  
statens/församlingens regi . l)  

Wiberg har i  s i t t  arbete om skolslöjdens t idiga historia gjort  en 
inventering av bl a  olika slags fatt igskolor,  och i  några av dessa stod 
redan under 1700-talet  undervisning i  trädgårdsskötsel  på programmet.2) 
Utbildning av trädgårdsmästare bedrevs också vid nå gra privata skolor vid 
t iden för folkskolestadgans t i l lkomst.3) Undervisning i  trädgårdsskötsel  
var al l tså en företeelse,  som existerade i  praktiken. Och kanske hämtade 
Pehr Sahlström och Anders Andersso n där inspiration t i l l  sin motion vid 
folkskoleriksdagen 1840-1841 om en trädgård i  anslutning t i l l  lärarens 
bostad för meddelande av undervisning i  trädgårdsskötsel .4) 

Motionen hamnade hos det  sammansatta Allmänna Bevillnings- och 
Ekonomiutskottet  t i l lsammans med andra folkskolefrågor,  d är et t  f lertal  
rörde lärarens avlöning. Många bön der,  ur vars f ickor medlen skulle tas,  
hade intresse av a t t  hålla lönen på en låg nivå.  Andra,  l iksom utskottets 
majoritet ,  fruktade däremot at t  dugliga personer i  så fall  inte skulle. . .  

"... ikläda sig den tunga förbindelsen att, utan tillfälle för någon 
binäring, vara Skollärare, mot en aflöning, som icke be täcker 
utgifterna för det tarfligaste hushåll".5) 

Odling av rotfrukter och köksväxter var emellert id en binäring som kunde 
dryga ut  skollärarlönen och dessutom förenas med motionens förslag om 
undervisning i  trädgårdsskötsel  i  folkskolan! Utskottets tankar i  den vägen 
föll  i  god jord hos al la de fyra stånden, och t i l l  den paragraf i  
folkskolestadgan som reglerade lärarens lön,  gjordes därför t i l lägget:  

"Dessutom bör, så widt sig göra låter, ett lämpligt jordland s tällas till 
skollärarens disposition, dels till brukning för eget behof af 
jordfrukter, dels för att lemna tillfälle till underwisning i trädplante
ring och trädgårdsskötsel".6) 

Man förutsatte tydligen, a t t  folkskolläraren a priori  var kompetent at t  
sköta en sådan undervisning, eftersom trädgårdsskötsel  inte fanns med 
bland de ämnen i  vilka skollär aren s kulle ä ga full  fä rdighet och fullgil t ig 
insikt .7) Vid 1865/66 års riksdag tog s dock ett  första steg mot trädgårds
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skötsel  i  lärarutbildningen. Då anslogs 10 000 kr t i l l  inköp av jord och 
3 000 kr t i l l  undervisning i  trädgårdsskötsel  vid några av de större 
seminarierna.8) Drygt tret t io år senare bevil jades medel för lärarfort
bildningskurser vid Adelsnäs respektive Härnösands trädgårdsskola.9) 

Församlingarna var al l tså inte skyldiga at t  ordna undervisning i  
trädgårdsskötsel ,  och ämnets status förblev i  detta avseende oförändrad. 
Visserl igen väcktes 1871 en motion angående noggrannare bestämmelser 
om skolträdgårdens utformning, men den fick inget gehör i  r iksdagen.10) 
Ämnets trädgårdsskötsel  hade faktiskt  inte särskil t  många vältaliga 
förespråkare i  r iksdagen. 

IDEOLOGIER KRING UNDERVISNINGEN I TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

RIKSDAGSMÄNNEN 

Folkskolans undervisning i  trädgårdsskötsel  var al l tså ingen uppmärk
sammad fråga i  r iksdagsdebatten.  I  det  följande skall  jag,  det  magra 
källmaterialet  t i l l  t rots,  ändå diskutera riksdagsmännens syn på statens 
och folkskolans ansvar för överföringen av kunskaper och färdigheter på 
trädgårdsodlingens område.  

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Vid t iden för den första folkskolestadgan var jordbruket den dominerande 
näringen, och det  kompletterades på många håll  med bl a  odling av 
köksväxter och rotfrukter. i l)  Var då kunskaperna på detta område inte 
t i l lräckliga eftersom ämnet trädgårdsskötsel  borde ingå i  folkskolans 
undervisning? 

Bara två talare framförde synpunkter på den frågan, och de hade 
dessutom skilda uppfattningar i  saken. Enligt  Anders Andersson, 
motionären vid folkskoleriksdagen, var trädgårdsskötsel  på vissa o rter en 
oförsvarligt  försummad verksamhet.  12) Men greve Anckarsvärd vil le inte 
t i l ldela folkskolan någon större roll  i  detta sammanhang: 

"... i praktiskt hänseende tror jag d et icke wara behöfligt och derför 
icke lämpligt. Vi hafva så mycket jord i vårt land att trädgårds
skötseln och trädplanteringen ännu icke på lång tid behöfva vara 
föremål för folkskolan..."A3) 

Men någon principdiskussion utbröt inte vare sig vid den riksdagen eller  
någon senare,  och frågan är hur tystnaden skall  tolkas.  Var man kanske 
överens om att  ämnet hade si t t  berätt igande på folkskolans sch ema? I så 
fall  borde man rimligtvis i  r iksdagen också ha tagit  str id för saken, 
eftersom trädgårdsskötseln i  praktiken var en ganska sällsynt företeelse.  
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Det var nog sna rare så a t t  ämnet togs med i  folkskolestadgan inte för at t  
det  sågs som en viktig uppgift  för folkskolan utan för att  e t t  planterings-
land innebar en förbättr ing av lärarens lönevil lkor.  Och om man därmed 
kunde förena också undervisning, så varför inte? Vi bör också notera at t  
det  fanns andra insti tutioner med en mycket klart  definierad roll  i  d et ta 
sammanhang. Trädgårdsmästare i  hushållningssällskapens regi verkade 
runt om i  l andet med a t t  sprida kunskaper om trädgårdsskötsel ,  14) och de 
jordbruksskolor,  som vid 1800-talets mitt  började växa upp, hade också 
trädgårdsskötsel  på si t t  program.15) 

Om ovanstående tolkning ä r riktig,  rymmer den fortsatta utvecklingen en 
viss historiens ironi.  Snart  framfördes kri t ik mot det  som varit  skolträd
gårdens fundament,  dvs dess dubbla funktion som planteringsland för 
läraren och undervisningsobjekt för eleverna.  På många håll  hade 
nämligen föräldrar protesterat  mot at t  deras barn användes som obetald 
arbetskraft  för lärarens behov. Med e t t  cirkulär försökte man 1869 att  
bryta den tradit ionen från folkskolans första t id.  Där förskrevs at t  
lärarens jordland skulle skil jas frå n skolträdgården.16) Den bestämmelsen 
efterlevdes dock inte överall t ,  eftersom samma klagomål återkom i  
J 910-talets skolpoli t iska utredningsarbete.17) 

Synpunkter på undervisningen 

De centrala statsmakterna rekommenderade all tså församlingarna at t  
ordna undervisning i  trädgårdsskötsel .  Hur såg riksdagsmannen då på 
målen och motiven för denna undervisning? 

I första hand framhölls trädgårdsskötselns ekonomiska och näringsmässiga 
värde.  Enligt  1840/41 års Allmänna Bevilln ings- och Ekonomiutskott  skulle 
den ge möjligheter at t  "för en ganska ringa kostnad och möda erhålla 
f lera sunda och välsmakliga födoämn en.. ." .18) Ecklesiastikminister Fridtjuv 
Berg betona de drygt 70 år senare en a nnan lönsamhetsaspekt.  En rationell  
trädgårdsskötsel  med nya och f örbättrade metoder skulle med folkskolans 
hjälp spridas t i l l  folket .19) 

Vid e t t  enda t i l lfäl le framfördes estetiska synpunkter på undervisningen. 
Folkskolläraren C.E. Hj elm m enade år 1871 a t t  eftersom trädgårdsskötsel  
inte bara var en nytt ig utan också en vacker hantering,  borde åtgärder 
vidtagas lör at t  utveckla skolträdgårdarna runt om i landet.20) Som vi 
skall  se blev sådana argument längre fram all t  vanligare.  

FOLKSKOLEINSPEKTÖRERNA 

Vid folkskoleinspektörernas möt en 1862, 1864, 186 7 och 1870 behandlades 
frågan om folkskolans trädgårdsskötsel .  Inspektörerna hade ju at t  
kontrollera om de centrala föreskrifterna och in tentionerna förverkligades 
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på det  lokala planet,  men i  det  avseendet var äm net trädgårdsskötsel  et t  
sorgebarn.  

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

I protokollen från inspektörsmötena finns inga tecken på et t  ifrågasätt
ande av ämnets existensberät t igande.  Dessa statens representanter 
solidariserade sig m åhända med de föreskrifter  som de hade att  övervaka,  
så at t  deras rimlighet kom a tt  uppfattas som självklar.  Men gång på gång 
tvingades man konstatera at t  föreskrifterna inte efterlevdes i  praktiken, 
at t  ämnet "ännu befinner sig på en låg ståndpunkt".21 ) Därför uttrycktes 
önskemål om "a tt  det  i  la g måtte stadgas ovil lkorlig skyldighet för hvarje 
skoldistrict  at t  anskaffa et t  lämpligt  jordland af minst  1/2 tunnlands 
vidd".22) 

Ett  annat förslag från år 1864 för att  befordra undervisningen i  
trädgårdsskötsel  var at t  sörja för lärarutbildningen, men här l i tade man 
ännu t i l l  hushållningssällskapens och landstingens insatser.23) Trädgår ds
skötsel  skulle dock komma at t  inom en snar framtid införas vid 
seminarier na.24) 

Mötet  1862 hänvisade också t i l l  det  dubbla s yftet  med ämnets införande,  
dvs at t  förena undervisning med en förbättr ing av lärarens lönevil lkor.  
Men man betonade noga a t t  lärarens planteringsland skulle avskil jas från 
skolträdgården.25) I folkskoleinspektörernas ögon hade folkskolans 
undervisning i  t rädgårdsskötsel  en legit imitet  som inte enbart  var 
avhängig dess samtida funktion som löneförmån. 

Synpunkter på undervisningen 

Folkskolans ansvar för undervisningen i  trädgårdsskötsel  ifrågasat tes 
all tså inte av folkskoleinspektörerna.  Detta förklarar förmodligen också 
varför man inte heller diskuterade undervisningens motiv och mål.  
Synpunkter på innehållet  var också f åtaliga.  Vid e t t  enda möte berördes 
den frågan. År 1864 ansåg folkskoleinspektörerna at t  fruktträdstelningar 
borde uppdragas för att  sedan de blivit  t i l lräckligt  stora delas ut  åt  
barnen. Avkastningen av rotfrukter och andra köksväxter som odlades 
borde också t i l lfal la skolbarnen.26) Här framfördes all tså pedagogiska 
synpunkter på undervisningen. Ett  sätt  at t  st imulera elevernas intresse var 
naturligtvis at t  låta det  konkreta resultatet  komma dem ti l l  godo. 

FOLKSKOLLÄRARMÖTENA 

Folkskolans undervisning i  trädgårdsskötsel  behandlades vid d e allmänna 
folkskollärarmötena 1860 och 1862.27) Vid mötet  1863 bereddes en 
l iknande fråga av en kommitté vars förslag t i l l  uttalande antogs utan 
diskussion.28) År 1868 handlade e n av frågorna om trädgårdssköt seln,  men 
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den blev inte föremål för diskussion.  Synpunkter pä ämnet framfördes 
dock i  frågans långa formulering,  och de används här som exempel på 
föreställningar om undervisningen i  trädgårdsskötsel .29) 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Hitt i l ls  har vi  mött  endast  enstaka exempel på ifrågasättanden av 
folkskolans ansvar för att  sprida kunskaper inom trädgårdsskötseln,  men 
vid lärarmötena finner vi  f lera sådana.  En protest  inlämnades t  ex år 
1860: 

"För egen del ansåg talaren icke, att undervisning i trädplantering och 
trädgårdsskötsel kunde anses tillhöra folkskolan, ty då kan man lika 
gema fordra,  at t  der meddelas undervisning i  jordbruk och slöjd".30) 

En kyrkoherde tyckte att  diskussionen i  ämnet borde göras så kort  som 
möjlig. . .  "synnerligast  som kunskapen härom och dess meddeland e t i l lhörde 
landtbruksskolan".31) Folkskoleinspektören Meijerberg kom med l iknande 
reservationer då han varnade för at t  förvandla folkskolan t i l l  en 
lantbruksskola.32) Och den talare som år 1862 begärde frågans ajourne-
ring t i l ldelade knappast  folkskolan et t  avgörande ansvar för undervis
ningen på trädgårdsskötselns område.33) 

Undervisning i  t rädgårdsskötsel  var i  vissa mötesdeltagares ögon all tså 
inte cn helt  självklar angelägenhet för folkskolan,  men majoriteten av 
talarna hade ändå en posit iv inställning t i l l  saken. Enligt  ordföranden vid 
1860 års möte var t  ex trädgårdskunskapers spridande genom folkskolan 
en värdig strävan för varje folkskollärare.34) I  den andan vil le man också 
at t  staten ekonomiskt skulle stödja läroboksförfattare i  ämnet.35) 

Synpunkter på undervisningen 

De ekonomiska vinsterna var et t  vanligt  argument för ämnet trädgårds
skötsel ,  och dessa kunde skördas på flera plan.  För hushållet  hade 
trädgårdsskötseln sin givna betydelse:  

"Det kan vlil icke nekas, att köksträdgården lemnar icke obetydliga 
bidrag till hushållets framfödande och till en icke ovigtig omvexling i 
födoämnen".  36) 

Dessutom kunde hushållskassan drygas ut  med försäljning av de 
egenhändigt odlade trädgårdsprodukterna.37) Frans August Ekström, 
folkskollärare och ivrig förespråkare för folkskolans trädgårdsskötsel ,  
framhöll  också de nationalekonomiska vinsterna med en minskad import  
av fruktträd.38) Andra talade mer allmänt om undervisningens nytta.  
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Förutom ekonomiska a rgument framfördes också moraliska skäl fö r ämnet 
trädgårdsskötsel .  Det hade nämligen sin stora betydelse för folkets 
religiösa och sedliga bildning. Genom träd gårdsarbetet  lärde barnen känna 
Herrens hand i  naturen.39) Det estetiska värdet var e t t  annat argument 
som försågs med vissa moraliska nyanser.  Ordning på torpet skulle det  bli :  

"... ty i samma mån en täppa uppblomstrar kring hvarje stuga väckes 
sinnet för o rdning och renlighet. Har m an det fint och ordnadt utanför 
sin dörr, vill man snart à'fven hafva det innanför densamma. Allmogens 
snygghet och hyfsning skola derigenom befordras..."AO) 

Trädgårdsskötseln kunde också enligt  1868 års mötesberedare bidra t i l l  
a t t  väcka respekt för andras egendom: 

"Det är välbekant, huru starkt frukten retar i synnerhet ungdom till 
försök att på o lofligt sätt åtkomma den, hvilka kunde afböjas, om vid 
hvarje bostad funnes en trädgård, så att man allmänt lärde sig förstå, 
att frukten frambringas genom arbete och är en egendom, som ej får 
med våld borttagas".41) 

Trädgårdsskötseln hade också enligt  en talare et t  visst  pedagogiskt värde.  
Den var populär och mindre omtyckta lärare kunde vinna både föräldrar
nas och barnens kärlek genom att  uppmuntra t i l l  och undervisa i  
ämnet.42) 

Sammanfattningsvis kan vi al l tså sä ga at t  lärarmötesdeltagarnas argument 
för undervisning i  trädgårdsskötsel  var ganska mångfacetterade.  I  nästa 
avsnit t  möter vi  f ler  exempel i  den vägen. 

1910-TALET. INFÖR EN REFORMERAD FOLKSKOLA 

Folkundervisningskommittén hade i  s i t t  arbete bl  a  at t  ta ställning t i l l  et t  
fyrt iotal  skrivelser angående folkskolan,  och av dessa rörde fyra 
undervisningen i  trädgårdsskötsel .43) Två har återfunnits i  en konseljakt 
från 1919,44) och de ingår t i l lsammans med Folkundervisningskommitténs 
betänkande om folkskolan i  källmaterialet  för detta avsnit t .  Dessutom 
används folkskoleinspektörers,  seminariekollegiers,  Domkapitlens och 
landshövdingeämbetenas remissyttranden över betänkandet i  den mån 
dessa behandlar trädgårdsskötseln.45) 
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Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Vi har t idigare konstaterat  at t  staten genom folkskolan vanligen inte 
t i l ldelades något större ansvar för överföringen av kunskaper och 
färdigheter inom trädgårdsskötseln,  men 1910-talets föreställningar hade i  
det  avseendet genomgått  en markant förändring.  Undervisningen i  
trädgårdsskötsel  framhölls nu som en viktig uppgift  för folkskolan,  och 
med Enköpings Gartnersällskaps formulering var t iden äntl igen inne att  
kraft igare och mer målmedvetet  arbeta för denna sak.  Skolan hade,  
menade man, et t  stort  ansvar för ortens alla trädgårdar:  

"Det ligger ju i sakens natur, att dåligt skötta skolträdgårdar verka i 
hög grad demoraliserande på hela den skolan omgivande traktens 
trädgårdsskötsel, lika väl som en väl skött sådan högst väsentligt 
bidrager t i l l  at t  höja densamma".46) 

Med skolträdgården som ett  föredöme och via skolbarnen kunde 
föräldrarna påverkas och täpporna komma att  blomstra.  Växjö domkapitel  
tänkte sig tom att  pekpinnarna mer d irekt skulle r ik tas mot föräldrarna: 

"Undervisningen skulle därför kanske ge bättre resultat, om den ej så 
uteslutande som hittills hade till föremål skolträdgården eller 
lärarens trädgård utan äfven meddelades i trädgårdarna vid barnens 
hem t ex i sammanhang med de företagna utflykterna för hembygds
undervisning. Genom råd och anvisningar, lämpligt beröm och försiktig 
kritik vid sådana besök skulle säkert mycket kunna uträttas. Hos 
barnen och genom dem hos deras föräldrar borde på d etta sätt väckas 
i fver att  ha en trädgård, som är värd at t  visa ".47) 

Ett  problem med skolträdgårdarna gällde deras skötsel  under sommar
ferierna.  Enligt  Folkundervisningskommittén borde skolråden åläggas at t  
på lämpligt  sätt  draga försorg om denna. Av olika skäl vil le man inte 
kräva a t t  läraren eller  skolbarnen skulle vara skyldiga t i l l  det .48) Andra 
remissinstanser t yckte däremot at t  lärarnas skyldigheter i  d etta avseende 
visst  kunde ökas och at t  barnen också borde stäl la upp: 

"Jag kan ej heller finna, att det skulle kunna betraktas som ett 
obehagligt tvång för barnen att en vacker sommarafton besöka sin 
trädgård och ansa den.. .  " .49) 

Exemplen ovan pekar al la i  samma riktning. Med skolträdgården som 
föredöme för hemmen och med sko lrådets,  lärarens eller  barnens vidgade 
ansvar för dess skötsel  under sommarlovet t i l ldelades folkskolan e t t  al l t  
större ansvar för undervisningen. Men e t t  kanske än mer konkret  uttryck 
för den uppfattningen var Folkundervisningskommitténs förslag om 
statsbidrag för undervisningen i  trädgårdsskötsel ,50) e t t  förslag som också 
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mottogs posit ivt  av et t  f lertal  remissinstanser,51) men som in te omsattes i  
praktiken i  de nya bestämmelser som sedan utfärdades.  

Enstaka röster ifrågasat te dock trädgårdsskötselns berätt igande i  
folkskolan.  En folkskoleinspektör uttryckte sina tvivel  så här:  

"Trädgårdsskötsel är ett ämne af hvilket jag a ldrig hoppats mycket i 
folkskolan, och kommitténs utredning i frågan... synes bekräfta att 
stora svårigheter möta för undervisningens ändamålsenliga ordnan
de". 52) 

Men såd ana skeptiker var al l tså undantag från regeln a t t  trädgårdsskötsel  
sågs som en viktig uppgift  för folkskolan,  en uppgift  som man nu hoppad es 
och trodde skulle lösas också i  praktiken. Om så verkligen blev fa llet  är  
dock en fråga som faller  utanför min undersökningsperiod.  

Synpunkter på undervisningen 

1 källmaterialet  från denna t id dyker några nya argument för ämnet 
trädgårdsskötsel  upp. Den ekonomiska nyttan för hushållet  och för landet 
framhölls visserl igen fortfarande,  men ett  annat motiv trängde mer i  
förgrunden. 

I e t t  f ler tal  remissyttranden betonades trädgårdsskötselns stora moraliska 
betydelse.  Vi har t idigare mött  föreställningen om att  med trädgårds
skötseln skulle barnen läras at t  älska och ära Gud, att  lära känna 
Skaparen i  naturen,  men i  Guds ställe trädde nu nationen: 

"... den som börjat plantera vid sitt hem får intresse och kärlek till 
växterna, vid fortsatt plantering och vård om sin täppa äfven kärlek 
till platsen, där de växa, det lilla hemmet och på samma gång äfven 
till det stora hemmet, Fosterlandet. Den nyaste tidens historia visar 
ock, att de mest framåtgående nationer äro växt- och blomster-
älskande ".53) 

"Med trädgårdsskötseln för hemmet,  naturen och fosterlandet" -  den 
parollen l jöd i  et t  f ler tal  remissyttranden. Därti l l  hade trädgårdsskötseln 
också sin betydelse för barnens arbetsfostran genom att  kroppsarbetet  
f ick en plats på schemat.54) Ordning och punktlighet var andra läxor som 
barnen kunde lära i t rädgårdslandet.55) 

Pedagogiska synpunkter framfördes också på undervisningen. Några har vi 
mött  förut.  Barnen borde ha egna land och inte användas som arbetskraft  i  
lärarens,  eftersom det ur motivationssynpunkt var viktigt  at t  de själva 
skördade frukterna av si t t  arbete:  
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"Del kan iriLe gärna l'alia nåyori iti ali lä La barnen i slöjden tillverka 
modeller, som överlämnades till läraren för användniny eller 
försäljning. Men om trädgårdsskötseln skulle det kunna sägas, att 
läraren har extra betalt för a tt barnen utförde en väsentlig andel av 
arbeteL i hans trädgård. På den, som vill rikta en sådan anmärkning 
mot en lärare, verkar det argumentet icke det ringaste att barnen i 
varje fall få behålla de förvärvade kunskaperna och färdigheterna'. 
Denna anordning skulle också stå i strid med barnens vana att själva 
få rå om det synliga resultatet av deras arbete... Det skulle icke bli 
samma intensiva aktgivande på hur u 'mina grönsaker', 'mina blommor', 
'mina fruktträds förädlingar' växa och utveckla sig, och därmed hade 
man också gått miste om en väsentlig del av trädgårdsskötselns 
kanske viktigaste uppgift, den nämligen att verka uppfostrande på 
barnen och att knyta deras uppmärksamhet vid naturen".56) 

Men också nya argument av pedagogisk natur dök vid denna t id upp. 
Trädgårdsskötsel  sågs som en utvecklande och vederkvickande verksamhet,  
och rektorn vid Uppsala folkskoleseminarium påpekade at t  trädgårds
skötseln gav en: ". . .  välbehövlig motvikt  mot innesit tande i  lokaler,  som 
icke all t id äro för hälsan gynnsamma".57) 

Därmed har vi  lär t  känna e t t  spektrum av synpunkter på undervisningen i  
t rädgårdsskötsel ,  som vid olik a t idpunkter varit  aktuella.  I  nästa avsnit t  
ges en översikt  av läroplanernas föreskrifter  och anvisningar om ämnets 
innehåll .  

LÄROPLANERNA OM TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

Alla de fyra läroplanerna från denna t id upptar anvisningar för ämnet 
trädgårdsskötsel ,  men i  de två första var dessa mycket kortfattade,  "då 
det  af lät t  insedda skäl ännu är nog t idigt  a t t  för dessa ämnen uppgöra 
några bestämdt fö rdelade kurser".58) I  de senare läroplanerna fick äm net 
större utrymme. Tabell  2 ger en bild av det  rekommenderade innehållet  
vid olika t idpunkter.  



49 

Tabell  2.  Undervisningsmoment i  trädgårds skötsel  enl igt  1878, 1889, 1900 
respektive 1919 års läroplaner.  

Läroplan år 

1878 1889 1900 1919 

Odling av köksväxter/rotfrukter x x x x 
Odling av prydnadsblommor x x x x 
Uppdragning och/eller  förädling x x x x 
av fruktträd och bärbuskar 
Odling av jordgubbar/rabarber x 
Krukväxter,  fönsterträdgårdar -  -  x 
Hushållsträdgårdens anordning x x 
och skötsel  
Växelbruk x x 
Jordförbättr ing,  gödsling x 
Skadeinsekter,  svampar x x 
Skörd,  förvaring,  användning x 

Av tabelle n framgår,  att  l istan över undervisningsmoment med t iden blivit  
al l t  längre,  vilket  delvis kan bero på en successiv uppdelning av et t  
t idigare innehåll  i  f lera delmoment men delvis också på at t  nya moment 
t i l lkommit.  Eftersom undervisningen i  trädgårdsskötsel  ju t i l l  sin natur är  
praktisk,  var det  i  första hand färdigheter som skulle övas.  I  1900 års 
normalplan kan vi t  ex läsa:  

"Arbetena i trädgården, såsom gräfning, såning, sättning, vattning, 
rensning, böra under lärarens ledning utföras av barnen själfa i mån af 
deras kroppskrafter".  59) 

Undervisningen omfattade också trädgårdsodlingens teori  och skulle ge 
kunskaper om jordförbättr ing,  gödslingsmetoder,  förvaring och användning 
av trädgårdsprodukterna etc.  Vi har t idigare sett  at t  et t  annat syfte var 
att  överföra vissa ideologiska föreställningar om hemmet,  naturen och 
fosterlandet,  men endast  i  den sista läroplanen formulerades målen 
explicit  i  sådana termer:  Undervisningens uppgift  var även at t  väcka 
intresse och håg för arbetet  i  jorden samt kärlek t i l l  naturen.60) 

Övriga anvisningar g ällde trädgårdens utformning och arbetets organisa
t ion.  I 1900 års läroplan påpekades att  lärarens planteringsland och 
skolträdgården borde hå llas åtskilda.61) Enligt  1919 års undervisningsplan 
fick dock undervisningen förläggas t i l l  lärarens trädgård,  om särskild 
skolträdgård inte kunde anordnas.62) I  denna läroplan uppmärksammades 
också problemet med skolträd gårdens skötsel  under so mmaren. Men några 
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konkreta föreskrifter  utfärdades inte utan man nöjde sig med en from 
förhoppning om att  det  "under sommaren behövliga arbetet  må icke 
försummas".63) 

UNDERVISNINGENS OMFATTNING I RIKET 

Den tryckta folkskolestatist iken,  som började utges 1882, innehålle r fr  o 
in detta år  uppgifter om antalet  skolträdgårdar på landsbygden och i  
s täderna.  Fr o m 1894 finns också för varje län uppgifter om antalet  
elever som deltagit  i  undervisning i  trädgårdsskötsel .  

Generell t  sett  måste man räkna med brister och luckor i  den officiella 
skolstatist iken,  men skolträdgårdsstatist iken är et t  speciell t  besvärligt  
kapitel .  Definit ionen på "skolträdgård" varierade förmodligen i  de olika 
församlingarna.  Då man 1894 insamlade uppgifter om storleken, visade 
det  sig at t  nästan 10 procent var på högst 100 kvadratmeter med 
minimirekordet fyra kvadratmeter.  Inte ens var tredje översteg 1 000 
kvadratmeter,  vilket  kan jämföras med de 2 300 k vadratmeter,  som e nligt  
normalri tningar t i l l  skolträdgårdar satts  som nedre gräns.64) 

Under åren 1901-1915/16 inn ehåller stat ist iken en indelning av skolträd
gårdarna i  två kategorier,  sådana som var avsedda för undervisning och 
övriga.  Til l  d e senare hörde bl  a  lärarens jordland, om detta använts t i l l  
undervisning. T il l  de fö rra räknades förutom avskilda skolträdgårdar också 
sådana där skolträdgården var förenad med lära rens land, och av dessa var 
det  inte heller al la som tagits  i  bruk för undervisning. Jämförel ser över 
t id är  därför vanskliga,  men klart  är  at t  andelen folkskolor med 
skolträdgårdar stadigt  sjönk från ca 40 procent t i l l  25 procent.65) Ett  
eventuell t  brott  i  den tendensen kan noteras år  1900, men detta berodde 
förmodligen på ändrade principer för redovisningen.66) 

Något annorlunda blir  bilden av andelen elever,  som deltagit  i  undervis
ning i t rädgårdsskötsel  vid olika t idpunkter.  Under perioden 1894-1906 
ökade den från drygt t io procent t i l l  knappt tolv.  Där efter blev tendensen 
vikande med ett  mindre ras i  början av första världskriget .  Läsåret  
1918/19 undervisades c a nio procent av folkskolans elever i  t rädgårds
skötsel .67) Kungliga Folkskoleöverstyrelsens uppmaning t i l l  skolorna år  
1918 at t  priori tera denna verksamhet gav tydligen inte någon omedelbar 
effekt.68) 

Folkskolans undervisning i  trädgårdsskötsel  uppvisade naturligtvis stora 
lokala va riationer.  Til l  a l lra största d elen var den et t  landsbygdsfenomen, 
där skolträdgårdar t i l l  at t  börja med var dubbelt  så vanliga som i 
städerna.  Den r elati \a nedgången blev dock störst  på landsbygden, medan 
städernas skolträdgårdar i  s to rt  höll  sig på samma om än låga nivå.  Drygt 
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20 procent av städernas folkskolor hade skolträdgårdar.  1 värt  avlånga 
land varierade undervisningen också med breddgraden. (Jfr  f igur 3).  D et 
mest "undervisningstäta" länet var genomgående Gotland, där år  1906 mer 
än var tredje elev övades i  trädgårdsskötsel .  Jumboplatsen intogs av 
Stockholms stad i  konkurrens med Norrbotten.  Undervisningen i  Väster
norrland var också av blygsam omfattning.  Var då Sköns församling 
representativ för sit t  län i  d et  avseendet? Nästa ka pitel  ägnas åt  bl  a  den 
frågan. 

TRÄDGÅRDSSKÖTSELN I SKÖN 

DE LOKALA MAKTHAVARNA OM TRÄDGÅRDSSKÖTSELN 

"Det var ju äfwen en god och välsigneIserik idé, att wid Folkskolan 
skulle wara t i l l fälle för trädgårdsskötsel . . .".69) 

Citatet  är  hämtat från prosten Backlunds föredrag vid präst mötet  år  1843, 
där han tecknade sin vision av verksamheten i  den nya folkskolan.  Enligt  
Backlund var dess uppgift  a t t  också g e kunskaper för jordbruket och dess 
binäringar.  Studier borde d ärför växla med arbete på åker och ä ng och i  
t rädgården. På trädgårdsskötselns område skulle skolan bli  t i l l  e t t  
föredöme för hemmen: 

"Ja, jag se r icke allenast barn och ungdom, utan äfwen gammalt folk, 
t ex göra visiter i örtagården,... i synnerhet föräldrar för att... 
hembära sinne för saken, för theorins förwandling till praxis... O! du 
smittsamma exempel och föresynJ... gören planteringen af frukt- och 
prydnadsträd hemmastadd wid hwarje gård och koja...!".70) 

Backlund ordade inte så mycket om trädgårdsskötselns betydelse för 
hushållningen, men förmodligen var den et t  underförstått  faktum. Mer 
vältaligt  lade han u t  texten kring undervisningens moraliska och religiösa 
frukter som re spekt för nästans åker och planteringar.  Kanske kunde man 
t  o m slippa nidingar och fruktt juvar? Trädgårdsskötsel  t i l l  Guds är a var 
et t  annat tema i hans föredrag: 

"Hwilket skönt tillfälle att både theoretiskt och praktiskt underwisa 
om förhållandet mellan den, som plantar och wattnar, och Honom, som 
wäxten gif wer, samt formera närmare bekantskap och liksom 
conversera med Skaparen i det skapade".71) 

Backlund fick dock inte se sina visioner förverkligade i  sin församling. 
Skolrådsprotokollen under 1800-talet  innehåller ingenting som tyder på 
at t  trädgårdsskötsel  kom att  bli  en uppgift  för folkskolan,  bortsett  från 
at t  ett  exemplar av Frans August Ekströms "Trädgårdsbok för Folkskolan" 
rekvirerades år 1868.72) Inte hell er sågverksägarna tog av här t i l lgängliga 
källor at t  döma några init iat iv t i l l  a t t  införa ämnet i  sina skolor.  En l i ten 
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jordbit  var däre mot en vanlig löneförmån bland sågverksarbetarna,73) men 
någon folkskoleu ndervisning ansågs tydligen inte behövlig för att  lära dem 
sköta si t t  trädgårdsland. 

Vid ett  möte mellan skolrådet och lärarkåren år 1910 väcktes t i l l  s lut  fråg
an om skolträdgårdar.7k) En kommitté utarbetade ett  förslag som skol
rådet t i l lstyrkte "med l if l igt  behjärtande af sakens stora vikt  för skol
ungdomens uppfostran".75) D enna första och enda skolträdgård i  försam
lingens regi förlades t i l l  Skönsmon, men snart  uppstod problem med 
skötseln under sommarferierna.  I  augusti  1911 skrev läraren i  Skönsmon 
ti l l  skolrådet:  

"Sistlidne höst blev undertecknad utsedd att leda undervisningen i 
trädgårdsskötsel vid Skönsmons folkskola. Då jag e mellertid under de 
närmaste somrarna ej kommer att vistas hemma, kan jag ej 
tillfredsställande sköta denna undervisning, varför jag hä rmed avsäger 
mig uppdra g et  "J 6) 

Skolrådet accepterade först  inte denna avsägelse ,  men så småningom över
tog en annan lärare ansvaret  för undervisningen,77) och för honom var d et  
tydligen självklart  a t t  han också skulle s köta trädgården under somm aren. 
Som skäl för det  begärda arvodet på 125 kronor anförde han bl  a:  

"Vidare får erinras om (ehuru det i ock för sig icke är något egentligt 
skäl), att den lärare, som skall leda undervisningen, måste stanna på 
orten under i  stort  sett  hela sommarlovet".78) 

Skolrådets vidare engagemang i  trädgårdsskötsel  var av protokollen at t  
döma inte all tför starkt .  Under första världskrigets krisår försökte man 
från centralt  håll  a t t  st imulera odling av grönsaker och köksväxter.  Kung
liga Folkskoleöverstyrelsen uppmanade t  ex skolråden at t  med hänsyn t i l l  
den rådande bristen på l ivsmedel priori tera odling av ro tfrukter och gr ön
saker i  skolträdgårdarna och at t  ställa lämplig jord samt gödsel t i l l  
skolornas förfogande. Den uppmaningen hade enligt  skolrådet sin releva ns 
för Skönsmon,men i  övrigt  tog man inte så allvarligt  på den utan. . .  

"... ansågos öfriga åtgärder olämpliga och obehöfliga, då sågverks
bolagen i regel sörja för såväl jord som utsäde åt samtliga sina 
arbetare och öfriga barn vid skolorna med ytterst få undantag äro 
från jordbrukarehem, där hjälp i åsyftadt hänseende icke är af 
nöden".7 9) 

1 Heffners bolagsskola anordnades 1914-1918 undervisning i  trädgårds
skötsel  för eleverna i  folkskolans sista klass.  Den var dock inte 
obligatorisk,  eftersom ibland mindre än en fjärdedel av eleverna fick 
betyg i  ämnet.80) 
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Skönviks Aß startade i maj 1917, dvs vid den t idpunkt dä hungerkravallcr 
utbröt runt om i  l andet,  et t  projekt för at t  mildra krist idens eff ekter.  En 
skolkökslärarinna anställdes f ör att  organisera s  k nödhjälpsodlingar,  och 
hon kom också senare att  undervisa skolbarnen i t rädgårdsskötsel .81) 

Prosten Backlund gav i  s i t t  föredrag många och va rierande synpunkter på 
undervisningen i  trädgårdsskötsel ,  men för övrigt  berättar  källorna inte 
mycket i  den vägen. Skolrådet ansåg den vara viktig för barnens 
uppfostran,  men på vilket  s ätt  får  vi  in te veta.82) Kanske t änkte man på 
trädgårdsskötseln som ett  led i  barnens fostran t i l l  kroppsarbete? Den 
förste läraren i  Skönsmon som också arbetat  med att  iordningsställa 
skolträdgården såg den som en förebild för hemmets l i l la kökstäppa.  Han 
anlade också vissa pedagogiska synpunkter,  som vi känner igen från 
t idigare avsnit t ,  på undervisningen: 

"Vid planens utarbetande har särskilt beaktats nödvändigheten av att 
varje fläck på det lilla området på bästa sätt utnyttjas samt att 
trädgården fortast möjligt bör lämna avsevärd avkastning. Det förra 
har skett med tanke på d e i allmänhet mycket små områden, som står 
till buds för planteringar vid hemmen; det senare åter har skett med 
tanke på betydelsen av att sporra och underhålla barnens intresse för 
just  denna undervisning".83) 

Efter at t  här ovan ha visat  på några föreställningar om undervisningen i  
trädgårdsskötsel ,  som kunnat spåras i  vårt  lokalsamhälle,  skall  jag i  det  
följande redogöra för undervisningen i  praktiken. Först  bekantar vi  oss 
med skolträdgården i  Skönsmon och sedan förflyttar  vi  oss t i l l  Skönvik.  

UNDERVISNINGEN 

Skolträdgården i  Skönsmon o mfattade i  första hand et t  köksväxtland för 
odling av rotfrukter m m, en trädskola för uppdragning av bärbuskar och 
en avdelning för prydnadsväxter.  Til l  en början inköptes t io spadar och 
krattor,  två kärror,  spett  och vattenkannor.  Femton lass gödsel,  f rö och 
plantor var andra utgifter  för det  första året .84) 

En kostnadsberäkning från år 1912 ger några upplysningar om arbetet  i  
skolträdgården. Fruktträd och bärbuskar,  gräs-,  köksväxt-  och blomsterfrön 
hade inköpts för 125 kronor.  50 lass matjord bes tälldes för 25 öre per lass,  
och med diverse andra utgifter  och arvode t i l l  läraren behövdes c a 300 
kronor t i l l  skolträdgårdens verksamhet.  För a t t  förekomma eventuella 
invändningar mot detta kostnadsförslag framhöll  läraren att . . .  

"... barnen vid undervisningen i trädgårdsskötsel utfört och framdeles 
komma att utföra en del arbeten, som annars skulle tillskyndat 
skolkassan en utgif t  på åtskil l iga kronor".85) 
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Skolbarnens krafter togs också i  anspråk för a t t  stäl la i  ordning et t  
område av skoltornten,  som förut varit  gru stag och soptipp.  Under lä rarens 
ledning hade barnen utför t  ett  aktningsvärt  schaktningsarbete,  och läraren 
påpekade a tt  församlingen på så sätt  sparat  en utgift  på 160 kronor.  Här 
skulle man nu så gräs och plantera prydnadsträd och prydnadsbuskar.86) 
Det tycks som om undervisningen i  trädgårdsskötsel  i  Skönsmon gav 
åtminstone ett  konkret  resultat  -  en grönare skolgård.  

Enligt  ett  skolrådsprotokoll  från 1911 omfattade undervisningen två 
t immars arbete utomhus under högst  tolv läsdagar.  Dessa dagar hade man 
dock minst  två t i mmars läsning enligt  det  ordinarie schemat.  Detta gällde 
för "den andra klassen" men det  framgår inte vad det  uttrycket syftar 
på.87) Längre fram utvidgades undervisningen t i l l  så många barn at t  de 
måste fördelas på två avdelningar.88) 

En fungerande trädgårdsskötsel  krävde otvivelaktigt  et t  verkligt  intresse 
för saken från lärarens sida -  ett  intresse som kanske inte allt id fanns för 
handen. Men den skolkökslärarinna som Skönviks AB anställde för at t  
hjälpa t i l l  med bl a  nödhjälpsodlingar var i  detta och många andra 
avseenden något av en eldsjäl .  Så här skriver hon i  sin dagbok vid 
ankomsten: 

"Kom till Skönvik söndagsmorgon den 13 maj 1917. Kom för att göra 
något bland människorna på Skönvik och på de angränsande bruken. 
Alla tider bjuda på m ycket arbete, men aldrig har någon tid bjudit på 
så mycket allvarligt arbete som denna. Jag känner mig så lycklig att 
få höra till denna tid. Ens e gna krafter äro små, och jag förstår inte, 
att jag kan våga känna mig så lycklig. Men jag gör det och jag v ill det 
så länge jag får arbeta, arbeta bland svenska undersåtar i vårt kära 
Sverige".89) 

På våren 1918 startar hon en skolträdgård,  och dagboken ger en 
uppfattning om a lla de mödor som detta innebär .  Plöja -  rensa kvickrot -
harva -  rensa kvickrot -  gödsla -  årderköra -  kratta -  rensa kvickrot. . .  

Vädret  är  ombytligt .  Hagelskurar och en svår blåst  försenar sånings-
arbetet ,  men så småningom får man en mängd olika frön i  jorden. Det är  
morötter,  palsternackor,  rödbetor,  persil ja,  dil l ,  bondbönor,  ä rtor,  spenat,  
mangold,  kålrabbi,  rädisor och ciko ria.  Plantor av kål och blommor sä tts  
också ut .  Sen kommer värme och torka ända t i l l  den 14 juni,  då "ett  
välsignat,  långvarigt  regn började på förmiddagen".90) 

De veckor som följer undervisas barnen i  al l t  som hör trädgår dsskötsel  t i l l ,  
och kunskaperna t i l lämpas sedan i  praktiken. Gödselvattning,  luckring,  
rensning och gallr ing -  verksamheten är intensiv.  Den 11 jul i  inleds 
skördearbetet .  Nästan 12 kg spenat totalt  el ler  7 hg per elev blir  resul-
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tatet .  Hon 8 augusti ,  innan lärarinnan tar  on säkert  välbehövlig semester,  
noterar hon i  sin dagbok: 

"Alla barn närvarande. Varje elev fick 1,5 lit sockerärtor, 2-3 
kruskålsblad, l hg morötter, 1 hg rödbetor, dill, persilja (till en 
grönsakssoppa). Jag reser hem fredag den 9 ang. Kommer åter den 20 
aug.".  91) 

Bara en av intervjupersonerna har deltagit  i  undervisning i  t rädgårds
skötsel ,  och det  var dessti l l ika i  Skönvik d et  år  som beskrivits  hä r ovan. 
Därför nöjer vi  oss med dessa glimtar ur trädgårdsskötselns pedagogiska 
praktik för at t  övergå t i l l  en diskussion av ämn et trädgårdsskötsel  utifrån 
de t idigare redovisade frågeställningarna.  

TRÄDGÅRDSSKÖTSELN OCH REPRODUKTIONEN 

I de t idigare avsnit ten har vi  mött  en mängd olika argument för 
trädgårdsskötsel  i  folkskolan.  De skall  här diskuteras i  termer av ä mnets 
betydelse för den samhälleliga reproduktionen. Men först  några 
reflexioner kring de t  faktum att  trädgårdsskötsel  överhuvudtaget kom a tt  
bli  en uppgift  för folkskolan.  

STATENS OCH FOLKSKOLANS ANSVAR FÖR UNDERVISNINGEN 

Trädgårdsskötsel  blev på s ät t  och vis b ärare av en feodal tradit ion inom 
folkskolan.  Den byggde ju i  för sta hand på produktion för eget behov och 
inte för en marknad. Den fö rutsatte också a t t  skolbarnen lä ngre fram som 
vuxna skulle ha t i l lgång t i l l  en bit  jord,  en för utsättning mer anpassad t i l l  
ett  feodalt  än t i l l  senare t iders industrikapitalis t iska samhälle.  

Under seklets gång uppenbarades många svårigheter at t  utveckla denna 
feodala tr adit ion inom folkskolans ram. Paradoxalt  nog berodde dessa bl  a  
på ett  annat feodalt  arv.  Terminstiderna anpassades nämligen efter 
jordbrukets högsäsonger,  och sommarlovet fr igjorde barnens arbetskraft  
under den bråda t id d å skörden skulle bärgas.  Eftersom trädgårdsskötselns 
t idsrytm i  stort  sett  sammanföll  med jordbrukets,  uppstod s å problemet 
med skolträdgårdens skötsel  under sommarferien.  Längre fram, när 
sommarlovets koppling t i l l  jordbrukets behov av arbetskraft  blivit  mindre 
betydelsefull ,  visade det  sig att  folkskolan i  detta avseende hade 
utvecklat  en egen tradit ion,  där sommarlovet -  det feodala arvet -
uppfattades som en orubblig princip.  Vi har ju sett  att  de skolansvariga på 
central  nivå drog sig för at t  ålägga lärare eller  skolbarn att  arbeta i  
skolträdgården under sommarledigheten.  

Trots dessa svårigheter av organisatorisk art  var trädgårdsskötseln 
åtminstone på papperet  en uppgift  för folkskolan,  och det  fanns grupper 
som ansåg den vara en mycket angelägen sådan och som på olika plan 
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verkade lör  don saken.  l roll<sl<oleins |>ektörern. i  som toprosei i lanler  fot '  de* 
centrala intentionerna var en sådan grupp, talarna pä de allmänna 
folkskollärarmötena under 1860-talet  en annan. För inspektörerna var 
folkskolestadgans förhållandevis tomma paragraf förmodligen en nagel i 
ögat .  Deras uppgift  var ju i  första hand att  kontrollera och se t i l l  at t  
stadgan efterlevdes och inte at t  ifrågasätta de givna föreskrifterna.  
Däremot är  det  tveksamt om de lärarmötesdeltagare som förespråkade 
trädgårdsskötseln var representativa för lärarkåren.  Dels yttrade sig inte 
bara lärare utan också t  ex folkskoleinspektörer och kyrkoherdar i  
debatten,  och dels var kanske de lärare som t og t i l l  orda sådana som h ade 
et t  brinnande intresse för saken, et t  intresse som de nödvändigtvis i nte 
delade med alla sina kollegor.  

Sammanfattningsvis kan man säga at t  trädgårdsskötseln i  folkskolan som 
en kvarleva från feodalsamhället  på sätt  och vis stod i  motsättning t i l l  
den kapitalistiska utvecklingen under 1800-talets senare del .  Därti l l  
passade ämnet inte in i  den feodala tradit ion som terminsindelningen 
byggde på.  Sommarferier som princip blev en hämsko på skolträdgårdarnas 
utveckling,  och de t  hjälpte då inte at t  många talade sig varma för ämnet 
trädgårdsskötsel  i  folkskolan.  

UNDERVISNINGENS BET YDELSE FÖR DEN SA MHÄLLELIGA REPRODUK
TIONEN 

Trädgårdsskötseln t i l ldelades som vi sett  f lera olika samhälleliga 
funktioner.  Til l  at t  börja med tänkte man sig at t  undervisningen skulle 
vara et t  led i  arbetskraftskvalif ikationen, eftersom trädgårdsskötsel  
betraktades som en binäring t i l l  jordbruket.  Prosten Backlund var en 
representant för det  synsättet .  Detta argument förlorade dock med t iden 
all t  mer i  aktuali tet ,  delvis beroende på jordbrukets minskade relat iva 
betydelse men delvis på att  den uppgiften i  s tället  lades på andra 
insti tutioner som lantbruksskolor och trädgårdsskolor.  Den allmänna 
meningen vid undersökningsperiodens slut  var dessutom att  folkskolans 
uppgift  var at t  ge allmänbildning och inte yrkesutbildning. 

Undervisningen i  trädgårdsskötsel  hade däremot,  menade man, betydelse 
för överföringen av vissa ideologiska föreställningar.  Til l  at t  börja med 
vil le man ta den i  den kristna uppfostrans t jänst ,  t i l l  at t  lära barnen 
känna och äl ska den ordning i  naturen som var e t t  verk av Guds hand. Men 
också den samhälleliga ordningen som vilade på privategendomens helgd 
hade en bundsförvant i  t rädgårdsskötseln.  Presumtiva fruktt juvar och 
vandaler skulle fås på bättre tankar,  tänkte man sig.  

Längre fram trädde nationen i  Guds s tälle.  Med kärleken t i l l  den egna 
l i l la täppan följde kärlek t i l l  det  egna hemmet,  en kärlek som sen skulle 
projiceras på det  stora hemmet,  dvs fo sterlandet.  Och det  fanns tydliga 
tecken på att  fosterlandskärleken på många håll  sviktade.  Emigrationen 
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var genoingående hög under 1800-talets slut  och 1900-talets första 
decennium,92) och den upplevdes som ett  hot mot hela den sociala 
reproduktionen. Med den egna täppan skulle svensken bindas t i l l  
fosterlandet.  I  det  perspektivet  blev trädgårdsskötsel  ett  medel a t t  
förhindra flykten från Sverige.  

Ämnet trädgårdsskötsel  ingår i  denna undersökning, eftersom jag t änkte 
mig att  det  kunde ha betydelse för arbetarfamiljens hushållskassa och 
därmed också för arbetskraftens reproduktion.  Odlingen a v köksväxter f ör 
husbehov är ju både et t  nytt igt  och bil l igt  al ternativ t i l l  den industri-
producerade maten.  Sådana argument för folkskolans undervisning 
förekom också,  men de var inte speciell t  framträdande. Detta faktum 
reser en del frågetecken, som jag skall  försöka besvara.  

Den främ sta orsaken t i l l  at t  ämnet togs med i  den f örsta folkskolestadgan 
har trots al l t  at t  göra med försörjningsaspekten men på e t t  annat sätt  än 
jag i  förväg tänkt mig.  Böndernas förhållande t i l l  läraren i  den nya 
inrättningen folkskolan l iknade arbetsgivarens visavi arbetstagarens.  
Bönderna betalade ju t i l l  at t  börja med hela folkskollärarlönen, och at t  
upplåta en bit  jordland som löneförmån var en uppoffring som inte var 
al l tför b etungande. Undervisning i  trädgårdss kötsel  infördes all tså i  för sta 
hand för a t t  trygga folkskollärarens existensvil lkor.  Att  därt i l l  skol
barnens,  de blivande arbetarnas,  möjligheter a t t  försörja sig ökades var 
inte den avgörande punkten.  

Arbetare under kapitalets herravälde hade på många håll  en bit  jord som 
betalning in natura.  Så var t  ex fal let  vid sågverken i  Sköns församling, 
och för sågverksägaren var det  en utgift  som i  mycket r inga grad 
reducerade mervärdet.  Däremot var tr äpatronerna inte så ivriga at t  införa 
undervisning i  trädgårdsskötsel  i  sina folkskolor.  Den enda förklaring jag 
kan finna t i l l  detta bristande intresse är  at t  arbetaren och hans hustru 
ansågs full t  kompetenta at t  sköta si t t  planteringsland folkskolans 
undervisning förutan.  I samma riktning pekar skolrådets förut ci terade 
uttalande år 1918, då man ansåg ytterl igare åtgärder för skolträdgårdar
nas befrämjande vara onödi ga.  Barnen kom anting en från jordbrukar- el ler  
arbetarhem och ha de därför redan t i l lgång t i l l  planteringsland. Underför
stått  var det  all tså t i l lgången t i l l  jord som sågs som det avgörande. Med 
kunskaperna ordnade det  sig all t id.  Åtminstone behövdes inte skolans 
insatser i  det  avseendet.  
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Kapitel  5.  SLÖJDEN 

EN ÖVERSIKT AV ÄMNETS UTVECKLING 

Skolslöjden har en lång förhistoria,  som utförligt  skildrats av Wiberg.  1) 
Den utspelas t i l l  s tor del  i  fat t igvårdens regi på barnhus och andra 
fatt igvårdsinrät tningar.  Redan under 1500-talet  förekom där övningar i  
handarbete,  och vid 1700-talets slut  var undervisning i  slöjd varvat med 
läsning och kristendom ett  vanligt  inslag i  många av städernas fat t ig
skolor.2) 

1800-talets fyra första årt ionden tycks ha gett  upphov t i l l  en vildvuxen 
flora av insti tutioner med slöjdundervisning på si t t  program. Wiberg 
redogör för e t t  femtiotal  inrättningar varav några var knutna t i l l  
fat t igvården, andra t i l l  gods eller  bruk och andra åter t i l lkomna genom 
donationer.  1 pr ivata fl ickskolor förekom undervisning i  handarbete,  och 
försök gjordes att  också utsträcka slöjdundervisningen t i l l  al lmogens 
barn.3) 

Under denna period var folkskolefrågan satt  under debatt ,  och ofta 
kopplades den just  t i l l  fat t igvårdsproblematiken.4) Med fatt igvården som 
bärare av en slöjdundervisningstradition l åg därför tanken på en folkskola 
med undervisning i  slöjd nära t i l l  hands.  Den tanken framlades också i  en 
motion redan år 1815,5) men slöjden fanns ändå inte med bland de 
föreskrivna eller  rekommenderade läroämnena i  folkskolestadgan 1842, 
trots a t t  en motion med det  syftet  behandlats vid 1840/41 å rs riksdag.6) 

Vid den riksdag som följde gjordes e t t  nytt  försök at t  knyta slöjden t i l l  
folkskolan meddelst  arbetsskolor.7) Motionen avslogs,  men slöjdsaken tog 
ändå ett  steg framåt.  Efter diverse turer utfärdades nämligen en kunglig 
kungörelse,  som gav församlingarna möjlighet at t  använda överskotts
medel från skolväsendet t i l l  slöjdskolor el ler  andra anstalter  för 
ungdomens undervisning i  handaslöjder.8) 

Husbehovsslöjden hade länge varit  en inkomstkälla för den svenska 
allmogen. Slöjdprodukter av texti l  och trä för eget behov men också t i l l  
avsalu t i l l verkades under vin terhalvåret ,  då jordbruket had e sin lågsäsong. 
Inför konkurrensen med de industri t i l lverkade produkterna minskade 
husslöjden kraft igt  under 1860-talet .  Den utvecklingen sågs med oro,  och 
motåtgärder vidtogs.  Svenska Slöjdförenin gen hade bildats redan 1845 för 
at t  slå vakt om hemslöjden, och Handarbetets Vänner började sin 
verksamhet 1874. Hushållningssällskapen och landstingen stödde slöjd
undervisning i  ol ika former.  Därti l l  kom alla de slöjdskolor med skilda 
finansieringsformer som inrättades runt om i landet.9) 
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Debatten om slöjdens införande i folkskolan rullade vidare.  Vid de 
allmänna folkskollärarmötena l iksom vid folkskoleinspektörernas möten 
var detta en ständigt återkommande punkt på programmet.10) Slutl igen 
fick slöjden si t t  genombrott  också på skolpoli t isk nivå,  och för gosslöjdens 
del  kan detta dateras t i l l  år  1877. Riksdagen biföll  då en proposit ion om 
statl igt  bidrag t i l l  de folkskolor,  som på ett  nöjaktigt  sätt  ordnade 
undervisning i  slöjd för gossar. l l)  Statsbidrag kunde också utgå t i l l  de 
församlingar som på annat sätt  beredde slöjdundervisning för barn i  
skolåldern,  t  ex i  redan etablerade fristående slöjdskolor.12) 

"I  skolåldern varande barn" det  var i  Kongl.  Maj sts och riksdagens ögon 
l iktydigt med gossar.  Visserl igen erkändes t i l l  fullo fl ickslöjdens nytta,  
men något statl igt  stöd ansågs den inte vara i  behov av.13) 

År 1878 utfärd ades den första läroplanen för folkskolan.  Slöjd upptogs där 
som ett  ämne förlagt utanför schemat,  14) och i  1882 års förnyade s tadga 
rörande folkundervisningen kan vi läsa:  

"... undervisning i slöjd må, efter öfverenskommelse med dertill 
skicklig lärare, kunna af skoldistrikt, som sådant önskar, vid skolan 
anordnas för de barn, som af föräldrar eller målsmän anmälas att 
deltaga i denna undervisning". 15) 

Vilka skulle d å handha folkskolans slöjdundervisning? Om detta rådde t i l l  
at t  börja med d elade meningar.  En proposit ion år  1877 om a tt  införa slöjd 
i  folkskoleseminarierna avslogs,  och samma öde rönte en motion tre år 
senare.  16) Men 1887 var t iden mogen för et t  första steg i  r iktning mot 
slöjd i lärarutbildningen. Då bevil jades tre seminarier för manliga 
folkskollärare bidrag för d etta ändamål,  och därmed var isen bruten också 
för slöjden vid seminarierna.17) 

Folkskolans gosslöjd och slöjd i  lärarutbildningen var nu en av staten 
sanktionerad och ekonomiskt stöttad företeelse.  Flickslöjden stod sen 
närmast i  tur .  Men d et  måste t i l l  fem motioner och en proposit ion innan 
riksdagen år 1896 gjorde också fl ickslöjden statsbidragsberätt igad.18) 
Jämfört  med d et  årl iga stödet på 75 kronor t i l l  en folkskolas gos slöjd var 
dock bidraget på 30 kronor t i l l  f l ickornas undervisning relativt  blyg
samt.19) 

Därmed var folkskoleslöjde n eta blerad på skolpoli t isk nivå.  När den sedan 
under åren 1897-1919 behandlades av riksdagen, rörde diskussionen 
ifrågasatta ändringar av sta tsbidragen, vilket  inte finns anledning att  här 
närmare gå in på.  

1910-talet  kännetecknades annars av stor aktivitet  på skolpoli t ikens 
område.  Om detta vit tnar bl  a  alla de sex betänkanden, som den s  k 
Folkundervisningskommittén då avgav. Detta utredningsarbete hade som 
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t idigare  sagts  1)1 a  s i l l  ursprung i k ravet  pf l  <-n oml äggning av folkskolans 
undervisning i  mer praktisk riktning.20) 1 ett  av utredningens betänkanden 
framhölls därför slöjdens berätt igande som ett  av folkskolans läro-
ämnen.2l)  Men man tog ändå inte steget full t  ut .  Slöjden gjordes inte 
obligatorisk.  I 1919 års läroplan och 1921 års folkskolestadga var 
slöjdundervisning fortfarande ett  frivil l igt  åtagande för kommunerna.22) 

IDEOLOGIER KRING UNDERVISNINGEN I SLÖJD 

KÄLLOR OCH METOD 

Som tidi gare sagts kan riksdagens deb att  om slöjd användas som underlag 
för en ideologianalys med vissa kvanti tat iva inslag.  Några ord om 
källmaterialets relevans för detta är därför på sin plats.  

Svårigheterna at t  rekonstruera det  förflutnas ideologier är  välkända. 
Många föreställningar är  för all t id försvunna t i l lsamman s med sina bärare,  
medan andra avsat t  endast  fragmentariska spår i  materiella lämningar 
eller  skrift l iga källor.  Riksdagstryckets protokoll  över slöjddebatterna 
åren 1840-1919 är ändå med vissa begränsningar ett  bra material  för en 
ideologianalys.  Begränsningen l igger främst i  det  faktum att  riksdags
ledamoten var en man, och at t  denna man, som en effekt av den 
begränsade valbarheten och rösträtten,  även efter 1866 års riksdagsreform 
länge var en representant för samhällets härskande klasser.23) Förd elarna 
är dock flera.  Dels diskuterades slöjdfrågan vid f lera olika t idpunkter,  
varför förändringar över t id kan avläsas.  Dels gav talarna i  mycke t uttryck 
för sina spontana uppfattningar,  och hänvisningar t i l l  egna erfarenheter 
var vanliga.  De var inte yrkespolit iker och vanligen inte heller direkt 
involverade i  skolans värld.  D ärför karakteriserades deras föreställnings
värld t i l l  s tor del  av et t  slags sunt förnuft ,  om än et t  sunt förnuft  med 
bestämda köns- och klasspecifika förtecken. 

Perioden 1840-1919 var i  många avseenden händelserik och det  inte minst  
på skolans om råde.  Ett  r imligt  antagande är därför at t  olika uppfostrings-
ideologier omfattades av o lika grupper vid skilda t idpunkter.  Den syn på 
uppfostran och undervisning, som kom ti l l  uttryck i  ett  debatt inlägg, kan 
ses som exempel på f öreställningar som var mer eller  mindre vanliga vid 
den t iden.  När a rgument och motargument korsades i  debatten,  speglade 
denna därför skilda ideologiers innehåll .  

Som vi se nare skall  se tystnade debatten med t iden.  Detta bör innebära 
at t  et t  synsätt  blivit  det  dominerande även om det nödvändigtvis inte 
accepterats av alla .  De som hade avvikande uppfattningar hade nu 
omvänts el ler  givit  s laget förlorat .  Protester och reservationer hade inte 
längre möjlighet at t  få något gehör.  
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Hot mater ia l  i Riksdagst rycket  som l igger  t i l l  grund lör  ideologianalysei i  
redovisas i  bi laga 1.  Det utgörs av protokollen över debatterna i  d e fyra 
stånden respektive de två k amrarna.  Alla ärenden som föranlett  diskussion 
har granskats med undantag a v e n motion 1890, där f rågan endast  gällde 
om motionen hamnat hos rätt  utskott  el ler  inte.24) 

För at t  få en översikt  av slöjddebattens innehåll ,  har denna i  et t  första 
steg analyserats utifrån fyra grova kat egorier,  som i  stort  täcker al l t  som 
yttrats.  De är:  

1.  Uppfostrings- och undervisningsansvar (UA ): Fördelningen av ansvaret  
mellan olika insti tutioner som skola,  hem och kommun för barnens 
uppfostran i  al lmänhet och slöjdundervisning i  synnerhet.  

2.  Synpunkter på slöjdundervisningens mål,  innehåll ,  betydelse etc (Ml).  

3.  Lärar-  och lärarutbildningsfrågor (LF).  

4.  Slöjdundervisningens ekonomiska och organisatoriska ramar (EOR): 
Kostnader för och finansiering av lokaler,  material  och lärare,  
t imantal ,  gruppstorlekar,  schismatekniska frågor m m. 

Varje inlägg i  debatten analyseras utifrån dessa fyra kategorier.  Därvid 
placeras en talare högst en gång i  varje kategori  även om skild a d elar av 
hans yttrande på olika sätt  kan föras t i l l  densamma. Vidare räknas varje 
talare endast  en gång under samma ärendes behandling också i  de fall  
samme person gjort  f lera inlägg i  debatten.  En och samme talare förs 
naturligtvis t i l l  f lera kategorier,  om han berör olika aspekter av slöjden. 

Vid genomgången av de andra källorna har samma kategorier använts.  Men 
då protokollen från folkskoleinspektörernas möten endast  innehåller 
referat  av diskussionerna,  kan inte någon kvanti tat iv analys av debatten 
göras.  Detsamma gäller folkskollärarmötena,  där antalet  talare är  för 
l i tet  för at t  en sådan skall  vara meningsfull .  

I det  avsnit t  som följer tecknas en bild av riksdagsdebatten bl a  i  f ig urer 
som visar förskjutningar i  frekvenserna för de olika kategorierna över t id.  
Det bör påpekas,  a t t  f igurerna in te ger e n exakt bild av vad som sägs,  om 
man med ordet exakt t  ex menar vilket  utrymme en viss fråga upptar 
t idsmässigt  i  debatten.  Ett  långt anförande över et t  ämne kodas ju på 
samma sätt  som ett  kort  över samma ämne. Figurerna visar al l tså 
talarfrekvensen för olika kategorier och inte något annat.  
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RIKSDAGSMÄNNEN 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Slöjdens suc cessiva införande i  folkskolan var en del av en mer generell  
process,  som innebar at t  uppfostringsansvaret  i  al l t  högre grad flyttades 
frän hemmet t i l l  samhället  och at t  därmed nya praktiker för uppfostran 
tog form. Men fö r att  dessa skulle uppfattas som legit ima, måste också 
nya föreställningar om uppfostran ersätta äldre t iders.  Man kan således 
vänta sig at t  genombrottet  för en ny uppfostringspraktik föregicks av 
och/eller  åtföljdes av en ideologisk str id.  Sin legitimitet  hade den nya 
praktiken erövrat  då den striden var över.  

Ideologiska brytningsperioder karakteriseras ofta av et t  ökat menings
utbyte.  Tidigare har kanske de dominerande föreställningarna varit  så 
allmänt omfattade at t  de närmast blivit  självklara,  och som självklarheter 
har de blivit  latenta beståndsdelar i  sin t ids ideologier.25) När så nya 
ideologier börjar formuleras,  dras dessa föreställningar fram i  l juset ,  
i frågasätts  el ler  försvaras.  Temperaturen i  debatten st iger.26) 

1800-talets sista decennier betecknade e n sådan brytningstid i  slöjdun der
visningens historia.  Slöjd i  folkskolan -  det handlade om en ny 
uppfostringspraktiks etablering,  som motsvarades av en strid på det  
ideologiska planet.  Riksdagsdebatternas förhöjda talarfrekvens är  et t  
tecken på att  gamla föreställningar nu bröts mot nya på slöjdundervis
ningens område.  (Jfr  f igur 4).  

Debattens innehåll  och karaktär skiftade bl a  med de olika frågor,  som 
var ak tuel la under olika perioder.  I  den fortsatta analysen har det  därför 
varit  nödvändigt at t  skil ja mellan fyra olika faser,  där debatten 
koncentrerades t i l l  i  huvudsak skilda aspekter av slöjdundervisningen. 
Dessa faser är:  

1.  1840-1875. Den första perioden bildade et t  preludium ti l l  den 
avgörande drabbningen om slöjden i  folkskolan.  Slöjddebatten 
försvann då bildligt  och ibland även bokstavligt  i  mängden av alla 
andra problem som under detta folkskolans uppbyggnadsskede måste 
lösas.  

2.  1876-1887. Under 18 70-talet  började marken vara beredd för de första 
allvarl iga framstötarna.  Nu diskutera des folkskoleslöjdens berä tt igan
de i al lmänhet och gosslöjdens i  synnerhet.  Folkskollärarnas och 
lärarinnornas roll  i  skolans slöjdundervisning var en annan tvistefråga.  
På alla dessa fronter vann slöjdsaken segrar.  
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Figur 4.  Talar frekvensen i  r iksdagens slöjddebatter 1840-1919. 

3.  1888-1892. Unde r den na period stod folkskolans fl icks löjd i  debattens 
centrum. 

4.  1893-1919. Deb atten handlade nu m est om statsbidragens utformning. 

Figur 5 visar den inbördes fördelningen för de fyra huvudkategorierna 
undervisningsansvar (UA), undervisningens mål och innehåll  (Ml),  
lärarfrågor (LF) och undervisningens ekonomiska och organisatoriska 
ramar (EOR) för de fyra delperioderna.  Figuren ger således en grov bild 
av hur debattens innehåll  varierade över t id.  Den visar a t t  de tre första 
perioderna var kri t iska vad gäller skolslöjdens legit imitet .  Många talare 
berörde då frågan om undervisningsansvarets fördelning mellan hem, 
skola,  s tat  och kommun eller  landsting.  Efter 1892 var i  princip den 
diskussionen avklarad,  och en dast  i  undantagsfall  ifrågasattes skolans rät t  
el ler  skyldighet a t t  sörja för slöjdundervisningen. Efter 1900 förekom inga 
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Figur 5.  Andelen talare som i r iksdagens slöjd debatt  berör uppfostrings-
ansvaret  (UA), undervisn ingens mål och innehåll  (Ml) ,  lärarfrägor 
(LF) respektive undervisningens ekonomiska och organisatoriska 
ramar (EOR) under olika perioder.  

som helst  uttalanden varken för el ler  emot den saken, och skolslöjdens 
legit imeringsprocess kan därmed anses vara avslutad.  Föreställningen om 
slöjd som en folkskolans ang elägenhet blev så en latent del  i  en ny t ids 
uppfostringsideologier.  

En mer detaljerad analys av denna brytning mellan gammalt  och nytt  på 
slöjdideologiernas område visar,  at t  str iden egentl igen utkämpades på två 
plan.  Dels gällde den en avgörande principfråga,  nämligen gränsdrag
ningen mellan hemmets respe ktive statens ansvar fö r slöjdundervisningen. 
Dels rörde den ansvarets fördelning mellan ol ika statliga myndigheter som 
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den centrala statsmakten,  skolan,  landstingen och kommunerna.  Det 
senare är mer en fråga om form än om sak, men för fullständighetens 
skull  redogörs i  korthet  också för detta.  

Slöjden -  en stat l ig angelägenhet på lokal el ler  central  nivå? 

När den stora debatten om folkskoleslöjden utbröt vid 1800-talets slut  
hade antalet  slöjdskolor runt om i  l andet förökats.  Dessa fi nansierades på 
varierande sätt ,  t  ex med bidrag från landsting och hushållningssällskap. 
Denna variant av slöjdens praktiska utformning hade naturligtvis också 
sina förkämpar i  r iksdagen. I d eras argument för et t  lokalt  självstyre på 
slöjdens område betonades de lokala variationerna för och behoven av 
slöjdundervisning, e n skil lnad som ofta ansågs gå mellan land och stad.  
Statl iga bidrag förknippades med styrning och tvång, och många talare 
motsatte sig statl iga bidrag av den orsaken. 

De som värna de om de lokala myndigheternas frihet  a t t  ordna slöjdunder
visningen efter olika mallar f ick delvis sina krav t i l lgodosedda i  de 
statsbidragsbestämmelser som utfärdades 1877 och 1896. Statsbidrag 
kunde nämligen också utgå t i l l  mer eller  mindre fristående slöjdskolor 
enligt  den t idigare modellen.  Därmed försvann så den frågan ur 
r iksdagsdebatten.  Jfr  tabel l  3.  

Tabell  3.  Antal  t alare som anser slöjdundervisningen vara de lokala myn
digheternas frivil l iga åta gande och i nte en central  stat l ig ange
lägenhet under olika t idsperioder.  

1840-75 

År 

1876-87 1888-92 1893-1919 

Antal  talare 3 24 11 1 

Den stora skil jel injen i  debatten gick dock mellan dem som vil le göra 
slöjdundervisningen t i l l  en statl ig angelägenhet och förespråkare för 
feodalsamhällets dominerande uppfostringsideologi,  där slöjdundervisning 
sågs som en hemmets uppgift .  Vid analysen av den debattens argument 
och motargument har en indelning gjorts i  samma tidsperioder som i  det  
föregående. 

1842-1875. Folkskoleslöjd -  undantag eller  regel? 

De riksdagsmän, som medverkade i  beslutet  om allmänna folkskolors 
inrättande,  hade förmodligen på et t  el ler  annat sätt  erfarenhet av 
slöjdundervisning i  det  al lmännas,  dvs fatt igvårdens,  regi.  En sådan under
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visning sågs em ellert id då som undantag från regeln at t  hemmen normalt  
ombesörjde denna. En sådan uppfattning var också utgångspunkt för de 
första slöjdmotionerna 1840 respektive 1844. Det var endast  vissa 
föräldrar,  som an sågs oförmögna at t  klara denna sin uppgift .  Arbetsskolor 
i  förening med folkskolor borde därför vara obligatoriska endast  för vissa 
barn: 

"Jag förstår ej härmed, att alla barn, som bewista skolan, skola i 
arbetsinrättningen intagas, ty de, som hafwa rättsinnige föräldrar, 
blifwa nog hållna till en för åldern passande werksamhet; utan jag 
menar sådane hwilke, afkomlingar af utswäfvande, dåliga och 
utfattiga föräldrar i arbetsklassen, ware sig lefwande eller döde, af 
äkta eller oäkta säng, genom bettlande och tiggeri ligga församling
arne till last".27) 

Men undantagen från regeln slöjdundervisning i  hemmet blev i  praktiken 
all t  f ler ,  och sna rt  var t id en mogen för den första motionen om slöjd som 
ett  läroämne bland andra i  folkskolans undervisning. 

1876-1887. En regel? 

Under perioden 1876-1887 vann skolslöjdens förespråkare terräng i  
r iksdagen med argumentet:  Skolan måste överta hemmets ansvar för 
slöjdundervisningen. Betydde då detta at t  hemmen inte längre ansågs 
kapabla at t  klara den uppgiften? 

Liksom tidigare var det  de fatt iga föräldrarna som i  första hand 
inkompetensförklarades,  men de föreföll  at t  ha ökat i  omfattning: 

"Man kan visst... tala om att undervisningen i hemmen skall ersätta 
undervisningen i skolorna. Ja, mina herrar, det kan man visst säga, der 
det i hemmet finnes någon som kan meddela barnen' någon 
undervisning; men på många ställen finnes icke någon som kan lära 
barnen något, hvarken far eller mor; åtminstone är det oftast i de 
fattigares hem klent bestäldt med lärdomen".2Z) 

Den bild som riksdagsdebatten gav av hemmen var dock spli t trad.  Vissa 
talare betonade skil lnader mellan land och stad t i l l  s tädernas nackdel.  
Andra ansåg att  hemmen generell t  kunde sörja för slöjdundervisningen: 

"... men de första grunderna till det man i det praktiska lifvet 
egentligen behöfver, tror jag - åtminstone är det så inom hela den ort 
jag känner till - att såväl de mera förmögne som de fattigare sjelfe 
äro tvungne att lära sina barn. Der fins väl ingen enda husmans
gumma, som icke sjelf, så godt hon kan, får lära sina flickor linnesöm, 
strumpstickning och annat sådant, och dertill behöfves i sanning icke 
några andra lärare".29) 
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Andra talare,  som trädde t i l l  hemmets försvar,  gjorde d et  utifrån en nier 
principiell  syn på föräldrarnas uppfostringsansvar.  Hemmet var den 
naturliga undervisningsanstalten men dess ställning hade undergrävts 
genom den ökade skolgången. Paro llen blev därför :  Ge föräldrarna barnen 
åter!  Enligt  andra började staten gå all tför långt i  sina åtaganden på olika 
områden: 

"Enligt hvad jag förut sagt i denna Kammare, tror jag, a tt man söker 
indraga staten i allt för många företag. Skall nu staten jemväl lemna 
understöd för att lära flickorna virka och sticka strumpor och gossarna 
att hantera knifven, går man enligt min tanke, något för långt".30) 

Vissa av sk olslöjdens föresp råkare instämde nog i  såda na resonemang. De t 
var så att  barnen t i l lbringade e n all t  längre t id i  skolan,  och d etta hade 
inneburit  at t  föräldrarnas möjligheter at t  uppfostra sina barn försvagats.  
Men der as slutsats blev den omvända -  därför måste skolan också sörja för 
deras slöjdundervisning: 

"Då för niirvarande barnen i så späd ålder tagas från föräldrame och 
sättas in i småskolor, och den tid är förbi, då barnet på modrens knä 
fick den första undervisningen att läsa, har bandet mellan barn och 
föräldrar slappats samt den undervisning i husslöjd, som förut 
bibringats barnen i hemmet, till stor del försvunnit... att genom 
inrättande i skolorna af någon slags slöjd fylla denna brist, är ett 
mycket godt sätt . . ." .31).  

Skolslöjdens a nhängare stod så småningom som etappsegrare i  debatten.  
Statsbidrag bevil jades gos slöjd,  och vid lä rarutbildningarna gjorde slöjden 
si t t  successiva intåg.  Så var läget vid den tredje periodens inledning, d å 
fl ickslöjdens öde skulle avgöras.  

1888-1892. En regel:  

Den debatt  om statsbidrag för fl ickslöjd,  som startade med anledning av 
en motion i  Andra Kammaren 1888, skil jde sig delvis fr ån den t idigare.  
Argumenten för respektive mot statens och skolans engagemang var 
visserl igen desamma men en förskjutning i  deras fördelning kan noteras.  
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Tabel l  Andel t alare med olika argu ment för  respektive mot skolan res
pekt ive hemmet bom undervisning: .anstal t  1876-1887 respekt ive 
1888-1892. 

1876-•1887 1888-•1892 

ja nej  ja nej  

Hemmet är inkompetent 10 7 25 13 

Utvecklingen at t  staten 
övertar al l tmer av ansvaret  
är  oundviklig 

4 3 7 t-

Antal talare total t  105 68 

När ansvaret  för fl ickslöjden diskuterades,  var det  en fråga som 
dominerade och kring vilken meningarna bröts:  Hemmets förmåga eller  
oförmåga a tt  sörja för slöjdundervisnin gen. Och eftersom det handlade om 
flickornas utbildning för en definit ionsmässigt  kvinnlig domän, gällde 
oenigheten egentl igen mödrarnas kompetens.  Det var den som ifrågasattes 
i  e t t  f lertal  inlägg i  debatten: 

"I den trakt, hvarifrån jag är, tir statdrängssystemet begagnadt i sin 
största utsträckning. En del qvinnor, som tillhöra denna samhällsklass, 
kunna icke sjelfva sticka en strumpa eller väfva ett lintyg... Dessa 
qvinnor gifta sig vid unga år, de äro uppfödda af dåliga föräldrar och, 
när de komma ut, hvad kunna de? Ingenting. Åtminstone hafva de icke 
lärt sig någonting i hemmen. Skall det missunnas dem då att få sådan 
undervisning i skolan, att de lära sig blifva nyttiga menniskor och 
dugliga mödrar, hvilket är att hoppas att de kunna blifva, då de 
sjelfva lärt  sig något".32) 

Domen över husmodern på landet var således ibland ganska hård,  och 
enligt  andra var det  minst  l ika i l la stäl l t  i  s taden. Men några talare 
trädde t i l l  kvinnans försvar:  

"... jag är viss om, att ifall man hade en sådan grundlag, som 
berättigade qvinnor att sitta här med oss och lagstifta, och en fråga 
som denna förekom, att, säger jag, enligt min bestämda tro, de 
svenska qvinnorna skulle högljudt protestera mot sådana uttalanden, 
som här blifvit gjorda, nemligen att de icke kunde sätta en lapp på e n 
kjortel eller sticka en strumpa. Jag tror icke att det gått så långt, 
åtminstone icke på landsbygden. Huru vidt det har gått i Stockholm, 
vet  jag icke".33) 
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Den andra argumentationslinjen i  försvaret  av hemmets rätt  och 
skyldighet att  ombesörja barnens slöjdundervisning känns också igen från 
den t idigare debatten.  Man måste bryta den negativa utvecklingen, som 
inneburit  at t  banden me llan barnen och hem met försvagats.  När det  gällde 
fl ickorna var d etta så mycket mer angeläget ,  som hennes framtida uppgift  
ju hörde just  hemmet t i l l :  

"Men det finnes en annan sida, som i synnerhet för flickan, med 
hennes blifvande kall i lifvet som maka och moder, dr af större vigt, 
och det iir den uppfostran, hvarigenom hennes karakter utbildas. 
Karakteren utbildas hufvudsakligen under moderns ledning, under det 
flickan får vara till hjelp vid de dagligen förekommande sysslorna, 
såsom att deltaga med modern uti att se efter småsyskonen, biträda 
vid hushållssysslorna, sköta trädgårdslandet, o.s.v. Det är der hon lär 
sig arbetsamhet, lydnad, ordentlighet; det är der hon får lära sig 
hopväfva qvinnans högsta prydnad - förmågan att uppoffra sig för 
andra. Det är derför, som jag med någon bäfvan ser ett förslag, som 
går ut  på att  ännu mera draga fl ickorna ut  ur hemmen".34) 

Ett  par talare var al lmänt kri t iska t i l l  tendensen att  successivt  utvidga 
statens ansvarssfär och undrade. . .  

"... huru det skall taga sig ut i framtiden, om vi skulle i hvarfe liten 
sak... anhålla att staten skall taga hand derom. Blifver en landt-
brukare fattig, så genast är det staten, som skall hjelpa honom. Så det 
ena med det andra. Jag kan icke vara med om att man för 
hvarjehanda småsaker som denna skall säga: 'Hit med anslag, så att 
detta eller detta skall kunna uträttas'. På det sättet kommer det väl 
icke att dröja länge förrän man skulle säga: 'vi behöfva anslag för att 
våra flickor skola lära sig att koka kål och gröt, ty deras mödrar äro 
ej så hemma i den konsten, att de kunna lära sina barn sådant'."3!>) 

De som förespråkade fl ickslöjden i  folkskolan kunde förvisso också 
beklaga at t  hemmen fråntagits  al l t  mer av si tt  uppfostringsansvar i  samma 
utsträckning som staten utvidgat si t t .  Men i  denna debatt  l iksom i  den 
t idigare drog de därav inte slutsatsen at t  skolslöjden skulle göra ont 
värre.  I  s tä l let  sågs utvecklingen som oundviklig,  och man måste ta dess 
konsekvenser full t  ut .  
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"En talare på stockholmsbänken har beklagat, att nu slöjdundervis
ningen liksom förut skolundervisningen skall flyttas från hemmen, der 
den förut handhafts. Ja, detta är beklagligt, men om vi tänka efter, 
hvarför så från hemmen, der den förut måste ske, så är det just hos 
den nuvarande skolstadgan och skolundervisningen, som felet ligger. 
Och då Riksdagen varit med om att stifta dessa stadgar och 
bestämmelser, så torde det icke vara ur vägen, att Riksdagen äfven 
bidrager att ställa till rätta igen... Min åsigt härutinnan går till och 
med så långt, att jag anser att slöjden borde vara det enda 
obligatoriska läroämnet i  skolorna".36) 

1892 var det  s ista sagt i  debatten om hemmets respektive skolans ansvar 
för f l ickslöjden, trots a t t  motionen om statsbidrag dä avslogs.  1893 bifölls  
en l iknande motion utan diskussion,  och 1896 års proposit ion och beslut  
om statsbidrag föranledde inga talare att  hävda hemmets rätt  och 
skyldighet i  detta avseende. 

1893-1919. Epilog 

Principfrågan om ansvaret  för slöjdundervisningen tonade nu bort  i  
debatten.  Under perioden 1893-1914 handlade den i  stäl let  i  stor 
utsträckning om slöjdundervisningens ekonomiska och organisatoriska 
ramar (jfr  f igur 5,  s  65).  Man diskuterade statsbidragens storlek och 
utformning, undervisningsgruppens storlek,  undervisningstiden och 
schematekniska problem. På så sät t  blev de första besluten om statsbidrag 
avgörande steg på vägen mot skolslöjdens legit imering.  När de väl var 
fat tade styrdes diskussionen bort  från frågan om skolslöjde ns OM o ch mot 
frågan om skolslöjdens HUR. Ett  exempel från 1898 i l lustrerar detta .  En 
motion om ändrade statsbidragsvil lkor behandlades då i  r iksdagens förs ta 
kammare och en talare inledde med orden: 

"För ett par år sedan tvangs, kan jag säga, Riksdagen från Andra 
Kammaren att anslå bidrag till slöjdskolor för flickor. Detta emot min 
och åtskil l iga andras åsigt  •  ••  •  37) 

Men så övergick han t i l l  at t  diskutera de praktiska problem som 
statsbidragsvil lkoren stä ll t  t i l l  med. Detta var den sista uttalade protesten 
mot statens och folkskolans enga gemang i  slöjdsaken. Slö jd i  folkskolan,  
en t idigare så kontroversiell  fråga,  blev fortsättningsvis diskussionens 
självklara utgångspunkt.  

Slöjden var nu etablerad som ett  läroämne i  folkskolan.  Det skulle 
visserl igen dröja ända t i l l  1955, innan den blev obligatorisk,  men principen 
om slöjd som statlig och inte en hemmens angelägenhet hade segrat .  Vi 
låter avslutningsvis en talare vid ingången av det  nya seklet  ge sin syn på 
utvecklingen. 
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"I den gamla goda tiden, som det heter, var hvarje familj så godt som 
en liten stat för s ig... I d en tiden var också hvarje hem på sa mma gång 
såväl en slöjdskola och en hushållsskola... Men i samma mån som 
näringslifvet och kommunikationsväsendet utvecklats, hafva förhållan
dena i dessa afseenden blifvit väsentligt förändrade... I en sådan tid, 
då näringslifvet inkräktar så väsentligt på hemmets tid, att plats ej 
gifves för någon ordnad undervisning der, är det alldeles nödvändigt 
och i sin ordning, att undervisningspligten öfverflyttas på s amhällena. 
Men vi lefva i en öfvergångsperiod i detta afseende. Staten och 
kommunerna hafva ännu icke fullständigt hunnit öfvertaga de sysslor, 
som äro förenade med denna undervisningsskyldighet, och derför 
kvarstår ännu många olägenheter".38) 

Hur skulle se kelskiftets män karaktärisera vår nutid i  d etta avseende? Är 
al la "olägenheter" kanske undanröjda i  våra dagar? 

Synpunkter på undervisningen 

Vilka var då motiven för at t  införa slöjd i  folkskolan,  och hur såg 
riksdagsmännen på slöjdundervi sningens mål och innehål l? Svaren på dessa 
frågor kan i  stort  sett  inordnas i  t re kategorier nämligen: 

1.  Ekonomiska synpunkter (ES):  Slöjdens ekonomiska betydelse för 
individ respektive samhälle.  (Möjl ighet t i l l  försörjning,  föreby ggande 
fatt igvård,  t i l lverkning och underhåll  av bruksartiklar,  etc).  

2.  Moraliska synpunkter (MS): Slöjden som karaktärsdanande medel i  
olika avseenden. 

3.  Pedagogiska synpunkter (PS):  Slöjden som motvikt  t i l l  en enbart  
boklig bildning, en pedagogiskt motiverad omväxling t i l l  den övriga 
undervisningen och dess posit iva b etydelse för sinnenas och motorik
ens utveckling.  

Det bör observeras a t t  ekonomiska,  moraliska och pedagogiska synpunkter 
kunde anföras också som argument mot slöjd i  folkskolan.  

Samma tidsindelning används hä r som i  de föregående avsnit ten.  Figur 6 
visar hur de olika synpunkternas fördelning varierade inbördes och över 
t id.  
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procent 

1840-75 1876-87 1888-92 1893-1919 
ns12 na 105 n»68 ns45 

IB = E konomiska synpunkter till slöjdens fördel 

H = Moraliska synpunkter till slöjdens föfdel 

HH = Pedagogiska synpunkter till slöjdens fördel 

m « Ekonomiska, moraliska resp. pedagogiska 
synpunkter som motargument för slöjd i fo lkskolan 

n » totala antalet talare 

Figur 6.  Andelen talare som i  r iksdagens slöjddebat t  anlägger ekonom
iska,  moraliska respektive pedagogiska synpunkter på undervis
ningen i  slöjd under olika perioder.  

1840-1875. Slöjd som förebyggande fatt igvård 

Till  at t  börja med dominerade de ekonomiska synpunkterna,  vilket  skall  
ses mot bakgrund av slöjdu ndervisningens ursp rungligen starka förankring i  
fat t igvården. Med slöjdens hjälp skulle de fatt igas barn beredas en 
framtida utkomstmöjlighet,  e t t  nog så vitalt  samhällsekonomiskt intresse:  

"... ett sådant barn behöfver öfwas i efter dess ålder passande 
göromål, om det i framtiden skall uppfylla den förwäntan, det 
allmtinna har rätt  att  göra sig o m dess ar betskraft  o ch duglighet".39) 
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Ekonomiskt nyttotänkande var också en ingrediens hos de talare,  som 
ansåg at t  folkskolan utbildade bokvetandet på arbetskraftens bekostnad 
och som i s löjden såg et t  medel at t  rät ta t i l l  detta missförhållande.  
Genom a tt  helt  enkelt  ersätta ämnen utöver minimum med undervisning i  
slöjd,  skulle allmogens barn erhålla för dem värdefulla kunskaper.40) 

Moraliska synpunkter fanns företrädda.  Med slöjd vandes barnen vid 
arbetssamhet,  tukt och ordning.41) Pedagogiska synpunkter hörde t i l l  
undantagen. De gällde då barnens behov av kroppsrörelse,  som slöjd
arbeten av skilda slag kunde t i l lgodose.42) 

1876-1887. Slöjd t i l l  pedagogisk nytta? 

Om vi så förflyttar  oss fram i  t iden t i l l  perioden 1876-1887, har 
r iksdagsmännens föreställningar om skolslöjdens nytta genomgått  en 
markant perspektivförskjutning. De pedagogiska synpunktern a d ominerade 
nu debatten,  även om meningarna var delade i  den saken. 

Under den t idigare perioden var den åsikten legit im at t  slöjd gott  kunde 
ersätta de av folkskolans läroäm nen som överskred den s  k minimikursen,  
men en sådan åsikt  framfördes nu inte öppet i  debatten.43) Slöjdens 
förespråkare vinnlade sig i  s tället  om a tt  övertyga riksdagen om slöjdens 
förenlighet med de övriga ämnena. 3a,  slöjden hade i  själva verket en 
posit iv effekt på undervisningen i  övrigt:  

"Jag tror, på grund både af auktoriteters utsago och egen erfarenhet, 
att det är sant, att, när man låter handarbete omvexla med läsning, 
läsa barnen bättre de timmar, då de läsa, än de göra i annat fall. Det 
är bekant, att om man allt för länge sysselsätter personer med 
läsning, förstör man deras fysik. Jag har nyligen läst ett amerikanskt 
arbete, der författaren säger, att i allmänhet torde ingen tåla vid 
mera än fyra timmars starkt själsarbete om dag en"Ak) 

Sådana pedagogiska skäl för slöjd i  folkskolan framfö rdes av många t alare 
(22 st) ,  men nästan l ika många ställde sig tvivlande t i l l  dessa påståenden 
(20 st) .  Att  utöka folkskolans ämnen med än nu e tt  måste inverka negativt  
på undervisningen i  de andra:  

"Nu påstår man... att om man omvexlar med slöjd i skolorna, detta 
icke tröttar utan tvärtom uppmuntrar och gifver mer håg för arbete. I 
detta fall är omvexlingen i hög grad tvifvelaktig, emedan, då man är 
trött, blir man trött. Det låter simpelt, men det är en sak, som icke 
kan bestridas. Då barnen slutat läsningen, skulle de icke såsom nu få 
gå ut och leka och sträcka på sig i friska luften, utan undervisas i 
slöjd. Jag vill fråga, om detta kan inverka lifvande och uppmuntrande 
till att läsa mer?"A5) 
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Andni podagogiskn motiveringar för slöjd i folkskolan hlev dock inte 
direkt motsagda. Slöjden behövdes som en del i en allsidig upplostran, lör 
att utveckla både tanke och hand (7 st). Barnen uppskattade också 
slöjdundervisningen och kunde kanske därför lättare stå ut med skolan 
överhuvudtaget (11 st): 

"Hvilken lycka skall det icke vara för det lilla barnet att få se att det 
med sina små händer kan uträtta något! Det Ur förlåtligt att barnen 
tycka - och jag mins att förhållandet äfven var så med mig vid min 
skolgång - att de timmar, som användas i skolan, icke äro trefliga och 
att de med den största glädje motse den stund, då de få gå hem"A6) 

Den pedagogiska nyttan var alltså den sida av slöjden som engagerade de 
flesta talarna, men också moraliska argument talade för slöjd i folkskolan. 
Slöjd sågs tidigare som ett arbetsfostrande medel att befordra flit och 
motverka lättja, men detta målades nu med andra nyanser. Bl a genom 
skolans betoning av bokliga kunskaper ansågs kroppsarbetet ha förlorat i 
ära. Med slöjdens hjälp skulle den äran återupprättas: 

"Sedan pojkarne - för att nu hålla mig till dem - gått igenom 
folkskolan, vilja de helst blifva springpojkar, hårfrisörer, biljard
markörer och dylikt; för det egentliga hand- eller kroppsarbetet hafva 
de föga håg. För denna min åsigt kan jag visserligen icke åberopa 
någon utländsk auktoritet; men för några år sedan träffade jag hä r en 
intelligent norrman, som, intresserad för folkskoleväsendet, besökte 
våra folkskolor samt dervid egnade mycket uppmärksamhet åt 
lektionerna och läseprogrammen. Jag frågade honom hvad han tyckte 
om de svenska folkskolorna. Han svarade: 'de göra barnen till 
ficktjufvar allesammans'. Naturligtvis låg i detta yttrande en 
öfverdrift, och det var icke heller så allvarligt menadt, men det 
innebar dock en varning, väl värd att beaktas"A7) 

Bara två talare uttryckte tvivel på slöjdens moraliska effekt i detta 
avseende: 

"Man får nemligen observera hvad sorts slöjd som öfvas, och det är 
nära nog uteslutande förfärdigandet meddelst knif af hvarjehanda 
småsaker, och hur detta skall kunna väcka håg för något praktiskt 
yrke kan jag ej förstå"Ai) 

Ett annat moraliskt argument kan formuleras "Den som slöjdar syndar 
inte". I slöjdsalen var barnen i tryggt förvar (7 st): 

"Hur nyttigt vore det icke att använda fristunderna till dylikt, roande 
slöjdarbete, i stället för att öfva ohägn och odygdl"A9) 
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De ekonomiska argumenten för slöjd, som dominerade den tidigare 
debatten, blev nu de minst frekventa och stod inte ens längre oemotsagda 
(sexton mot fyra talare). Några gjorde den förr så vanliga kopplingen 
mellan skolslöjd och fattigvård, men också ett nytt och nationalekono
miskt argument dök upp: Skolslöjd som medel att bättra på handels
balansen: 

"... vili jag blott bedja Herrarne gå ut i staden och se i butikerna 
hvilken betydlig mängd af småsaker, som hemtas från utlandet och 
hvilka vi lika vtil skulle kunna göra sjelfva; och jag undrar, om vi 
hafva råd att förspilla den arbetstid, som derpå kunde användas, 
endast derför att vårt folk icke får någon undervisning i slöjd".50) 

Som antytts kunde man emellertid utifrån ekonomiska överväganden 
hävda att slöjdens värde var tvivelaktigt. Sådana resonemang gick bl a och 
i korthet ut på att husslöjdens tid är förbi. Nej, "med de stora 
fabriksinrättningarne kan den enskilda slöjden icke täfvla".51) 

1888-1892. Flickslöjd till ekonomisk nytta 

När så folkskolans flickslöjd under perioden 1888-1892 kom i centrum för 
debatten, fick de ekonomiska synpunkterna en renässans, men till sitt 
innehåll hade de genomgått en perspektivförskjutning. Under den första 
perioden sågs slöjden som en utkomstmöjlighet, och underförstått var det 
främst pojkarnas framtida försörjning man avsåg. Under perioden 
1888-1892 anlades nästan aldrig yrkessynpunkter på flickslöjden utan dess 
ekonomiska nytta definierades i helt andra termer. Med slöjdens hjälp 
skulle (de av mannen förvärvade) slantarna fås att räcka till familjens alla 
behov: 

"Och huru behöfvlig denna qvinliga slöjd är, veta vi allt för väl; de, 
som satt sig i någon beröring med de arbetande klassernas hem, hafva 
nog erfarenhet af i huru många hem det Ur, som fattigdomen innästlat 
sig och är stor just derför, att hustrun ej förstår att göra brödet drygt. 
Man skyller i våra dagar denna fattigdom så mycket på lönernas 
otillräcklighet, önskligt är, att de måtte undan för undan stiga, men 
jag tr or, att det finnes en annan väg för att få dem att räcka till. Det 
är sparsamhetens. Men jag menar icke den giriges, ej heller 
försakelsens sparsamhet, utan den, som vet att taga till vara det lilla 
och icke låta hålen på rocken eller strumpan blifva för stora, utan 
laga dem i tid".52) 

Dessa och liknande synpunkter var teman som med variationer framfördes 
av ett stort antal talare (23 st). Speciellt betonades de fattiga flickornas 
slöjdutbildning, och i så måtto hade diskussionen paralleller med den 
tidiga, där slöjd som förebyggande fattigvård var ett vanligt synsätt. 
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Mm alla talare var into holt övertygade om flickslöjdens ekonomiska 
värde. Sex riksdagsmän hyste larhägor att den tvärtom kunde lörsämru 
hemmens ekonomi genom en osund inriktning på s k lyxarbeten: 

"... då vi fått en lärarinna till orten, som skulle undervisa i slöjd, eller 
någon folkskolelärarinna som också varit slöjdlffrarinna, så hafva de 
fört med sig en sådan uppfattning af slöjd, att de lärt flickorna att sy 
blomster och göra halmflätningar och andra grannlåter. Och detta har 
haft till följd, att de, som fått del av den undervisningen, knotat mot 
modern, då hon sedan velat undervisa dem i sin enkla slöjd, i de 
hvardagliga och nödvändiga handarbetena... Genom denna slags 
uppfostran lär man följdaktligen flickorna att utbyta sina vanliga 
qvinliga arbeten mot konstslöjd; och detta är origtigt och skadligt för 
vårt land". 53) 

Ett flertal talare motsatte sig den bild av flickslöjden som målades i 
citatet ovan. Erfarenheter från slöjdskolor i hemtrakten anfördes som 
motexempel, och en talare konstaterade: 

"Der slöjdundervisning för flickor är införd i folkskolorna, har man 
blott tänkt på, a tt barnen skola undervisas i de mest nyttiga arbeten 
såsom stickning, sömnad o.s.v. Kunskap i sådant kan icke kallas för 
lyx, utan är det att anse som en nationalvinst, om man kan uppdrifva 
en sådan arbetsskicklighet hos den uppväxande ungdomen..."5k) (s 33). 

Andra åter menade att det kunde ligga en sanning i påståendet om 
lyxarbeten i flickslöjden men såg detta som ett argument för statens 
engagemang i frågan. Om staten lämnade bidrag till undervisningen, 
kunde den också utöva kontroll över denna. Församlingar som ville ha 
statsbidrag "skulle derför finna sig nödsakade att reformera sin 
slöjdundervisning i en sund rigtning".55) 

Diskussionen om virkningen, broderiet och lyxen i flickslöjden hade många 
moraliska undertoner, och flickslöjdens effekter på det moraliska planet 
bedömdes då som negativa. Slöjden vände flickans håg från det enkla 
grova arbetet: 

"Det skulle kunna hända att qvinnan just genom en sådan undervisning 
komme att blifva alldeles oduglig i hemmet och oduglig till att sköta 
ladugården, derför att hon icke ville vidare befatta sig med dylikt. 
Jag hemställer huruvida herrarne anse, att hon på d et sättet blir hvad 
hon bör blifva, nemligen mannen till en hjelp".56) 

Också andra talare ifrågasatte på liknande sätt flickslöjdens arbets-
fostrande värde om än ej i så skarpa ordalag. Men det fanns också de med 
en mer positiv tanke om slöjdens nytta i detta avseende: 
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"Jag lägger ofantligt mycken vigt på d etta, att allmogens barn tidigt 
få lust för att få sina anlag och krafter öfvade i allt sådant arbete, 
som tillhör deras stånd och kön. Få de icke lära sig detta i tid, kan 
det hända, att de aldrig lära sig det och aldrig kunna blifva dugliga 
tjenarinnor eller husmödrar".57) 

Andra moraliska dygder som renlighet, ordning och snygghet följde i 
flickslöjdens spär, och temat "Den som slöjdar syndar inte..." ljöd också i 
flickslöjdsdebatten. För flickorna hade det dessutom en speciell 
aktualitet: 

"Det heter, att arbete befordrar helsa och välstånd samt hindrar 
många tillfällen till synd. Må v i tänka på d e många faror, som möta 
den unga flickan och som äro af helt annan art än de faror, som kunna 
möta ynglingar, då de träda ut i lifvet. Dessa faror kunna lättare 
medföra förderf, om den uppväxande flickan icke har någon 
sysselsättning på lediga stunder. Har hon deremot såsom barn fått 
lära sig någon slöjd, hvarmed hon kan sysselsätta sig på lediga 
stunder, tror jag, att en sådan sysselsättning är ett icke alldeles 
förkastligt skydd mot de faror, som omgifva henne ".58) 

De pedagogiska synpunkterna, som dominerade debatten under den 
närmast föregående perioden, var nu anmärkningsvärt fåtaliga. Endast 
enstaka talare framhöll slöjdens betydelse som motvikt till en ensidigt 
intellektuell bildning, dess motivationsskapande förmåga eller dess 
positiva effekt på läsningen i de övriga läroämnen. Några hänvisade just 
till gosslöjdens pedagogiska nytta, och en talare ställde en nästan retorisk 
fråga till sina kollegor i riksdagens Andra Kammare: 

"Skulle den då icke vara af betydelse jemväl för flickorna?".59) 

Av de olika synpunkternas fördelning sinsemellan och mellan de två 
perioderna att döma, var svaret nog ändå inte helt självklart utan kanske i 
bästa fall: "3a, än sen då...?" 

1893-1919. Nytta eller nöje? 

Hittills hade de mest frekventa argumenten för folkskoleslöjden växlat. 
Först dominerade ekonomiska, sen pedagogiska synpunkter, och därefter 
upplevde de ekonomiska synpunkterna en renässans. Under den sista 
perioden fanns tecken på att dessa två synsätt kunde vara svåra att 
förena. 

Statsbidragen utformades så att slöjden gavs en pedagogisk legitimitet. 
Slöjden fick inte inkräkta på den övriga undervisningen, och den skulle 
sättas i samband med denna för att åstadkomma den pedagogiskt 
motiverade omväxlingen i skoldagen. Detta innebar att slöjden skulle pågå 
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under folkskolans hela läsetid. Speciella problem uppstod dock med att 
ordna flickslöjden i enlighet med dessa krav. Ofta handhades den av 
småskollärarinnorna, och på mänga håll hade småskolan kortare läsår än 
tolkskolan, 6 respektive 8 månader. Kravet pä åtta månaders slöjdunder
visning, innebar att småskollärarinnan för att komma i åtnjutande av 
statsbidraget på trettio kronor bands till skolorten under två månader av 
sin ferietid. Detta ansåg många vara att driva de pedagogiska kraven allt 
för långt, speciellt som dessa kanske inte var så relevanta för flickorna: 

"Skilnaden emellan undervisningen i slöjd för gossar och undervis
ningen i slöjd för flickor är den, att den förra Ur e n mer pedagogisk 
slöjd. Den lämpar sig... till omvexling mellan studierna under hela 
läsetiden. Den qvinliga slöjden är däremot mera en praktisk slöjd och 
afser att lära flickorna sy en klänning eller laga och lappa vad som 
behöfves. Detta är något helt annat än gosslöjden".60) 

1896 hade ecklesiastikministern slagit fast: "I den pedagogiska slöjdens 
begrepp ingår med nödvändighet, att den skall utgöra en integrerande del 
af den öfvriga undervisningen".61) Tio år senare anpassades statsbidrags-
bestämmelserna till de många varierande former som fortfarande förekom 
på skolans område.62) Slöjdens legitimitet kunde inte enbart baseras på 
pedagogiska principer. 

FOLKSKOLEINSPEKTÖRERNA 

Folkskolans undervisning i slöjd diskuterades vid folkskoleinspektörernas 
möten 1864, 1870, 1875, 1877 och 1881. Slöjdfrågan aktualiserades alltså 
där ett tiotal år tidigare än i riksdagen. Gick folkskoleinspektörerna 
kanske i spetsen för slöjdens införande i folkskolan, och vilka var i s å fall 
deras argument för den saken? 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Folkskoleinspektörerna var nog i allmänhet överens om att "mångenstädes 
hem funnes der barnen icke kunde få lära sig de aldra enklaste af dessa 
sysselsättningar..."63) eftersom vid endast ett tillfälle röster höjdes till 
försvar för hemmet som slöjdskola.64) Vid mötet år 1877 hade dessa 
tystnat, och i protokollet kan vi läsa: 

"För några år sedan vore åsigterna delade, till och med vid 
inspektörsmötena, huruvida ens det vore lämpligt att införa slöjd i 
folkskolan. Nu hade denna fråga kommit till det stadium af 
utveckling, att tviflet om lämpligheten af slöjdöfningarnes upp
tagande bland folkskolans undervisningsämnen nästan helt och hållet 
upphört". 6 5) 
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Protokollen innehåller inga hetsiga diskussioner för respektive emot 
folkskoleslöjdens berättigande, men i stället kan vi där följa hur 
inspektörerna successivt tilldelade folkskolan ett allt större ansvar. I ett 
första steg förespråkades undervisning i "fruntimmers handarbeten" för 
städernas folkskoleflickor medan man ansåg att många hinder förelåg för 
ett allmännare införande av slöjd på landsbygden.66) År 1870 var det 
tydligen dags att söka undanröja dessa svårigheter, och då diskuterades 
frågan: 

"Huru skall på landet tillfülle beredas till öfning för gossar i 
handasWjder och för flickor i fruntimmers handarbeten"?67) 

Svaret blev att flickornas slöjdundervisning kunde ordnas med småskol
lärarinnan som slöjdfröken. Därför borde i småskolan kvinnliga lärare ha 
företräde framför manliga. Pojkslöjden ansågs däremot kräva mer av 
utrustning och lärarkompetens än vad landsbygden kunde erbjuda.68) 

Mötesdeltagarna år 1875 ansåg ett allmänt införande av slöjd som mycket 
önskevärt, varför statsbidrag borde utgå för denna nyttiga sak.69) Vid 
nästa möte 1877 var statsbidrag för gosslöjd ett faktum, och nu 
diskuterades slöjdundervisningens anordning. För flickornas del borde den 
ta sin början i folkskolan. De yngre flickornas, dvs småskoleflickornas, 
handledning i slöjd ansågs däremot tillhöra hemmet och borde "endast 
undantagsvis bli föremål för skolans omtanke...".70) Men redan efter fyra 
år var man beredd att flytta fram den gränsen för skolans ansvar: 
Småskollärarinnan borde ombesörja även den första undervisningen i 
slöjd.71 ) Av det föreslagna timantalet att döma sågs slöjden som en 
mycket viktig uppgift för småskolan. Två av dagens sex timmar borde 
ägnas åt handarbete, och till yttermera visso ansåg man att också 
pojkarna kunde sysselsättas med lämpliga handarbeten i småskolan.72) 

Gosslöjden fick även den med tiden en allt större legitimitet. De hinder 
som mötet år 1870 menade försvårade en mer allmän undervisning i 
gosslöjd på landet, var tydligen till viss del övervunna fem år senare.73) 
Enligt 1877 års möte borde slöjd anordnas i landsbygdens fasta folkskolor, 
medan läraren i de flyttande folkskolorna i stället kunde ge eleverna 
slöjduppgifter att utföra i hemmet.74) Vid 1881 års möte slutligen hade 
gosslöjden i inspektörernas ögon erövrat också de flyttande folkskolorna. 
Där "... torde inga hinder möta för samma lärosals begagnande på olika 
tider af så väl slöjd- som läseskolan".75) 

Vi kan också notera att flickslöjden sågs som en än viktigare angelägenhet 
än gosslöjden. Den borde börja redan i småskolan, medan gosslöjden 
rekommenderades först för folkskolans högre avdelning. Flickslöjden 
kunde också i motsats till gosslöjden förläggas inom den fastställda 
undervisningstiden. Med andra ord kunde man ta tid från andra ämnen för 
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f  I  i *  korri.i'. drl. Att d o n  s f l  viktiga f l i r k s l ö j d r n  äridfl inte var statsberättigad 
upplevdes dock inte som motsägelsefullt: 

"Slutligen blev, med anledning af en anmärkning om det oegentliga i 
att icke statsunderstöd jemväl lemnades till slöjdundervisning för 
flickor, meddeladt, att detta hade sin grund ingalunda i ett 
underkännande af betydelsen af denna undervisning, som tvärtom 
alltid borde meddelas flickor och vore att betrakta såsom obligato
risk, utan deri, att, för a nordningen af undervisning i slöjd för flickor, 
icke några nämnvärda kostnader erfordrades".76) 

Synpunkter pä undervisningen 

Folkskoleinspektörerna bör i kraft av sina uppdrag som statliga 
kontrollanter av folkskolans undervisning ha iklätt sig en roll som 
pedagogiska experter. Det är därför naturligt att de pedagogiska 
synpunkterna dominerade. Så t ex bottnade invändningar eller reservatio
ner mot slöjdens införande ofta i pedagogiska överväganden. Några talare 
vid mötet 1870 motsatte sig slöjden, eftersom detta nya läroämne skulle 
ta för mycket tid från de övriga.77) Längre fram betonades gång på gång 
att slöjdundervisningen - åtminstone för pojkarnas del - inte fick inkräkta 
på den övriga undervisnigen.78) Å andra sidan förekom här liksom i 
riksdagen argumentet att slöjden som en vederkvickande omväxling också 
kunde ha en positiv effekt på de bokliga studierna.79) Folkskoleslöjden 
var också i andra avseenden pedagogiskt motiverad. Den skärpte öga och 
hand, och den utvecklade formsinnet.80) 

De ekonomiska synpunkterna gällde framför allt flickslöjden, synpunkter 
som vi väl känner igen från riksdagsdebatten: 

"Föremål för undervisningen böra vara det praktiskt nyttiga, som för 
lärjungarnas framtid kan medföra varaktigt gagn, såsom sömnad, 
väfnad, stickning, lagning af kläder, m.m., men deremot undvikas 
sådant, som lätt nog ger näring åt fåfängan t. ex. virkning, broderi 
och dy likt ".81) 

Gosslöjden tilldelades inte någon direkt ekonomisk betydelse, och den sågs 
heller inte i första hand som en utkomstmöjlighet. Slöjden för gossar 
avsåg inte utbildning i något yrke utan endast en övning i att hantera de 
vanligaste verktygen. Däremot hade den sin betydelse som en moralisk 
skolning av den blivande kroppsarbetaren: 

"Tillika framhölls den stora vigten deraf, att barnen icke måtte, 
genom att i skolan uteslutande sysselsättas med läsning, förlora 
aktningen för kroppsarbetet eller vanan dervid; det skulle vara 
helsosamt för skolan, att hon, genom att lemna denna undervisning, 
måste erkänna sig akta det  kroppsliga arbetet . . ." .82) 
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lOLKbKOLLÄRARMÖTiiNA 

Slöjdfrägan behandlades redan vid det första allmänna lärarmötet år 1849 
och därefter vid ett flertal tillfällen. Berättelserna från mötesförhand
lingarna ger möjlighet att belysa de föreställningar om slöjden, som 
mötesdeltagarna som representanter för skolans värld omfattade. Vi sk all 
här följa den process, som innebar att slöjdundervisningen i deras ögon 
blev till en folkskolans legitima uppgift. Vidare ställs frågan om 
folkskoleslöjdens legitimitet grundades på pedagogiska, ekonomiska eller 
moraliska synpunkter. 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Vid det första mötet år 1849 diskuterades frågan; 

"Är slöjdskolan icke ett nödvändigt bihang till folkskolan såväl i 
städerna som på landsbygden?".S3) 

Ordet bihang visar att slöjden ännu inte betraktades som ett ämne för och 
inom folkskolan. Men år 1862 var tiden mogen att väcka frågan om s löjden 
som ett undervisningsämne bland andra i folksolan, och lärarmötet enades 
om följande uttalande: 

"Mötet anser det vara ett ganska vigtigt mål, hvartill folkskolan bör 
sträva, att bland sina undervisningsämnen upptaga även de för hvarje 
ort lämpliga handaslöjderna".84) 

Det som 1862 ansågs ganska viktigt hade år 1878 vunnit i angelägenhet. 
Mötet slog då fast att slöjdundervisning i folkskolan var högst önskligt.85) 
Skolslöjdens existensberättigande blev fortsättningsvis debattens själv
klara utgångspunkter. Men hur gick det till, då folkskollärarmötena så 
småningom kom att definiera slöjden som en folkskolans uppgift? 
Motsvarande process i riksdagen kännetecknades ju av intensiva debatter, 
där gamla ideologier bröts mot nya och där meningarna var delade om 
hemmets respektive det allmännas ansvar för slöjdundervisningen. 

En helt annorlunda och lugnare utveckling tog sig slöjdsaken vid de 
Allmänna Svenska Folkskollärarmötena. Endast två talare motsatte sig 
slöjdskolor utifrån principen att slöjden var en hemmens angelägenhet, 
den första vid 1849 års möte och den andrà ett trettiotal år senare: 

"Han erkände vigten af undervisning i slöjd, men ville, att den skulle 
hafva sin egentliga rot i hemmet. Man klagade redan öfver, att skolan 
inkräktar på området för uppfostringsarbetet i hemmet, vore det då 
skäl att ytterligare i skolan upptaga ett ämne, som just hör till 
hemmets område?".86) 
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Lärarmötesdebatten i övrigt kretsade annars inte kring sådana frågor. 
Skolans rätt att orkså handha slöjdundervisningen ifrågasattes inte, även 
om tyvärr allmänheten kanske gjorde del: 

"Det vore bäst att inte väcka sådana frågor. Allmogen hyser redan på 
många ställen motvilja mot skolan, och skulle göra det ännu mer, om 
genom en slöjdskolas förening med folkskolan ökade kostnader skulle 
uppstå ".87) 

Sådana synpunkter försvann dock snart ur debatten, och ett omvänt 
synsätt kom till uttryck. Slöjden kunde förbättra skolans anseende bland 
folket, bidra till att höja dess legitimitet. 

"Vid införandet af ett nytt undervisningsämne i folkskolan bör man ej 
alldeles ringakta den omständigheten, att folket utan svårighet kan 
uppskatta detta ämnes vigt. Skolan är ett barn af folkets kärlek: utan 
den kan hon ej lefva... Slöjden är just ett sådant ämne, som folket 
förstår sig på, och hvars yttre frukter det ej underskattar... För 
menige man är det ej alltid så lätt att bedöma framstegen i bokliga 
kunskaper. Det är derföre som hvarje ämne, hvars resultat af 
allmänheten kan med lätthet kontrolleras, blir, då det rätt skötes, ett 
nytt kärlekens och förtroendets band mellan skolan och folket".8&) 

I lärarmötesdeltagarens ögon - till skillnad från riksdagsledamotens - var 
alltså skolslöjdens legitimitet endast undantagsvis problematisk. Detta 
faktum hade sin givna förklaring. Lärarmötesdeltagaren var med sitt 
engagemang och sin identitet förankrad i skolans värld bärare av den nya 
tidens ideologi - uppfostran som en statlig angelägenhet. 

Synpunkter på undervisningen 

Lärarmötesdeltagarnas synpunkter på slöjdundervisningen faller i stort 
sett inom de kategorier, som tidigare använts, dvs ekonomiska, moraliska 
respektive pedagogiska. Jag förväntade mig att de pedagogiska synpunkt
erna skulle ställas i förgrunden för att ge slöjden en pedagogisk 
legitimitet men mönstret blev inte så entydigt. 

Till att börja med var de ekonomiska och pedagogiska argumenten lika 
vanliga. Vid de tre första mötena 1849, 1862 och 1878 förespråkades dessa 
av lika många talare (7 st av totalt 28). Kanske kan man ändå hävda att 
de pedagogiska dominerade eftersom de ekonomiska argumenten inte 
tycktes vara helt legitima. 
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"Slöjdskolan borde vara fristående och oberoende af folkskolan, ty den 
senares uppgift vore att tillgodose folkets andliga intresse... Den 
ekonomiska fördelen af saken hade talaren ej dragit i tvifvelsmål, 
men man kunde ej blanda ihop två saker, utan att någon af dem skulle 
lida. Man m åste akta sig för a tt förrycka skolans uppgift. Att Wgga så 
mycken vigt vid det ekonomiska i denna sak fann talaren i viss mån 
material ist iskt ". 89 ) 

En talare som ändå framhöll slöjdens ekonomiska nytta gjorde det därför i 
polemik mot sådana som den ovanstående talaren, och han bad då till 
hälften om ursäkt för sina åsikter: 

"Ehuru utsättande sig för faran att beskyllas för materialism, ville 
talaren dock framhålla 'dfven slöjdfrågans ekonomiska synpunkt, såsom 
den, hvilken af allmogen mest beaktades".90) 

Om de ekonomiska synpunkterna i alla fall inte betonades så framträdde 
desto tydligare de uppfostrande och moraliska. Här ljöd samma teman som 
i riksdagsdebatten. Slöjd som arbetsfostran, som ett medel att väcka lust 
och kärlek för arbetet, att befrämja ordningssinne, noggrannhet, flit och 
ihärdighet är vid detta laget välkända tongångar. Detsamma gällde de 
pedagogiska argumenten. Slöjdens positiva effekt på den övriga 
undervisningen, slöjden som nödvändig ingrediens i en allsidig bildning för 
att utveckla både tanke och hand, som ett medel att skärpa sinnen och att 
öva motoriken var argument som också gick igen från riksdagsdebatten. 
Men det skulle dröja ända fram till 1898 innan begreppet pedagogisk slöjd 
dök upp vid lärarmötena, och samtidigt fick de ekonomiska synpunkterna 
ett uppsving. Detta faktum fordrar en liten utvikning. 

Till skolslöjden hörde en problematik, som vi hittills endast snuddat vid, 
och den gällde folkskollärarens kompetens att undervisa i slöjd. Att denne 
skulle vara skickad att meddela yrkesutbildning i olika hantverk faller på 
sin egen orimlighet. Skolslöjdens mål måste definieras i andra termer. Vi 
har tidigare sett hur de pedagogiska synpunkterna dominerade riksdags
debatten om statsbidrag för gosslöjd 1877, och där drogs också just en 
bestämd gräns mellan yrkesutbildning och skolans slöjdundervisning. Mot 
denna bakgrund bör Otto Salomon och Nääs slöjdseminarium ses. 

Otto Salomon kom att prägla den svenska gosslöjden kring sekelskiftet 
bl a genom de modellserier som han utarbetade. Han var starkt influerad 
av Pestalozzis idéer om arbetets förmåga att utveckla barnets slumrande 
anlag. En metodik utvecklades som byggde på ett antal övningar från 
enkla till mer sammansatta och komplicerade. Slöjdens främsta existens
berättigande låg i dess användning som ett formellt bindningsmedel och 
inte i de slöjdalster som blev resultatet.91) Flickslöjden hade sin 
motsvarighet till Otto Salomon i Hulda Lundin. Hon konstruerade serier 
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för flickslöjden enligt liknande principer. De gick under namnet 
Stockholmsmetoden eller folkskolans metod.92) 

Otto Salomon och Hulda Lundin symboliserar begreppet pedagogisk slöjd, 
som enligt min uppfattning bör ses i ljuset av legitimeringsproblematiken. 
Folkskolans lärare och lärarinnor kunde i sådana termer definiera sin 
kompetens på slöjdundervisningens område. Pedagogisk slöjd - det kunde 
inte handhas i hemmet av outbildade föräldrar lika lite som av utbildade 
(men pedagogiskt outbildade) hantverkare. Pedagogisk slöjd och folkskole
slöjd blev på så sätt definitionsmässigt detsamma. Men Nääs- respektive 
Stockholmsmetoden möttes också av kritik från skilda håll och från skilda 
utgångspunkter. En sådan grund för kritiken var just kravet på skolslöjdens 
ekonomiska nytta. Merin Trapp skriver om Otto Salomon och Hulda Lundin 
följande: 

"Närheten till den gamla självhushållningens tid med sina ekonomiskt 
grundade krav på barnens utbildning i skolan och det klara 
ställningstagandet för folkskolan som fostrande och allmänbildande 
måste för dessa pionjärer ha tett sig i det närmaste oförenliga".93) 

Den pedagogiska slöjden - ett svar på skolans behov att legitimera just sin 
slöjdundervisning - födde i sin tur en annan legitimeringsproblematik. Den 
kom i motsättning till kraven på ekonomisk nytta, och detta präglade 
lärarmötets slöjddebatter 1898 och 1913 om framför allt gosslöjden. 

År 1898 behandlades två slöjdfrågor nämligen "Efter hvilka principer bör 
den kvinnliga handaslöjden ordnas för att motsvara sitt ändamål?" 
respektive "I hvad mån och på hvad sätt bör man tillgodose den 
pedagogiska gosslöjdens praktiska betydelse?" 

Vi vet hur riksdagsmännen definierade flickslöjdens ändamål. Det var inte 
i termer av pedagogisk utan ekonomisk nytta - slöjden som medel att 
också få små slantar att räcka till familjens behov. Sådana åsikter 
framfördes också i lärarmötets flickslöjdsdebatt: 

"Tyglappar och garnlämningar måste tillvaratagas och anvisningar gifvas 
om deras nyttiga bruk. Flickan bör lära sig inse, huru ett plagg kan räcka 
dubbelt så länge, om det blir ordentligt lagadt i rätt tid".94) 

Den pedagogiska flickslöjdens mål kopplades alltså till flickans framtida 
uppgift som maka och husmor och till hemmets sfär, medan bakom frågan 
om gosslöjdens praktiska nytta dolde sig en problematik av något 
annorlunda karaktär. De talare som tog till orda var visserligen alla 
överens om att gosslöjden skulle vara praktisk, men det ordet gavs en 
alldeles speciell innebörd: 
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"Undervisningen Ur och blir vara en alll igenom praktisk konst, 
praktisk så väl med hänsyn till mål som sätt; hennes första och sista 
mål Hr a tt uppfostra människan till ett personligt väsen, till en i sig 
fri personlighet, och naturenligt utveckla de i henne liggande anlagen. 
Därför är undervisningens mål ej heller att söka i nyttan, utan hennes 
enda och uteslutande uppgift är att söka bibringa det uppväxande 
släktet harmonisk utveckling så till kropp som själ. Sträfvar 
undervisningen efter detta mål - man åsyftar ju åtminstone detta med 
den s.k. pedagogiska slöjdundervisningen - så varder den också 
fruktbringande för lifvet (praktisk i inskränkt mening), ty hon lägger 
då en solid grund, hvarpå lärjungen sedermera kan uppbygga sin 
särskilda fack- och yrkesutbildning".95) 

Också fler talare (fyra av nio) definierade slöjdens praktiska nytta i 
liknande pedagogiska och psykologiska termer. Detta kan ses som ett 
försök att eliminera motsättningar mellan föräldrars och andras 
nyttotänkande och lärarens eget intresse av att låta de pedagogiska 
syftena vara de överordnade. Men motsättningarna var därmed inte ur 
världen. Vid 1913 års lärarmöte behandlades slöjdundervisningen som 
grundval för yrkesutbildningen, och ordet praktisk kunde i denna debatt 
inte tolkas i psykologiska termer. Här kopplades det till yrkeslivets och 
näringslivets krav. Ämnets inledare försökte visa att folkskoleslöjden var 
en mycket god grund för all praktisk yrkesutbildning genom att allmänna 
egenskaper och färdigheter övas. Det förefaller som om en sorts Gordons 
knut här fick sin lösning. Åtminstone andades följande citat en viss 
lättnad: 

"Det är mig till en början en glädje att kunna konstatera, att jag 
genom inledarens präktiga föredrag kommit till klarhet över en sak, 
som jag genom omständigheternas makt ofta kommit att grubbla 
öfver, nämligen om slöjden har någon betydelse som grundval för 
yrkesutbi ldning".96) 

I mötesresolutionen bildade de ekonomiska, moraliska och pedagogiska 
synpunkterna en harmonisk enhet. Den pedagogiska slöjden hade också sitt 
ekonomiska berättigande: 

"Enär slöjden, såväl den manliga som den kvinnliga, sådan den 
vanligen är utformad i folkskolan, bidrager till att hos lärjungarna 
utveckla en säker och snabb uppfattning, noggrannhet i arbetet, 
allmän handafärdighet, sparsamhet med materialet, månhet om 
verktygens iordninghållande, sinne för arbetsproduktens snygghet och 
prydlighet, ihärdighet i arbetet för uppnående av ett bestämt mål och 
intresse för praktiskt arbete, utgör den en god grundval för 
yrkesutbildningen ".97) 
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1910-TALET. INFÖR EN REFORMERAD FOLKSKOLA 

1910-talets utredningsarbete kring den obligatoriska folkundervisningen 
gällde dels en reformering av folkskolan och dels införandet av en 
obligatorisk fortsättningsskola. För båda dessa skolformer var slöjden ett 
aktuellt ämne eftersom ämnet arbetskunskap i vissa fortsättningsskolor 
för kvinnlig ungdom skulle bestå av huslig ekonomi och slöjd.98) 
Diskussionen om fortsättningsskolan hör därför till en del hemma under 
denna rubrik, men den är mer relevant för ämnet huslig ekonomi. Det 
speciella problem man ville lösa gällde nämligen hur man i fortsättnings
skolan skulle kunna ge alla flickor en utbildning i huslig ekonomi. I d etta 
avsnitt behandlas därför endast Folkundervisningskommitténs och olika 
remissinstansers synpunkter på slöjden i folkskolan. 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Folkundervisningskommitténs betänkande om folkskolan innebar på många 
sätt en utvidgning av statens ansvar för kulturreproduktionen, men för 
slöjdens del medförde förslaget i det närmaste status quo. Slöjd fanns ju 
redan upptaget som ett frivilligt ämne i den gällande normalplanen och 
folkskolestadgan från sekelskiftet, och dess ställning ändrades inte i det 
avseendet. Slöjd skulle fortfarande vara frivilligt och förläggas utanför 
den egentliga timplanen,99) vilket tyder på att kommittémedlemmarna 
inte tilldelade slöjden samma betydelse som övriga skolämnen. Men en 
motsatt tendens kan också noteras. I normalplanen från 1900 var slöjden 
ett av de få ämnen vars innehåll inte delats upp i olika årskurser. I 
kommitténs förslag till kursplan gjordes en sådan uppdelning, enligt vilken 
slöjd skulle börja i den tredje klassen, dvs folkskolans första klass. 100) 
Detta var naturligtvis uttryck för en önskan att mer i detalj reglera 
slöjdundervisningen, vilket i sin tur innebar ett vidgat statligt ansvar för 
densamma. 

Folkundervisningskommitténs ganska styvmoderliga behandling av slöjd
frågan gav upphov till kritik från många håll: 

"Det är med icke ringa vemod den svenska skolslöjdens verkliga 
và'nner genomläsa Folkundervisningskommitténs förslag till ny 
normalplan. För det första har hoppet om slöjdens förändrande till 
obligatoriskt läroämne totalt gäckats, och dock är slöjden för 
flickorna ett av de allra viktigaste ämnena. För det andra har en 
länge närd önskan att få det egentliga handarbetet bofast i småskolan 
ej uppfyllts...". 101) 

Från många håll ställdes krav på att slöjden skulle göras obligatorisk och 
att den skulle ges en ställning innanför den egentliga timplanen." Slöjden 
borde också börja redan i småskolan med enkla sömnadsarbeten och där 
vara gemensam för pojkar och flickor, en idé som redan för fyrtio år sedan 
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lanserats av folkskoleinspektörerna och som under 1910-talet även 
omsatts i praktiken på sina håll och som nu hade ett bredare stöd: 

"... för gossarna bör det längre arbetet med flickslöjd i flera 
avseenden verka uppfostrande: de kunna själva sy i sina knappar, 
stoppa sina strumpor, nödtorftigt sy ihop revor i sina kläder, böra ock 
tillhållas att göra det och därigenom bliva mer aktsamma; de lära ock 
sätta värde på det kvinnliga arbetet". 102) 

Kravet på obligatorisk slöjdundervisning, på att slöjden utvidgades till 
småskolan och att pojkarna också tränades i sådant, som hittills varit ett 
exklusivt kvinnligt område, visar att det fanns krafter som verkade för en 
utvidgning av statens ansvar för slöjdundervisningen. Nu lyckades man inte 
helt i sådana strävanden. I 1919 års undervisningsplan och 1921 års 
folkskolestadga, de konkreta resultaten av 1910-talets utredningsarbete, 
blev slöjden fortfarande frivillig, 103) men kyrkostämman gavs rätt att 
besluta om obligatorisk slöjdundervisning i sitt skoldistrikt.104) En annan 
liten framgång för slöjdsakens förespråkare var att enligt den nya 
undervisningsplanen skulle slöjden börja i småskolans första klass i 
samband med övningar i det nya ämnet hembygdskunskap.105) 

Synpunkter på undervisningen 

I 1800-talets riksdagsdebatt var argumenten för och emot slöjd många. I 
vilken utsträckning levde då dessa kvar i 1910-talets skolpolitiska 
verksamhet? 

Folkundervisningskommitténs tankar om gosslöjden och flickslöjden 
liknade 1800-talets. Pojkslöjden försvarade väl sin plats i folkskolan 
utifrån pedagogiska överväganden: 

"slöjdarbetet har visat sig vara utvecklande i intellektuellt och 
kroppsligt avseende, och det har av såväl barn som föräldrar omfattats 
med stort intresse". 106) 

Flickslöjden motiverades i första hand av sitt praktiska värde. Pojkslöjd 
för personlighetsutveckling och flickslöjd för ekonomisk nytta var alltså 
1800-talsföreställningar som levde kvar hos Folkundervisningskommitténs 
medlemmar, även om man tillade att flickslöjden liksom gosslöjden hade 
en allmänt uppfostrande betydelse.107) 

De ekonomiska synpunkterna på flickslöjden återfinns också i många 
remissyttranden. Stoppning och lagning, ändring och omsyning av gamla 
plagg var bra att kunna för flickan från det mindre bemedlade hemmet. 
Svenska Slöjdföreningen förespråkade också den gamla husslöjdstraditio
nen att spinna och väva. Den hade ur ekonomisk synpunkt fortfarande sitt 
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berättigande, eftersom en hemvävd produkt var mycket hållbarare än en 
industritillverkad.108) 

Mänga moraliska argument känns igen från den tidigare debatten. 
Folkundervisningskommittén var öppen för slöjdens arbetsfostrande 
betydelse: Med slöjden skulle också handens arbete komma till heders i 
skolundervisningen. 109) Göteborgs kvinnliga folkskoleseminarium framhöll 
slöjden som fostran till noggrannhet och ordning, 110) men Svenska 
Slöjdföreningen hade vissa betänkligheter av moralisk natur mot 
folkskoleslöjdens inriktning och kommitténs förslag till kursplan: 

"Stadsfröknarnas myckna mer eller mindre godtköpsartade broderier i 
olika med modet varierande sömnadssorter är ingen lämplig förebild, 
snarare en fara för det vida noblare handarbetet som i många orter 
gått i arf som hemslöjd... En stor del af de s.k. nyttighetsföremål som 
här föreläggas finnas icke af ålder i svenska allmogehem och höra ej 
hemma i deras lyxfria enkelhet. Snarare höra de till 'gipshundarnas' 
och pappersblommornas smaklösa värld". 111) 

I c itatet ovan återfinns något av 1800-talets skarpa avståndstagande till 
prydnadsarbeten som en oberättigad lyx, förkastliga ur såväl ekonomisk 
som moralisk synpunkt. Men i ett remissvar från en teckningslärarinna hos 
Föreningen Handarbetets vänner möter vi för första gången i det här 
använda källmaterialet nya tongångar: Lusten att pryda sig själv och sitt 
är en instinkt, som uppfostran skall förädla och inte förkväva. Man får 
inte försitta denna möjlighet... 

"till personlighetens förädling eller, på annat sätt uttryckt, till den 
allmänna råhetens begynnande afskrifning". 112) 

Liknande åsikter återkom i ytterligare några remissvar, där slöjdundervis
ningens estetiska värde betonades: 

"Man vill uppöva barnens smaksinne och fantasi och uppväcka hos dem 
lyckokänsla i arbetet, som utförandet av enkla, rena och smakfulla 
former och en harmonisk utsmyckning medför... ".113) 

Slöjden sågs här som ett medel att utveckla kreativitet och fantasi, men i 
det perspektivet var den pedagogiska slöjden med sina modellserier 
kanske inte så pedagogisk. Större utrymme för självverksamhet och 
uppfinningsförmåga i stället för imitation var nya idéer som gjorde att 
bl a Rurik Holm vid Nääs, en av Otto Salomons efterträdare, ville om inte 
förkasta modellserier så dock ge dem en mindre styrande funktion. 11U.) 
Som vi skall se fick dessa tankar genomslag i den nya läroplan som snart 
skulle träda i kraft. 
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LÄROPLANERNA OM SLÖJDEN 

Den första läroplanen för folkskolan utkom 1878, året efter beslutet om 
statsbidrag för gosslöjd. I d enna fanns ett kort stycke med anvisningar för 
slöjdundervisningen, vilket ordagrant återkom i 1889 års normalplan. 115) I 
läroplanen från år 1900 var slöjdavsnittet också mycket kort, medan 1919 
års undervisningsplan var mer utförlig.l 16) I det följande redogörs för 
läroplanernas anvisningar om slöjden. 

SLÖJD FÖR GOSSAR 117) 

Till att börja med ges en översikt av gosslöjdens innehåll enligt de fyra 
läroplanerna. 

Tabell 5. Gosslöjdens innehåll enligt 1878, 1889, 1900 respektive 1919 års 
läroplaner. 

Innehåll 1878 1889 1900 1919 

Träslöjd X X X X 

Andra slöjdarter X X X X 

Verktygens användning och vård - - - X 

Tillverkning av bruksföremål X X X X 

Enkla sömnadsarbeten - - - X 

Gosslöjden var uppbyggd kring träslöjden, men andra slöjdarter kunde 
förekomma. I de första läroplanerna nämndes svarvning och smidje. I den 
sista gavs metallslöjden en framskjuten plats, även om den på grund av 
lokala förhållanden fick uteslutas. 

De tre första läroplanerna innehöll ingen årskursuppdelning, medan 1919 
års läroplan gav mycket detaljerade anvisningar i den vägen. Sömnads
arbeten förekommer där i de tre lägsta klasserna, vilket väl kan ses som 
det första steget på läroplansnivå mot en uppluckring av djupt rotade 
könsroller. Pojkarna skulle nu lära sig förstyng, kaststyng och märkning 
med efterstygn, att sätta i band och knappar och att stoppa och laga. I 
fjärde klassen övergick man till pappslöjd och träslöjd, och i de två sista 
stod träslöjd och metallslöjd på schemat. 

I 1900 års normalplan påpekades att undervisningen i slöjd inte "afser 
inlärandet af något yrke".118) Det var allmänna färdigheter som skulle 
övas, och dessa specificerades i den sista läroplanen: Såga, hyvla, tälja, 
borra och hugga, spika, skruva, foga och tappa hörde skolslöjdsarbetet 
till.120) 
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Ekonomiska synpunkter anlades pä undervisningen i sä måtto som 
tillverkning av föremål "hvilka äro för allmogen behöfliga och användbara" 
rekommenderades i de första läroplanerna.120) I den sista utvidgades den 
rekommendationen till att omfatta också föremål för lek och idrott eller 
undervisningsändamål. Där fanns också ett inslag av sparsamhetsfostran. 
Eleverna skulle vänjas vid att använda arbetsmaterialet med nödig 
uträkning och sparsamhet. 

Moraliska och pedagogiska synpunkter saknades i de tre första och mycket 
kortfattade läroplanerna, men i den sista fanns sådana väl företrädda. 
Slöjd som arbetsfostran, som ett medel att väcka aktning och håg för 
kroppsligt arbete var där ett explicit mål för folkskolans undervisning i 
slöjd. Noggrannhet, raskhet och hurtighet i arbetet var andra ideal som 
skulle inplanteras i slöjdsalen, även om läroplansförfattarna varnade för 
att med överdrivna krav på noggrannhet kunde arbetsglädjen gå förlorad. 

De pedagogiska och metodiska anvisningarna var mycket utförliga i 1919 
års undervisningsplan. Otto Salomons pedagogiska slöjd byggde ju på 
modellserier där enkla övningar följdes av mer komplicerade, och den 
traditionen fördes med vissa modifikationer vidare. Modellserier borde 
finnas, men man skulle inte vara bunden av dem och de borde successivt 
omarbetas efter gjorda erfarenheter. Eleverna kunde också ibland få 
utesluta föremål i serien och i stället tillverka saker efter eget val. 
Lämpligt var också att ett och annat grövre arbete med enklare och friare 
arbetssätt genomfördes. 

Med dessa och likartade synpunkter på slöjdens metodik och innehåll gavs 
ett större utrymme för elevernas egen skapande verksamhet. Samma 
tendens återfinns i framhållandet av skönhetssinnets utveckling. Enkla och 
väl avvägda former, lämpliga färger och färgsammansättningar var inslag i 
slöjdens estetiska fostran. Man tänkte sig också att med folkskoleslöjden 
skulle den svenska hemslöjdstraditionen föras vidare. 

SLÖJD FÖR FLICKOR121) 

En översikt av flickslöjdens innehåll enligt de olika läroplanerna ges i 
tabellen nedan. 
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Tabell 6. Flickslöjdens innehåll enligt 1878, 1889, 1900 respektive 1919 
års läroplaner. 

Innehåll 1878 1889 1900 1919 

Linnesömnad X X X _ 

Underkläder/kläder X X X X 
Stickning X X X X 

Spånad X X X -

Vävning X X X -

Flätning X X X -

Stoppning/lagning - - X X 

Enkla sömnadsarbeten - - - X 

Symaskinens skötsel och vård - - - X 

Enkel prydnadssöm - - - X 

Tabellen visar hur en hemslöjdstradition på skolslöjdens område bröts. 
Spånad, vävning och flätningsarbeten som de första läroplanerna 
rekommenderade, återfinns inte i 1919 års undervisningsplan. Där möter vi 
i stället symaskinen, och läroplansförfattarna påpekade att även om all 
sömnad till att börja med gjordes för hand, skulle barnen inte i onödan 
tröttas med sådant, som längre fram kunde göras med symaskinens hjälp. 

1919 års undervisningsplan innehöll också en uppdelning av flickslöjdens 
innehåll på olika årskurser. I d e tre första klasserna skulle slöjdövningarna 
vara gemensamma för pojkar och flickor. När sen pojkarna övergick till 
träslöjd var det dags för flickorna att ta fram stickorna. Först skulle man 
öva stickning med två stickor och i den femte klassen ökades antalet till 
fem. Några långstrumpor behövde flickan dock inte sticka, utan man nöjde 
sig med vantar och sockor. Fållstyng, efterstyng, fällsöm och knapphåls
söm övades och tillämpades vid sömnad av enkla underkläder i den femte 
klassen, men i den sjätte fick flickorna ta maskinen till hjälp. Måttagning 
och tillklippning ingick också i folkskoleflickans slöjdutbildning. 

De första läroplanerna innehåller inga synpunkter på undervisningens 
inriktning och uppläggning. Kanske var det självklart att slöjdföremålen 
skulle vara praktiskt nyttiga. Anmärkningsvärt är dock att momentet 
lappning och lagning saknades i 1878 och 1889 års läroplaner. Konsten att 
laga ett hål innan det blivit för stort var ju som vi sett en viktig aspekt av 
flickslöjden i 1800-talsdebatten.l22) 

I den sista läroplanen är däremot de ekonomiska synpunkterna på 
flickslöjden väl företrädda. Det påpekades att alla föremål som tillverk



93 

ades skulle vara verkligt användbara, speciellt som föräldrarna ofta 
bekostade materialet. Lappning och lagning var ett undervisningsmoment, 
och sparsamhet med material en annan läxa att lära. 

Läroplansförfattarna var även öppna för flickslöjdens moraliska nytta. 
Liksom gosslöjden hade den en arbetsfostrande uppgift och hos flickan 
skulle aktningen och hågen för husligt arbete väckas. Gamla och slitstarka 
ideal som sparsamhet, noggrannhet och prydlighet hörde flickslöjden till, 
men också en nyare tids sens moral kunde anas: 

"Ldrjungarna böra icke på något stadium vänjas vid petighet i arbetets 
utförande utan läras, att ett arbete bör göras både fort och väl och 
att det ena är lika nödvändigt som det andra". 123) 

Tesen "Tid är pengar" började tydligen göra sig gällande även pä 
flickslöjdens område. 

De flesta synpunkterna på undervisningen var dock av pedagogisk och 
metodisk natur. Traditionen med en modellserie bevarades också för 
flickslöjden med liknande reservationer och modifikationer som för 
gosslöjden. Vissa valmöjligheter skulle finnas, och man borde ta hänsyn till 
önskemål från hemmen. 

Slöjdundervisningen togs nu också för flickans del i den personliga 
utvecklingens tjänst. God smak, praktiskt omdöme och en allmän 
handafärdighet var flickslöjdens mål. Läroplansförfattarna betonade att 
det inte bara var en mekanisk fingerfärdighet, som skulle övas, utan också 
en förmåga till att självständigt planera och genomföra ett arbete. 
Estetiska synpunkter var också viktiga. En enkel prydnadssöm hade ibland 
sitt berättigande, och i högsta klassen kunde flickan t.o.m. "få tillverka 
något föremål för hemmets prydande".124) 

Detta försiktiga accepterande av den förut så förkastliga prydnadssömmen 
markerade en liten förskjutning bort från 1800-talets ensidiga betoning av 
flickslöjdens praktiska och ekonomiska nytta. I 1900-talet, barnets och 
hemmets århundrade, hade estetiska och utvecklingspsykologiska 
synpunkter tydligen sitt berättigande också för folkskolans flickslöjd. 
Ellen Keys idéer om uppfostran, pedagogik och estetik började nu få 
fotfäste i den officiella synen på folkskolans uppgift.125) 

UNDERVISNINGENS OMFATTNING I RIKET 

Det är svårt att få en bild av slöjdundervisningens utbredning under 
folkskolans första årtionden. Statsbidragen gav dock upphov till en 
statistik också på slöjdens område, eftersom de grundades på skolrådens 
ansökningar med uppgifter om undervisningens omfattning. I den 
undervisningsstatistik som började publiceras 1882 finns uppgifter om an-
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Figur 7. Andelen pojkar respektive flickor i småskolor, folkskolor och 
mindre folkskolor som deltagit i slöjdundervisning 1894-1919.127) 

Bearbetat efter BiSOS ser.P, 1894-1910; SOS ser.U, 1911-1918/1919. 

talet skoldistrikt i varje län som erhållit statsbidrag för gosslöjd. Under 
perioden 1882-1894 växte den andelen för hela riket från 14 till 46 
procent.126) Fr o m 1894 innehåller folkskolestatistiken också uppgifter 
om antalet elever som undervisats i goss- respektive flickslöjd. (Jfr 
figur 7). 

Som figur 7 visar var flickslöjden redan före 1896 års kungörelse om 
statsbidrag nästan dubbelt så vanlig som gosslöjden. De båda kurvorna 
uppvisar bortsett från detta samma huvudtendens. Slöjdfrekvensen steg så 
gott som oavbrutet, men vid periodens slut kan en viss nedgång noteras. 
Troligtvis satte de ansträngda förhållandena under krigsåren här sina spår. 
Slöjdundervisning var måhända en utgiftspost, som föräldrar och 
församlingar drog in på. 

Om trädgårdsskötsel var en landsbygdsföreteelse, så gällde det omvända 
för slöjden. Andelen elever, som undervisades i slöjd var genomgående 
mycket högre i städerna. Jfr tabell 7. 
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Tabell 7. Andelen pojkar respektive flickor som erhållit undervisning i 
goss- respektive flickslöjd på landsbygden och i städerna 1894, 
1906 och 1918/19. (Procent). 

1894 1906 1918/19 
Andel Land Stad Land Stad Land Stad 

Pojkar 9 24 20 32 23 43 
Flickor 13 78 32 91 36 74 

Slöjdundervisningens omfattning visade också stora variationer på 
länsnivå. Figur 8 och 9 ger en bild av den regionala "undervisningstät
heten" vid några olika tidpunkter. Gosslöjdens utbredning var genom
gående störst i syd- och mellansverige, bortsett från att Kronobergs län 
var en ganska vit fläck på slöjdkartan och lika outvecklat som norrlands
länen i slöjdhänseende. Stockholms stad toppade flickslöjdsstatistiken 
tillsammans med Malmöhus och Gotlands län. Generellt sett låg 
Norrlandslänen efter det övriga riket, men också här avvek Kronobergs län 
negativt från riksgenomsnittet. Västernorrlands län intog en mellan-
position, och om Sköns församling kan vi i en historik över länets 
hushållningssällskap läsa följande: 

"År 1904 funnos sammanlagt 124 med folkskola förenade slöjdskolor... 
Af städerna stod Sundsvall och af landskommunerna Skön främst med 
hvardera 12 skolor".  128)  

Var då intresset för folkskoleslöjden jämförelsevis stort i Skön? I de 
avsnitt som följer behandlas bl a den frågan. 
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SLÖ3DEN I SKÖN 

DE LOKALA MAKTHAVARNA OM SLÖ3DEN 

"Icke kunna barn och ungdom ifrån morgon till afton skäligen eller 
ens med fördel hållas oupphörligen vid boken. Läsa hafver dock sin 
tid; arbeta eller uppfostras till arbete hafver ock sin. Wid en och 
samma inrättning, - i Socknesstugan, - borde derföre, under 
klockarens närmaste anvisning, handledning och tillsyn, wara tillfälle 
för lärjungarna att få en industriell underwisning...". 129) 

Dessa ord av Skönsprosten Backlund återfinns i ett yttrande till 
konsistoriet 1839 över folkundervisningen i Skön. Vid de n tiden var ju de n 
"nya allmänna lagen om Folkskolor och undervisningsanstalter" i 
stöpsleven, och enligt Backlund borde skolan också ha slöjd på schemat. 
Den borde nämligen knytas till fattigvården med dess tradition av slöjd 
och arbetsundervisning. Samma idéer framförde Backlund i sitt föredrag 
vid Medelpads prästsällskaps möte 1843 under rubriken "Strödda tankar 
om sambandet mellan Folkskola, Industri och Fattigwård".130) De tankar 
om slöjden som förebyggande fattigvård och utkomstmöjlighet som 
dominerade den tidiga riksdagsdebatten hade alltså en företrädare i Sköns 
församling. 

Backlund anlade alltså främst ekonomiska synpunkter på slöjden, men 
dessa hade starka moraliska undertoner. I hans ögon var fattigdom i 
många fall ett självförvållat ont. De som kunde men inte ville försörja sig 
och de sina skulle genom slöjdandet komma till insikt om... 

"...nödvändigheten, nyttan och skyldigheten, - en christelig skyldighet, 
- att arbeta för dagligt bröd". 131) 

Med sågverksindustrins utveckling blev äldre tiders hantverkstillverkning 
delvis överspelad, och Backlunds tankar om slöjden som en slags 
yrkesutbildning var inte aktuella i 1870-talets Skön. För sågverksägarna 
låg slöjdens ekonomiska nytta på ett annat plan. Den utredning som 
tillsattes på landshövdingens initiativ efter Sundsvallsstrejken 1879 
konstaterade att arbetaren... 

"... till bestridande af sina utgifter för de dagliga behofven i regel 
icke har att tillgå afkastningen af något samladt kapital utan är 
hänvisad till den inkomst, han med sitt dagliga arbete kan förskaffa 
sig...". 132) 

Dessa lönearbetets hårda villkor kunde ingen mänsklig makt påverka, och 
nedsättningar av arbetslönerna vid konjunkturnedgångar sågs som 
oundvikliga.133) Problemet var därför, hur arbetaren med sina knappa 
medel ändå skulle klara livsuppehället. Till det problemet erbjöd slöjd
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undervisning en lösning. En samvetsgrann och insiktsfull husmoder, som 
förstod "att med egna händer vidmagthålla och föröka husets klädes
förråd", kunde kompensera arbetaren för hans oundvikliga brist på 
kapital. 134) Flickslöjdsskolors inrättande var därför en åtgärd för att 
förbättra sågverksarbetarens ställning. Det var nog därför inte en slump 
att den första motionen i riksdagen om statsbidrag för flickslöjd var 
undertecknad av Magnus Arhusiander, ägare till Heffners sågverk. 135) 

Om hustruns slöjdskicklighet tilldelades stor betydelse för familjens 
ekonomi, så gällde detta också i viss mån mannen. Han kunde och borde 
dra sitt strå till stacken genom att tillverka och underhålla möbler, 
husgeråd och redskap. Slöjd kunde även bli en lösning på sågverkens 
säsongssvackor. Husslöjd och hantverk till avsalu skulle tillföra familje
kassan välbehövliga inkomster när "under vintertiden arbetet i verkets 
tjenst endast kortare del af dagen varar eller rent af upphör...".136) 

Först Backlund och så träpatronerna - jordmånen för slöjd i Sköns 
folkskolor kan sägas ha varit mycket god. Därtill kom de lokala 
skolmyndigheternas tidigt dokumenterade intresse i saken. År 1868, när 
tiden var inne att anställa en lärare i Skönsmons nybyggda skolhus, beslöt 
man att försöka erhålla ett... 

"... från skollärarinneseminarium i Stockholm utexamineradt frun
timmer, och detta så mycket mera, som hon skulle desslikes kunna 
betjena barnen med undervisning uti handarbeten, hvilket Skolrådet 
ansåg nyttigt för denna aflägsna del af församlingen, der föräldrarna 
mera sakna sysselsättning för barnen än annorstädes".!37) 

Någon sådan undervisning kom dock inte till stånd förrän på 1880-talet, 
då skolrådet tog ett principbeslut om att införa undervisning i kvinnlig 
slöjd.138) Den åtgärden var i skolrådets ögon synnerligen nyttig och 
nödvändig "emedan många barn nu för tiden och synnerligast i dessa 
trakter icke erhöllo nödvändig kunskap deri i sina hem".139) 

Också i Sköns församling måste tydligen skolan träda i hemmets ställe. 

UNDERVISNINGEN 

Efter att i föregående avsnitt ha bekantat oss med de ideologiska 
föreställningar, som omgärdade folkskoleslöjden i Sköns församling, 
övergår vi nu till den pedagogiska praktiken. När och hur infördes slöjd i 
församlingens skolor, hur organiserades undervisningen, och vilket innehåll 
hade den? Dessa frågor står nu i centrum för intresset. 
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Slöjdens införande och omfattning 

Det var prosten Backlund som hade det officiella ansvaret för att 
verkställa 1842 års folkskolestadga i Sköns församling, och det är troligt 
att han därvid också försökte omsätta sina idéer om slöjden i praktiken. I 
det första reglementet från 1850 talades om en fattigvårdens önskan och 
föresats om någon liten industrianstalt vid folkskolan, 140) men någon 
sådan tycks inte ha kommit till stånd. Och i de uppgifter om folkskolorna 
som Backlund 1850 lämnade till Domkapitlet konstaterade han: "Inrätt
ningen af slöjdskola måste uppskjutas till bättre tider i ekonomiskt 
afseende".141) 

Nej, Backlund fick inte uppleva den dag då det i Sköns skolor blev 
"tillfälle för gossar att handtera knif, yxa, hyfwel, borr samt för flickor 
att handtera sy- eller stoppnål". 142) Men något av hans ande svävade över 
skolrådsprotokollet från 1894 då efterträdaren Bråten meddelade att... 

"...Sköns skoldistrikt fått hedersdiplom på landtbruksutstiillningen i 
Hernösand för slöjdundervisnings införande i distriktets alla skolor och 
att dessutom dels silfver- och bronsmedaljer, dels penningar tilldelats 
de i utställningen deltagande slöjdskolorna..."A^3) 

Figur 10 ger en översikt av slöjdens successiva intåg i Sköns olika skolor. 
Den visar att bolagsskolorna var pionjärer på slöjdens område, även om en 
reservation bör göras i detta sammanhang. Det är inte säkert att slöjden 
hade status som skolämne vid den tidpunkt då vissa bolag först anordnade 
slöjdundervisning. Den kan ha varit avsedd för barn efter genomgången 
folkskola. Tunadals slöjdskola omnämns t ex i en skrift som den första i 
förening med folkskola i Västernorrland. 144) Men när den startade år 
1881, var flickslöjd redan i gång i Tunadal, och i Skönvik hade detta 
pågått i fem år. Det är därför troligt att denna verksamhet var fristående 
från folkskolans undervisning. För detta talar också det faktum att 
slöjdundervisningen i Skönvik till att börja med sköttes av särskilt 
anställda personer och inte av folkskolans lärare.145) Klart är emellertid 
att bolagsskolorna gick i bräschen för slöjdundervisningen i Skön. 
Träpatronernas uttalade intresse för saken satte alltså konkreta spår i den 
pedagogiska praktiken. 

Vi kan också notera att flickslöjden vanligen föregick gosslöjden i tiden. 
Att statsbidrag till att börja med utgick för den senare men inte för den 
förra hade därför ingen avgörande betydelse för församlingens skolslöjds-
politik. 

En uppgift om antalet elever som deltog i slöjdundervisning finns för år 
1893. 923 elever av totalt 1802, dvs mer än hälften, undervisades då i 
slöjd. Skön ligger här långt över riksgenomsnittet på ca 16 procent.146) 
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Av slöj djournaler och ett förslag till reglemente för Sköns församling från 
år 1913 framgår det att varje slöjdgrupp undervisades två timmar två 
dagar i veckan.147) Enligt 1887 års reglemente var handarbete för flickor 
ett ämne också i småskolan, men i 1898 års reglemente var småskole
slöjden borttagen. Den dök dock åter upp i 1911 års förslag till nytt 
reglemente, varför det är troligt att praxis här varierade och att 
småskoleflickorna periodvis undervisades i slöjd, 1^8) 

Deltagandet i s löjdundervisningen var som framgått frivilligt för eleverna. 
Det finns dock tecken på vissa oklarheter i det avseendet. Vid det årliga 
mötet mellan skolrådet och lärarkåren 1916 diskuterades om skolbarnen 
hade rättighet eller skyldighet att delta i slöjdundervisningen. 149) 
Protokollet innehåller inget referat av diskusisonen, men att frågan 
överhuvudtaget väckts visar att olika uppfattningar förelåg i saken. En 
intervjuperson har också uppfattat slöjdundervisningen som obligatorisk. 

Ekonomi och organisation 

Även s en slöjden införts i f örsamlingens alla skolor, gav den anledning till 
diskussioner i skolrådet. Lokaler och deras utrustning var problem som 
måste lösas. Slöjdinspektören frågades till råds, och länets hushållnings
sällskap bidrog ibland till verktyg o dyl. Slöjden ställde också speciella 
krav på belysningen: 

"Alldenstund undervisning i handarbete med nästa års ingång skulle 
begynna i församlingens alla småskolor, af hvilka dock de flesta 
härför sakna tillräckligt antal lampor, då undervisningen måste 
meddelas på eftermiddagarne, uppdrogs åt skolekonomen... att 
anskaffa nödiga lampor...". 150) 

Under krigsåren blev belysningsfrågan åter ett problem: 

"Skulle intet afdrag å sistlidne års slöjdlöner göras trots det bestämda 
antalet timmar icke uppnåtts, då orsaken dertill varit bristande 
Zyse". 151) 

"Det bestämda antalet timmar" - med detta åsyftades statsbidragsbe
stämmelsernas föreskrifter i den vägen. Och krångel med statsbidrag var 
ingen sällsynthet. Så fick man t ex år 1897 avslag på sin första ansökan 
om sådant för flickslöjden, eftersom de föreskrivna momenten inte ingått i 
undervisningen. 152) 

I bolagsskolorna var slöjdmaterialet fritt för både pojkar och flickor, 153) 
och gossarnas slöjdvirke i församlingens skolor bekostades efter 1898 av 
skolkassan.154) För flickornas del var något sådant inte alls aktuellt. 
Slöjdlärarinnorna påtalade 1909 den orättvisan och de olägenheter som 
detta medfört: 
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"Hvad beträffar materielfrågan vid undervisningen i kvinnlig slöjd har 
man försökt lösa den på åtskilliga sätt. Vanligen få barnen själfva 
anskaffa hvad de behöfva för sina arbeten - eller annorlunda uttryckt, 
lärarinnan får nöja sig med hvad föräldrarna kunna eller vilja 
anskaffa".! 55) 

Ibland hade lärarinorna t o m på egen bekostnad hållit slöjdmaterial åt 
flickor från fattiga hem. Flickorna måste också - till skillnad från 
pojkarna - själva hålla verktyg: 

"Lika väl som det anses mindre lämpligt att gossar från hemmet 
medföra hammare, såg, hyfvel, o.d., lika olämpligt torde det... vara att 
flickan skall medföra från hemmet sax, stickor, nålar, o.d."A57) 

Men lärarinnornas önskemål infriades inte förrän under krigsåren. Inför 
hotet om att flickorna inte kunde delta i s löjdundervisning på grund av att 
"tillgångarna inom hemmet icke medgifva nödiga inköp af erforderliga 
garner och tyger m.m." beslutades om fria tillbehör och materiel också för 
den kvinnliga slöjden.158) 

Innehåll 

Skolrådsprotokollen och intervjuerna ger en del glimtar av slöjdundervis
ningens innehåll. Till att börja med låter vi dem berätta om flickslöjden. 

Som tidigare nämnts fick skolrådet avslag första gången man ansökte om 
statsbidrag för flickslöjden. Enligt statsbidragsbestämmelserna skulle 
undervisningen omfatta stickning, stoppning, lappning, linne- och 
klädsömnad. Men i Öråker, Ortviken, Sund, Hillsta och Finnsta hade 
klädsömnaden uteslutits. I Sun d och Hillsta hade man dessutom inte heller 
övat stoppning och lappning. 159) 

Detta tyder på att innehållet i flickslöjden under den första perioden 
varierade - kanske med lärarinnans egna preferenser. Med statsbidragen 
följde förmodligen en viss rättning i leden, på så sätt att de föreskrivna 
undervisningsmomenten behandlades. Åtminstone uteblev inte stats
bidraget någon fler gång på grund av försummelser i den vägen. 

Ännu ett steg mot en likriktning togs 1908. Vid sk olrådets och lärarkårens 
årliga möte väckte då en småskollärarinna frågan: "Bör en särskild serie 
upprättas för flickslöjden i Skön?" 160) En kommitté tillsattes för att 
utarbeta ett förslag till slöjdserie, som antogs på hösten nästa år.161) Om 
nu slöjdlärarinnorna följde denna, satt flickorna i Sköns alla slöjdsalar 
med följande arbeten i folkskolans olika klasser. 
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Allvar och flit präglar arbetet i flickornas slöjdsal. (Skönviks 
folkskola, 1900-talets början). 

Foto: Sundsvalls museum. 

Klass 1. 

1. Inöfning af för-, efter-, fåll- och kaststyng: en lampmatta. Fyllnads-
arbete: garnnystning och tömstickning. 

2. Öfning att använda sax: t.ex. utklippning af pappersfigurer. 
3. Fortsatt öfning af fåll- och kaststyng samt stjälkstyng: en arbetspåse. 
4. Uppläggning och rätstickning: dockfilt eller muddar (stålstickor och 

yllegarn). Fyllnadsarbete: Uddvirkning och bollstyng. 
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Klass 2. 

5. Förkläde (enligt Hulda Lundin) 
6. Rät- och afvig stickning: En rutig kaffelapp. 
7. Ett par vantar. 
8. Örngott med märkning. Fyllnadsarbete: Virkad dockunderkjol eller 

dammhandduk. 

Klass 3. 

9. En strumpa. Fyllnadsarbete: andra strumpan 
10. Lappning på rutigt tyg. 
11. Ett linne (tillklippt af flickorna själfva efter förut upprättadt 

mönster). Fyllnadsarbete: Hålsöm eller kråkspark samt märkning af 
linnet. 

12. Stoppning: en Ijusstakematta (= föröfning), strumpstoppning. 

Klass 4. 

13. Kalsonger. Fyllnadsarbete: Languett- eller hålsöm och märkning. 
14. Märkduk (korsstyng) 
15. öfningslapp för lagning af linnekläder och isättning af häktor, 

knappar och band samt knapphål. 
16. Blus och underkjol eller hel klänning. Fyllnadsarbete: Märkning samt 

lagning af medförda klädesplagg. 

Motviljan mot s  k lyxarbeten levde kvar i  Sköns församling. I  en 
anmärkning t i l l  kursplanen påpekades at t  prydnadsarbeten endast  f ick 
förekomma efter genomgången serie.162) 

Slöjdserien i  Skön uppvisad e sto ra l ikheter med den från Norrköping som i  
Hulda Lundins "Handledning för i  kvinnlig slöjd" gavs som exempel för 
fyraklassig folkskola.163) Vissa skil lnader fanns förstås.  Så t  ex behövde 
fl ickorna i  Skön inte t i l lverka strumpeband och taveltorkare,  och medan 
deras kamrater i  Norrköping endast  sydde underkläder,  f ick fl ickorna i  
Skön sy sig blus och kjol  el ler  klänning. 

Frågan om handsömnad kontra maskinsömnad aktualiserades vid samma 
tidpunkt.  Den förut omtalade kommittén anförde i  sin skrivelse t i l l  
skolrådet:  

"Ett verktyg, som ej borde saknas i någon kvinnlig slöjdsal, är 
symaskinen. Få hem finnes väl nu, där symaskinen ej användes och 
behöfves. Att sy för hand hvad man kan sy på maskin är slöseri med 
tid, som på bättre sätt kan utnyttjas i hemmets tjänst. Att bruka och 
sköta en symaskin bör ingå i hvarje flickas utbildning". 164) 
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Vid några bolagsskolor fanns redan symaskiner,  och efter några är 
inköptes sådana t i l l  fem av församlingens slöjdsalar.  165) 

Alla de kvinnliga intervjupersonerna har deltagit  i  slöjdundervisningen, 
men en av dem mycket sporadiskt.  Hon var äldst  i  en stor syskonskara och 
behövdes hemma. Till  eft ermiddagsslöjden fick hon gå "när mamma kunde 
släppa mig lös".  166) 

För nästan alla var slöjden et t  uppskattat  inslag i  skolarbetet .  En 
intervjuperson kallades "l i l la sömmerskan" av sin slöjdfröken: 

"Jag var så ivrig att jag stod och sydde. Vi hade ingen särskild sal 
utan vi fick vara i skolsalen. Och då satt vi på bänklocket och hade 
fötterna på själva bänken. Men jag stod jag och hade upp benen så 
här...". 167) 

En intervjuperson har mindre trevlig a minnen från slöjden, och hon fick så 
småningom sluta på grund av ögonbesvär:  

"Jag minns att det första jag gjorde så stickade jag ett par muddar. 
Första mudden gick ju bra , den var väldigt snygg och fin. Men när jag 
skulle sticka andra mudden, blev jag så le på d et, så att jag sla rvade. 
Den fick jag riva upp tre gånger"A6&) 

Minnena från slöjdtimmarna är förvånansvärt  detaljrika och d e passar väl  
in i  f l ickslöjdens modellserie.  Vi låter som exempel en f d Skönvikselev 
berätta,  och hennes l ista över t i l lverkade föremål blir  lång. Två 
pannlappar st ickades -  den första blev in te precis kvadratisk.  Muddar och 
vantar var andra st ickarbeten.  Vantkragen st ickades i  sex räta och sex 
aviga varv,  så at t  den blev som en rulle.  Hon sydde et t  örngott  och två 
l innen, ett  med langet tsöm runt armar och hals och ett  med fyrkantig hals 
och hålsöm. Underbyxorna med brodyrspets vållade en del  problem. Det 
fanns ju in te resår på den t iden utan byxorna knäpptes över et t  sprund, 
som var väldigt  besvärligt  at t  sy.  Förutom provlappar och lapp-lappar 
st ickade hon t re par s trumpor -  en kvot som vida överst eg modellseriens 
enda strumpa med den andra som fy llnadsarbete.  Strumpmönstret  kan hon 
än i  dag utanti l l :  

"Kragen gjordes med två räta och två aviga, och sedan var det 
rätstickning. För att markera mitt bak stickades en maska rät ena 
varvet och avig andra varvet. Smalbenet markerades med hoptagning 
två maskor på vardera sidan från mitten".  169) 
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En annan f d elev berättar  om sina slöjdstrumpor:  

"Jag stickade ett par strampor, svarta och hellånga. De strumporna 
hatade jag sedan, för de stack på benen så hemskt. Jag vet att en 
strumpa blev smalare än den andra också. Men man fick ju l ov att ha 
dom ändå"A70) 

Av berättelserna från slöjdsalen framgår att  undervisningen med sin 
inövning av olika slöjdfärdigheter samtidigt  hade en disciplinerande 
funktion.  Av a t t  gång på gång få riva upp st i ckade muddar,  av at t  efter 
konstens alla regler kämpa med ett  örngottshörn eller  med en pannlapp 
som inte vil le bli  t i l l  en kvadrat  lärde sig fl ickorna at t  slarv inte duger.  
Bilderna från slöjden visar också på allvar och koncentration i  arbetet .  
Prat  och s kratt  hörde inte hemma här.  En intervjuperson återkommer vid 
två t i l lfäl len t i l l  en episod som tydligen satt  djupa spår.  

Första dagen i  slöjden efte r jul  var hon och he nnes kamrat så uppfyllda av 
sina upplevelser under lovet att  de inte kunde hålla tyst .  Til lsägelsen kom 
omedelbart  och ". . .  förstå så hemskt vad jag skämdes!"171) 

Pojkslöjd var detsamma som träslöjd,  och andra slöjdarter var ju heller  
inte nödvändiga för at t  erhålla statsbidrag.  Det existerade ingen 
gemensam modellserie för skoldistriktet ,  men det  är  troligt  a t t  de 
folkskollärare,  som ti l l ika var slöjdlärare,  väl  kände t i l l  Otto Salomons 
slöjdpedagogik.  Enligt  en minnesgod intervjuperson hade Heffners lärare 
gått  en slöjdkurs på Nääs,172) och sommaren 1902 sökte kyrkskolans 
lärare st ipendium för det  ändamålet .173) 

För at t  få en bild av innehållet  i  gosslöjden är vi  hänvisade t i l l  
intervjupersonerna,  som alla deltagit  i  denna.  Gosslöjden var enligt  dessa 
et t  populärt  ämne och något som "man inte skolkade ifrån".  Så här 
berättar  en av dem: 

"Det första man fick göra var en pinne. Det fanns inte påsar och sånt 
då, utan en pinne hade man. Paketpinne hette det. Sen så avancerade 
man lite, så nästa gång fick man göra ett pennskaft. Det var lite 
marigt, för det skulle vara ett stift, så man fick borra hål först i en 
sån där träbit... Sen gjorde man en propp som man stack in i det där 
hålet, men det skulle vara en liten fals som man kunde sticka in 
pennstiftet. När man hade gjort det fick... man tälja till ett pennskaft. 
Det gick sakta men säkert".  174) 

Träskedar och såghandtag var andra föremål som ti l lverkades.  Examens
provet var enligt  denna sagesman ett  mjölkkar med tappning. En annan 
elev gjorde et t  skåp under s i t t  sista år  i  folkskolan.  Det skåpet har han 
fortfarande kvar.  Egentligen borde man reparera det . . . l75) 
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Gosslöjden var en mer bullrig och rörl ig aktivitet  än fl ickslöjden. 
(Skönviks folkskola,  1900-talets början).  

Foto:  Sundsvalls  museum. 

Berät telserna frän pojkarnas slöjdsal  vit tnar inte om samma hårda 
disciplin som flickornas.  Träslöjdarbetet  -  at t  snickra,  spika,  såga och 
hyvla m m -  var ju också en bullrig och rörelsekrävande verksamhet.  
Pojkslöjden som fysisk aktivitet  erbjöd därför större omväxling t i l l  det  
st i l lasi t tande skolarbetet  än fl ickornas slöjdövningar med st ickor,  garn,  
nål  och tråd.  

SLÖJDEN OCH REPRODUKTIONEN I KLASSPERSPEKTIV 

I detta avsnit t  diskuteras folkskoleslöjden utifrån den frågeställning på 
s  8,  som rör slöjdens t i l lde lade betydelse för den samhälleliga reproduk
tionen. Eftersom skilda grupper förmodligen hade skilda intressen i  
slöjden, ta r  jag här hänsyn t i l l  vem som sa de vad genom att  talarna förs 
t i l l  skilda sociala klasser.  Vid klassindelningen har fö ljande överväganden 
gjorts.  
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Som underlag för analysen används i  första hand riksdagsprotokollen från 
1876-1892. Under denna t id var meningsutbytet  l ivligt  och principfrågan 
om folskoleslöjdens berä tt igande ännu inte avgjord.  Perioderna före 1876 
och efter 1892 ä r av mindre relevans för de här aktuella frågeställning
arna,  varför de utesluti ts .  

Talarnas yrke eller  t i tel  har bestämts med hjälp av Svenskt Porträtt
galleri :  Riksdagens Första och Andra Kammare 1867-1906. Komplett
erande uppgifter har för vissa personer hämtats ur Svenskt Biografiskt  
Lexikon eller  Svenska Män och Kvinnor.176) Yrkena har sedan indelats i  
fyra olika klasser el ler  fraktioner av klasser enligt  följande:177) 

A. Kapitalistklass.  Stora eller  medelstora företagare inom industri ,  
handel el ler  jordbruk samt finansmän. 

B. Statsapparatens administratörer.  Ämbetsmän på central ,  regional e l ler  
lokal nivå.  

C. Mellanskikt.  Personer sysselsatta med ideologiproduktion eller  
ideologiöverföring.  

D. Bönder (småborgerskap).  

Personer involverade i  ideologiöverföring eller  ideologiproduktion bildar 
en egen grupp (kategori  C),  trots at t  de ibland sam tidigt  var ämb etsmän i  
staten (kategori  B).  Höga ämbetsmän som statsråd,  biskopar och 
generaldirektörer har som utövare av den poli t iska och ideologiska 
makten förts t i l l  kategori  B, även om vissa av dem också hade en 
ideologisk funktion.  Kategori  D består med ett  undantag,  en gästgivare,  
av bönder och lantbrukare.  Därför används fortsättningsvis beteckningen 
bönder för denna kategori .  

De s ammanlagt 110 st  som yttrade sig i  s löjddebatten vid et t  el ler  f lera 
t i l lfäl len under åren 1876-1892 fördelar sig på följande sätt :  
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Tabell  8.  Antalet  talare ur olika sociala klasser i  r iksdagens slöjddebatter 
1876-1892. 

Klass Antal  talare 

Kapitalistklass 31 
Statsapparatens 
administratörer 18 
Mellanskikt 2 4 
Bönder 37 

Summa 110 

Det bör påpekas at t  klasserna var för sig inte är homogena. Kapitalist
klassen domineras av godsägare,  sjutton t i l l  antalet .  Nio st  kan 
karakteriseras som industrikapitalister ,  fyra är bruksägare,  och en 
direktör i  e t t  försäkringsbolag.  Stat sapparatens administratörer återf inns 
dels på en central  och en regional nivå,  dels på en lokal nivå.  D e första 
utgörs av statsråd,  landshövdingar,  biskopar och generaldirektörer.  Til l  de 
senare hör jurister,  mili tärer,  en borgmästare och en länsman. Mellan
skiktet  innehåller en grupp med sin verksamhet helt  el ler  delvis knuten 
t i l l  folkskolan,  nämligen folkskollärare,  präster och folkskoleinspektörer .  
De är tretton stycken. Resten är akademiker e ller  kan ka rakteriseras som 
fria intellektuella.  

STATENS OCH FOLKSKOLANS ANSVAR FÖR UNDERVISNINGEN 

Tidigare har framhålli ts  at t  de talare,  som ansåg at t  ansvaret  för barnens 
slöjdundervisning rät tel igen åvilade hemmet kan s es som förespråkare för 
en äldre t ids uppfostringsideologi.  De som ifrågasatte föräldrarnas vil ja 
och förmåga eller  såg statens ökade engagemang som naturligt  och 
nödvändigt,  var däremot bärare av en ideologi som mer överensstämde 
med den reella utvecklingen på uppfostrans o mråde.  Man kan vä nta sig at t  
de grupper i  mellanskiktet  som hade sin utkomst t i l l  följd av denna 
utveckling,  skulle omfatta denna nya ideologi.  Och då förändringar inom 
uppfostran och undervisning vanligen har sin motsvarighet i  förändringar 
inom produktionen och det  sociala l ivets sfär,  borde kapitalismens 
kärntrupper,  kapitalägarna och de höga stat l iga ämbetsmännen, också 
förespråka stat l iga åtaganden t i l l  slöjdundervisningens fro mma. Analysen 
bekräftar i  stort  sett  dessa hypoteser.  
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Tabell  9.  Antal  talare i  olika klasser som förespråkade hemmets respek
tive statens ansvar för slöjdundervisningen i  r iksdagsdebatten 
1876-1892. 

Klass Antal  talare 

Staten måste överta Slöjdundervisningen 
hemmets ansvar åvilar hemmet 

Kapitalistklass 10 k 
Statsapparatens 
administratörer 3 0 
Mellanskiktet  11 3 
Bönder 5 9 

Vi har sett  at t  folkskoleinspektörerna och lärarmötesdeltagarna endast  
undantagsvis ifrågasatte folkskolans legit ima rätt  a t t  ombesörja 
slöjdundervisningen, och ur r iksdagens mellanskikt trädde endast  tre 
personer t i l l  försvar för hemmet som slöjdskola.178) Föreställningen om 
slöjd som en statl ig angelägenhet var också relativt  väl  utbredd inom 
kapitalistklassen.  Undantagen där utgjordes av en småländsk vagnsfabrikör 
och tre godsägare.  

Det största uttalade motståndet mot statens engagemang i  slöjden och 
försvaret  för hemmets r ätt  kom fr ån bönderna.  Deras f asthållande vid en 
äldre uppfostringsideologi har sina historiska förklaringar.  Motståndet 
bottnade bl a  i  en nedärvd motvil ja mot at t  öka statens utgifter ,  men d en 
kyrkliga hemundervisningen var också en tradit ion med djupa rötter  på 
landsbygden, och den bör r imligen länge ha levat kvar i  böndernas 
föreställningar om uppfostran och undervisning. 

Under 1910-talet  höjdes röster för et t  utvidgat stat l igt  ansvar för 
kulturreproduktionen på slöjdens o mråde.  Alla elever borde omfattas av 
slöjdundervisningen och ämn et bli  ob ligatoriskt .  Dessa krav kom från olika 
grupper inom det ideologiska mellanskiktet  som folkskoleinspektörer,  
seminariekollegier och domkapi tel .  Vissa hushå llningssällskap med en nära 
anknytning t i l l  bondeklassen drev också detta krav,  men av detta följer  
inte nödvändigtvis a t t  bonden i  al lmänhet nu började se slöjden som en 
stat l ig angelägenhet.  

Vid sam ma tid kan et t  nytt  inslag i  bilden noteras.  Nya grupper började 
växa fram med sin utkomst och sociala status knuten t i l l  slöjden i  
al lmänhet och slöjdundervisningen i  synnerhet.  Förutom fackutbildade 
slöjdlärarinnor fanns där slöjdföreningar och privata utbildningsanstalter .  
Det ta slöjdens social a fält  hade blivit  en kraft  a t t  räkna med, eftersom 
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dess medlemmar gavs t i l lfäl le at t  ytt ra sig i  utredningsarbetet .!79) De 
lyckades också i  vissa avseenden flytta fram slöjdens posit ioner inom 
folkskolan även om segern endast  var halv.  Slöjd en blev som vi se tt  inte 
obligatorisk i  1919 års undervisningsplan.  

UNDERVISNINGENS BETY DELSE FÖR DEN SA MHÄLLELIGA REPRODUK
TIONEN 

Argumenten för respektive emot folkskoleslöjden visar at t  slöjdundervis
ningen p å mänga sätt  t i l ldelades en stor betydelse för samhället  och dess 
reproduktion men också at t  den på o lika sätt  kunde äventyra denna. Slöjd 
som e tt  led i  arb etskraftens kvalif ikation ä r en sida av den saken, och här 
skall  vi  t i l l  at t  börja med diskutera frågan: I vilken utsträckning tänkte 
man sig at t  slöjdundervisningen skulle ge kunskaper och färdigheter för 
arbetsl ivet? 

De fyra talare ur mellanskiktet ,  som hävdade at t  undervisningen skulle 
handhas av hantverkare,  tänkte sig förmodligen at t  den skulle ha en 
arbetskraftskvalif icerande funktion.  En bygg mästare och t i l l ik a god sägare 
såg slöjden som en möjlighet a t t  fylla behovet av yrkesskickliga ar betare,  
och en bonde hoppades a t t  folkskoleslöjden skulle framb ringa drängar som 
var kapabla att  t i l lverka redskap för lantbrukets behov. 

Vanligare var dock uppfattningen at t  slöjden inte skulle ge någon 
yrkesutbildning, men det  var bara en domprost ,  e n överste och den förut 
omtalade småländska vagnsfabrikören som på grund av detta motsatte sig 
slöjd i  folkskolan.  

Slöjdens betydelse för överföringen av kunskaper och färdigheter för 
yrkeslivet  var al l tså inte en stor fråga i  debatten,  men i  e t t  annat och 
besläktat  avseende t i l ldelades den en desto större roll .  Med slö jdens hjälp 
skulle de n sam hälleliga arbetsdelningen komma a tt  uppfattas som legit im 
och folkskolans barn läras at t  för sin egen del rätt  uppskatta kropps
arbetets värde.  En oro över at t  arbetarklassens reproduktion inte 
fungerade t i l lfredsställande på denna punkt kan spåras hos nio kapital
ägare,  sex ämbetsmän och nio representanter för mellanskiktet .  Så t  ex 
framhöll  två ecklesiastikministrar folkskolans stora ansvar i  detta 
avseende, och greve Erik Sparre,  godsägare och landshövding , formulerade 
problemet i  klar text.  

"Är det icke, mine Herrar, ganska ofta så förhållandet, att den, som 
förvärfvat sig en smula kunskaper, anser sig för god att arbeta och 
söker sig på annat sätt sysselsättning? Och följden tir... att de, som 
haft att emottaga ansökningar om anställning t ex vid jernvägar och 
andra företag, blifva nästan öfversvämmade af ansökningar från 
personer, som vilja undvika handarbete och söka få en tjenst för att 
genom skrifveri  el ler på annat sätt  förvärfva si t t  uppehälle?".  180)  
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Slöjden som arbe tsfostran och som e tt  led i  den sociala reproduktionen av 
arbetarklassen var al l tså et t  viktigt  argument i  r iksdagsdebatten.  Det bör 
dock noteras at t  endast  tvä bönder framförde sådana synpunkter,  och en 
annan menade at t  kri t iken för bristande aktning för kroppsarbetet  borde 
vändas mot andra än arbetarna själva:  

"Nej, felet Ur enligt min tro, att det gröfre arbetet icke åtnjuter det 
erkännande, hvilket det likasom allt ärligt arbete fört je nar. Så snart 
någon är dagakarl, är han ofta nog föremål för h ån och förakt. Detta 
har äfven träffat-mig"ASI) 

Bönderna var därför i  al lmänhet skeptiska t i l l  slöjdens arbetsfostrande 
effekt,  och när det  gällde reproduktionen av den kvinnliga delen av 
jordbrukets arbeta rklass kunde den t  o m få negativa följder:  Folkskole
slöjden gjorde fl ickorna t i l l  fröknar och m amseller,  som drog t i l l  staden i  
stäl let  för att  ta anställning som pigor.  Sådana tankar framfördes av fem 
bönder,  och de bör se s mot bakgrunden av den sociala omstruktureringen 
med en ökad inflyttning t i l l  s täder och tätorter under 1800-talets sist  
år .  182) Som bränsle t i l l  motorn i  den processen spe lade dock folkskolans 
slöjdundervisning säkerligen en tämligen underordnad roll .  

Också i  ett  annat avseende var slöjden enligt  vissa bönder dysfunktionell  
ur reproduktionssynpunkt.  Inom bondeklassen fanns grupper,  som 
omfattade vår första folkskolestadga med et t  speciell t  intresse och som 
knöt vissa förhoppningar t i l l  den nya insti tutionen. Folkskolan skulle ge 
den all t  mäktigare gruppen av storbönder medborgerliga kvalif ikationer 
för a t t  deltaga i  det  poli t iska l ivet  och där hävda sina intressen.183) 
Sådana förhoppningar infriades dock inte.  Med den starka betoningen av 
biblisk historia och katekes fick folkskolan t i l l  at t  börja med närmast 
karaktär av en moralskola för underklassen.  Så småningom gavs andra 
ämnen et t  utökat utrymme i  undervisningen, vilket  vissa bönder säkert  
hälsade med t i l lfredsställelse.  Men at t  också införa slöjd? Till  detta 
ställde sig många (13 st)  tveksamma. Om man ändå var betänkt på at t  
införa f ler  ämnen i  folkskolan,  fanns andra som i  så fall  vore mer 
angelägna: 

"För några år sedan - jag minnes icke rigtigt när - väcktes vid 
Riksdagen en motion, som gick ut derpå att folkskollärarne skulle 
bibringa barnen kännedom om våra grund- och kommunallagar. Jag 
tror icke jag misstager mig, då jag vå gar säga, att då... framhölls att 
man icke kunde lägga på lärarne sådana göromål... Det ser nästan ut, 
som om det finnes folk, som, då det blifver fråga om att lemna barnen 
undervisning i de lagar, under hvilka de lefva, menar att detta icke 
går an, utan anser det bättre att barnen sitta och skära tandpetare 
eller dylikt"A&t+) 
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Det är nog inte en slump, at t  denna invändning kom från Liss Olof 
Larsson, en framstående riksdagman från böndernas led,  och l iknande 
tankar framfördes också av Carl  Ifvarsson, en annan ledande bonde
gestalt .  185) 

Hitt i l ls  har vi  noterat  vissa klasspecifika nyanser i  föreställningarna om 
slöjdens betydelse för den soc iala och kul turella reproduktionen. Men i  ett  
annat avseende var man tämligen överens,  nämligen i  sin syn på slöjden, 
kvinnan och hemmet.  Det var på kvinnan det  kom an, om li vet  i  hemmet 
skulle fungera t i l lfredsställande.  En kontraktsprost  målade sin vision av 
det  goda hemmet så här:  

"Ordspråket stiger, att i ett torftigt hem underverk kan ske genom 
tvål och vatten till båtnad för trefnaden, men ett sådant underverk 
kan med vtilsignelse för hemmen fullföljas tifven med nål och tråd, 
med spinnrock och väfstol. Och sådana husmödrar, som tilska de sina, 
skola htirigenom ofta blifva i stånd att till sitt hem återföra den 
lycka, som redan börjat vika, och derigenom kunna mången gång locka 
en felande make tillbaka från krogens förvillelser till den hemmets 
frid, som genom honom kanske gått förlorad"A2>G) 

Slöjden, kvinnan och hem met framstod nästan som grundvalen för he la den 
samhälleliga ordningen, och med föreställningen om slöjdens och kvinnans 
stora betydelse för hemmet fick också den könsliga arbetsdelningen sin 
legit imitet .  

Under 1910-talet  ägde en viss perspektivförskjutning rum. Slöjdens 
betydelse för samhället  tonades ner,  och slöjden som ett  medel at t  
utveckla kreativitet ,  fantasi  och s mak lyftes fram. Sådana idéer återfanns 
bl a  hos Ellen Key, och de omfattades av många personer involverade i  
folkskolans slöjdund ervisning. 187) Slöjd en utnämndes också t i l l  bärare av 
tradit ioner från husslöjdens t id,  en husslöjd som tidigare dömts ut  som 
ekonomiskt olönsam, men som nu t i l ldelades både et t  ekonomiskt och 
estetiskt  värde.  Hemslöjdens enkla former i  s tä l let  för överlastade 
prydnadssaker var också en estetik med många förespråkare vid seklets 
början.  Eilen Key och Carl  Larsson som sti lbildare på detta område s at te 
här sin prägel också på debatten om folkskoleslöjden.188) Överföring av 
en hemmets ideologi med nya borgerliga förtecken blev s å en punkt på 
folkskoleslöjdens program. 

Vi har t idigare mött  andra exempel på slöjd som led i  ideologireproduk
tionen. Ordning, renlighet och noggrannhet var önskvärda dygder som 
följde i  folkskoleslöjdens spår.  I  vilken mån dessa var speci fikt  borgerliga 
ideal  kan diskuteras,  men noteras bör a t t  sådana synpunkter framfördes av 
kapitalägare,  ämbetsmän och representanter för det  ideologiska 
mellanskiktet ,  medan bönderna på den punkten teg st i l l .  Däremot hördes 
röster från både bönder och kap italägare i  den kör,  som sjöng slöjdens och 
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fl i tens lov.  Fli t  och idoghet var ju också sl i tstarka ideal från förr ,  som 
överlevt den stora samhällsomvandlingen. 

En utgångspunkt för denna undersökning togs i  frågan om slöjdens int åg i  
folkskolan kunde relateras t i l l  kapitalets behov av en bil l ig och säker 
arbetskraftsreproduktion.  Annorlunda uttryckt:  Ville man s ätta slöjden i  
löneförhöjningens ställe? 

På den frågan kan man svara ja,  även om detta naturligtvis in te var de n 
enda bevekelsegrunden för att  införa slöjd i  folkskolan.  Men för 
fl ickslöjden var de t  utan tvekan e t t  mycket tungt vägande skäl,  och det  ä r  
nog inte heller någon slump at t  många kapitalägare (nio st) ,  framförde 
sådana argument.  En skeppsredare och skeppsbyggmästare uttryckte sig 
mycket klart  på den punkten: 

"Om man ser på e n arbetares hem - ty der faller saken bäst i dagen -
så finner man mången gång, att den ene arbetaren, som erhåller 
högsta gångbara aflöning, men har en dålig hustru, har det ganska 
fattigt och klent bestäldt för sig; och hans barn få mången gång 
springa halfnakna omkring och lära sig ingenting. Men i en annan 
arbetares hem deremot, om der finnes en ordentlig hustru, kan man få 
se snygga, rena barn, som deltaga i  hemsysslorna. Hustrun si t t er vid 
väfstolen, barnen hålla på m ed handaslöjd och i taket hänger ett spett 
med hembakadt bröd, ehuru den senare arbetare kan förtjena endast 
hälften eller två tredjedelar emot den förstnämnde. Allt detta beror 
på hustrun, och fastän hemmet är fattigt, är det dock der mycket 
bättre stäldt än hos den andre arbetaren, som hade större inkomst-
er".  189) 

Träpatronerna i  Skön gav uttryck för l iknande uppfattningar,  men s amma 
sak sades ibland med ord som dolde det  nakna klassintresset .  Några 
kapitalister  använde uttryck som "en välsignelse för vårt  land",  en "lönsam 
investering för staten" eller  talade mer allmänt om slöjdens n ytta för de 
fat t iga och mindre bemedlade grupperna i  samhället .  

Bland ämbetsmännen och i  grupper inom mellanskiktet  återfinner vi  
l iknande föreställningar,  men de målar inte så färgstarka bilder av 
slöjdens och kvinnans möjligheter at t  med små medel skapa en dräglig 
t i l lvaro för arbetarfamiljen.  Slöjdens ekonomiska nytta beskrivs i  mycket 
al lmänna ordalag,  och i  1910-talets utredningsarbete var form uleringarna 
ännu v agare.  Frågan sågs nu enb art  ur den enskilde a rbetarens perspektiv,  
och a t t  samma sak också hade si t t  värde fö r k apitalägaren var e t t  faktum 
som inte längre formulerades i  klartext.  
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SAMMANFATTNING 

Den höga talarfrekvensen i  r iksdagens slöjd debatter är  et t  tecken på at t  
mänga och kanske delvis motstridiga intressen var kopplade t i l l  
slöjdfrågan. Att  t  ex kapitalägarna i  så stor utsträckning engagerade sig i  
debatten tyder på at t  detta var en uppfostringsfråga med många 
dimensioner.  

Föreställningarna om slöjd var på många sätt  klassmässigt  b etingade.  Så 
bedömde grosshandlaren,  bonden och folkskolläraren slöjdens n ytta efter 
olika måttstockar,  och de kom ofta t i l l  olika resultat .  En annan 
klassmässigt  betingad olikhet kan urskil jas i  argumentens karaktär och 
inbördes fördelning i  de olika klasserna.  I kapitalistklassen dominerade 
t  ex ekonomiska synpunkter,  medan sådana var sällsynta bland ämbets
männen. Men också inom klasserna fanns stora variationer,  varför 
klassti l lhörigheten verkligen inte på något enkelt  sätt  bestämde 
föreställningsvärlden. 

Samma argument för el ler  mot slöjd i  folkskolan hade ofta klasspecifika 
nyanser.  Bonden och kapitalägaren målade t  ex slöjdens ekonomiska nytta 
i  mycket konkreta bilder med hänvisningar t i l l  egn a erfarenheter.  De hade 
ju också en n ära koppling t i l l  den ekonomiska basen och t i l l  produktionens 
vil lkor.  För folkskolläraren ell er  generaldirektören var detta samband mer 
indirekt,  och i  mellanskiktet  och bland ämbetsmännen fanns en större 
benägenhet att  beskriva slöjdens nytta i  mer allmänna ordalag.  

Under det  sista årt iondet blev slöjden l iksom skolfrågor i  al lmänhet främst 
en angelägenhet för mellanskiktet .  Som en följd av den fortsatta 
arbetsdelningen överlämnades nu skoldiskussionen t i l l  experter inom 
folkskolans och slöjdens sociala fält .  Kanske är detta en orsak t i l l  at t  
slöjdargumenten ändrade karaktär,  och att  föreställningen om slöjd som 
personlig utveckling vann mark på den konkreta ekonomiska nyttans 
bekostnad. 
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Kapitel 6. DEN HUSLIGA EKONOMIN 

EN ÖVERSIKT AV ÄMNETS UTVECKLING 

Folkskolans undervisning i  huslig ekonomi har l iksom slöjden en t idig 
förhistoria knuten t i l l  fat t igvården. Vid mänga av de inrättningar,  där 
undervisning i  läsning och kristendom varvades med praktiskt  arbete,  stod 
också hushållssysslor på dagordningen.1) Men rötterna t i l l  ämnet huslig 
ekonomi i  folkskolan kan också söka s i  två senare och från fatt igvården 
väsensskilda företeelser,  nämligen fl ickskolan och näringsfysiologin.  

Näringsfysiologins genombrott  under 1800-talets senare hälft  f ick som 
konsekvens at t  hushållsarbetet  inte längre enbart  sågs ur praktisk 
synvinkel.  De nya vetenskapliga rönen om födans sammansättning och 
egenskaper borde utgöra den teoretiska grunden för det  praktiska 
arbetet .2) Med andra ord -  utbildningen blev t i l l  en förutsättning också 
för husligt  arbete.  

Eftersom de statl iga läroverken länge var reserverade för pojkar,  t i l lkom 
under 1800-talet  en mängd olika privata fl ickskolor för a t t  t i l lgodose 
borgar- och t jänstemannaflickans utbildningsbehov. Statens eventuella 
ansvar i  d etta avseende var dock förem ål för en å terkommande diskussion,  
och i  den diskussionen framfördes ofta oro över f l ickundervisningens 
inriktning.3) Att  försöka göra fl ickskolan t i l l  en kopia av läroverket var 
t i l l  men för fl ickans framtida och naturliga uppgift  som maka, mor och 
husmoder.  Flickor som utbildats t i l l  fransktalande och pianospelande 
salongsdockor fick naturligtvis inte heller de lämpliga kvalif ikationerna 
för husmoderkallet .  Undervisning i  praktisk och teoretisk huslig ekonomi 
blev så i  mångas ögon ett  medel att  korrigera den felaktiga inriktning 
som ansågs prägla fl ickskolan.^) År 1893 utbetalades det  första 
statsbidraget t i l l  Högre Lärarinneseminariet  för undervisning i  huslig 
ekonomi.5) 

Flickskolans företrädare var också öppna för de nya vindar som blåste.  
Impulser utifrån hämtades på studieresor t i l l  länder i  Europa,  där 
skolkökssaken nått  en högre utveckling.  Under 1880-talet  infördes 
undervisning i  huslig e konomi vid fl ickskolor i  Göteborg och Stockholm. 
1895 började en högre utbildning vid Fackskolan för huslig ekonomi i  
Uppsala.  Fler läroanstalter  följde efter.6) 

Pä sina håll  insåg man snart  den husliga ekonomins betydelse för 
arbetarklassen.  Ömvändningen t i l l  satsen "Den som ej  arbetar,  skall  ej  
heller  äta" hade nämligen också sin ak tuali tet .  Näringsfysiologin gav svart  
på vit t  at t  arbetarens prestationsförmåga var avhängig en fullvärdig 
proteinrik kost .7) 



1 1 8  

De första ansatserna t i l l  huslig undervisning i  folkskolan hade en nära 
koppling t i l l  fat t igvården. I  f lera av Stockholms folkskolor ordnades vid 
1880-talets början matservering för de fat t igaste barnen. Maten hämtades 
frän stadens ångkök, men när dessa upphörde öppnade s e t t  kök i  Nikolai  
folkskola i  Storkyrkoförsamlingen, där de äldre fl ickorna deltog i  
matlagningen. Snart  fanns l iknande skolkök med en blandning av 
undervisning och fatt igunderstöd i  sex av huvudstadens församlingar.  I  
f lera andra städer -  stora såväl som mindre -  växte skolkök upp, och 
därmed dröjde det  inte länge förrän frågan om statens ansvar för 
folkskolans husliga undervisning hamnade på riksdagens bord.8) 

Är 1895 väcktes en motion i  Andra Kammaren om statsbidrag t i l l  
läroanstalter  för utbildning av lärari nnor i  hushållsgöromål i  folkskolan.9) 
Motionen avslogs,  men redan året  därpå bevil jades medel för detta 
ändamål t i l l  Fackskolan i  Uppsala,  Atenum för fl ickor i  Stockholm och t i l l  
Göteborgs skolkök.10) 

1 1897 års folkskolestadga upptogs den husliga ekonomin i  folkskolans 
ämneskrets,  men l iksom slöjden fick den status som et t  frivil l igt  ämne: 

"Härjemte må, der omständigheterna sådant medgifva, tillfälle till 
undervisning i huslig ekonomi beredas de flickor, som begära och 
erhålla tillstånd att deri deltaga"Al) 

Detta officiella stadgande var al l tså en senkommen bekräftelse av en 
praktik som på många håll  redan etablerats.  En praktik,  som snart  också 
skulle komma att  stödjas ekonomiskt av staten.  En motion av andra-
kammarledamöterna och t i l l ika folkskollärarna Fridtjuv Berg och Emil 
Hammarlund resulterade 1902 i  en utredning om statsbidrag t i l l  
folkskolor,  högre folkskolor och folkhögskolor för undervisning i  huslig 
ekonomi.  12) 1906 kunde en av m otionärerna,  Fridtjuv Berg,  nu i  egenskap 
av ecklesiastikminister underteckna en proposit ion i  ärendet.13) 1907 
utbetalades de första statsbidragen för folkskolans undervisning i  huslig 
ekonomi.  

Skolkökssaken stod under 1910-talet  högt i  kurs,  och tankar om huslig 
utbildning som en sorts kvinnlig värnplikt  lanserades.  14) En motion i  den 
riktningen bifölls  av 1917 års riksdag, då kyrkostämman gavs rätt  att  
besluta om skolplikt  för kurser i  huslig ekonomi.  15) Vid denna t id var 
också den obligatoriska fortsättningsskolan i  stöpsleven, och med den vil le 
man sprida undervisning i  hushållsgöromål t i l l  en all t  större del  av 
arbetarklassens fl ickor.16) Ämnet arbetskunskap i  fortsättningsskolan 
kunde nämligen omfatta hushållsgöromål,  och så kom det också at t  i  
praktiken bli  på många håll  run t om i  landet.  Men därmed har vi  p asserat  
t idsgränsen för denna undersökning. 
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IDEOLOGIER KRING UNDERVISNINGEN I HUSLIG EKONOMI 

Under denna rubrik analyseras de föreställningar om undervisningen i  
huslig ekonomi,  som olika myndigheter och personer gav uttr yck fö r.  På så 
sätt  belyses med hjälp av den husliga ekonomin några av d e övergripande 
frågestäl lningarna,  som då får följande formulering: 

När och på vilka grunder började fl ickornas uppfostran t i l l  dugliga 
husmödrar at t  betraktas som en legit im uppgift  för staten? 

Vilken betydelse t i l ldelades undervisningen i  huslig ekonomi för 
samhället  respektive för individen? 

Vi skall  al l ts å i  några olika källmaterial  följa den process,  som innebä r att  
staten t i l ldelas ett  al l t  större ansvar för kulturreproduktionen på det  
husliga om rådet och anal ysera de grunder som st atens legit imitet  i  detta 
avseende bygges på.  

KÄLLOR OCH METOD 

Källmaterialet  består av några olika komponenter.  

Riksdagsdebatten om huslig ekonomi för folkskolans fl ickor har granskats 
för perioden 1895-1919. De n debatten fördes efter två l injer.  Dels tä nkte 
man sig a t t  införa huslig ekonomi i  folkskolans högsta klasser och dels a t t  
sådan undervisning kunde anordnas efter avslutad skolgång. Med den 
obligatoriska fortsättningsskolan vil le man bl a  möjliggöra det  senare 
alternativet .  Eftersom detta var l iktydigt med en utvidgning av den 
stat l igt  styrda kulturreproduktionen på det  husliga området har också 
debatten om fortsättningsskolan granskats.  Därvid har endast  de talare 
som berört  ämnet huslig ekonomi tagits  med. Det material  ur Riksdags
trycket som använts redovisas i  bilaga.  Det har analyserats efter samma 
modell  som slöjddebatten och samma metodiska överväganden har 
t i l lämpats.  På så sätt  blir  direkta jämförelser möjliga.  

Landshövdingeämbetenas,  domkapitlens och folkskoleinspektörernas 
utlåtanden över r iksdagens skrivelse med anlednin g av 1902 års motion om 
statsbidrag för undervisning i  huslig ekonomi har granskats.  Dessa 
utlåtanden låg t i l lgrund för 1906 års proposit ion i  ärendet.  Samma 
analysmodell  har t i l lämpats på dessa,  även om utlåtanden är av en annan 
karaktär än inlägg i  en riksdagsdebatt .  Direkta jämförelser kan därför 
vara vanskliga,  men de två källmaterialen bidrar naturligtvis på var sina 
sätt  t i l l  a t t  belysa för eställningar kring undervisningen i  huslig ekono mi.  

Ett  stort  antal  remissinstanser yttrade sig över Folkundervisnings
kommitténs betänkande angående folkskolan och fortsättningsskolan.  De 
delar av dessa utl åtanden som rör undervisningen i  huslig ekonomi används 
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här som en i l lustration av det  ideologiska klimatet  vid undersöknings
periodens slut .  

Tre pionjärer inom den husliga utbildningen får representera gruppen av 
lärarinnor.  Eva Rodhe, Ida Nor rby och Lotten Lagerstedt deltog i  debatten 
med föredrag respektive art iklar i  ämnet.  

Med hjälp av dessa källmaterial  skall  i  de följande avsnit ten olika 
makthavares föreställningar om undervisningen i  huslig ekonomi 
rekonstrueras.  Vi börjar med de poli t iska -  männen i  r iksdagens båda 
kamrar.  

RIKSDAGSMÄNNEN 

Vad handlade då riksdagens skolköksdebatt  om? Ja,  l iksom för slöjden 
framfördes synpunkter på statens uppfostringsansvar (kategori  UA), på 
undervisningens mål,  inriktning och in nehåll  (kategori  Ml),  på lärarfrågor 
och på undervisningens ekonomiska och organisatoriska ramar (kategori  
LF respektive EOR). Figur 11 visar frekvensen för dessa kategorier för 
hela perioden 1895-1919 respektive för två delperioder.  

Vid en jämförelse med motsvarande figur för s löjddebatten framträder en 
markant skil lnad.  Uppfostringsansvaret  var i  det  närmaste slutdiskuterat  
för slöjdens del  i  och med att  statsbidrag började utgå.  (Jfr  perioden 
1893-1919 i  f igur 5,  s  65).  Men för ämnet huslig ekonomi ökade den 
frekvensen, när statsbidragsfrågan var avklarad.  Många talare berörde 
all tså under periodens senare del  i  s ina inlägg statens ansvar för den 
husliga utbildningen. Hade detta därmed i  något avseende blivit  en 
kontroversiell  fråga? 
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Figur 11.  Andelen talare i  r iksdagens d ebatt  om huslig ekonomi som be
rör uppfostringsansvaret  (UA ), und ervisningens mål,  innehåll  e tc 
(Ml),  lärarfrågor (LF) och undervisninge ns ekonomiska och orga 
nisatoriska ramar under olika perioder (EOR)i 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

I s löjddebatten betydde höga fre kvenser för kategorin UA också a t t  olika 
meningar om statens ansvar för slöjdundervisningen bröts m ot varandra.  En 
äldre uppfostringsideologi,  enli gt  vilken detta ansvar av naturen t i l lkom 
hemmet,  stäl ldes mo t nya uppfattningar om st atens rätt ighet och skyldig
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het i  detta avseende. En motsvarande diskussion om huslig ekonomi i  
f l ickskolan fördes under åren 1893-1894 i  t idskriften Verdandi.17) Men 
all t ifrån år 1895 då frågan om undervisning i  huslig ekonomi för 
folkskolans fl ickor för första gången väcktes i  r iksdagen var d et  ingen som 
på all var t rädde t i l l  hemmets försvar.  I  den d ebatt  som följde ty cktes alla 
vara överens med folkskollärare Lil jeholm, motionären i  frågan år 1895, 
om att  det  "är Riksdagens oafvisl iga plikt  at t . . .  söka uppfostra goda 
husmödrar",18) en plikt  som hemmen i  al l t  större utsträckning ansågs 
försumma: 

"Nu är det så, att alltför många af vårt lands husmödrar icke förstå 
att sköta om sina hem; och derom är icke så mycket att säga, då de ju 
äro barn af sin tid; men de äro ej heller så skickade att i detta 
afseende vägleda sina döttrar, och derför är behöfligt, att våra skolor 
träda emellan och att der anordnas undervisning i huslig ekono
mi.. .".19) 

Inga delade meningar rådde således om behovet av statl iga insatser för 
den husliga utbildningen, och detta samförstånd avspeglades i  en låg 
frekvens för kategorin UA under perioden 1895-1906, som föregick 
beslutet  om statsbidrag.  

När så denna frekvens under nästa period sköt i  höjden, var d etta inte e t t  
tecken på at t  statens ansvar började ifrågasättas.  Diskussionen rörde i  
s täl let  en utökad statl ig intervention i  kulturreproduktionen och hur al l t  
f ler  f l ickor skulle kunna omfattas av skolköksundervisningen. Därför 
diskuterades och beslutades om mindre restriktiva statsbidragsvil lkor,20) 
och därför fr amfördes så småningom krav på en obligatorisk undervisning i  
huslig ekonomi.  Alla insåg ju inte skolkökssakens välsignelse:  

"Det hände i en församling härförleden, att det icke anmälde sig ens 
åtta elever, vilket antal är minimum för erhållande av statsbiEhg. 
Följden blev, att församlingen bestämde sig för att det oaktat hålla 
kursen, och själv bekosta densamma utan statsbidrag. Sedan 
emellertid kursen börjat, behagade det fåtal, som anmält sig, att efter 
några dagar strejka... Jag frågar: Kan det vara riktigt, att det, som 
dessa nio socknar med arbete och kostnader åstadkommit och som 
dessa nio socknars skolstyrelser i åratal, ägnat ett nitiskt intresse, 
skall kunna göras om intet av några tredskande barn eller några 
likgiltiga och oförstående föräldrar".21) 

Riksdagsdebatten om statens ansvar för den husliga utbildningen hade 
all tså en annan karaktär än den motsvarande för slöjden. Den startade 
från et t  högre utgångsläge och t i l lfördes under perioden nya dimensio ner 
med idéer om huslig ekonomi som obligatorium. Kanske var det  så at t  
slöjden bröt isen och banade väg för mera vit tsyftande fö reställningar om 
staten,  skolköksundervisningen och den kulturella reproduktionen. 
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Figur 12.  Andelen talare i  r iksdagsdebatten om huslig ekonomi som an
lägger ekonomiska,  moraliska,  pedagogiska respektive närings
fysiologiska synpunkter pä undervisningen i  huslig ekonomi.  

Synpunkter pä undervisningen 

Hur säg då riksdagsmännen på den husliga undervisningens mål och 
inriktning? Vilken betydelse t i l ldelades den för samhälle och individ? 
Svaren p å dessa frågor faller  i  s tor t  inom sam ma kategorier som a nvänts 
för slöjden, nämligen ekonomiska,  moraliska och pedagogiska med t i l lägg 
för en fjärde kategori ,  näringsfysiologiska synpunkter.  Figur 12 visar den 
inbördes fördelningen mellan dessa kategorier.  
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I  de batten om statsbidrag för fl ickslöjd var de pedagogiska synpunkter na 
mycket sparsamma, men här framträder den motsatta tendensen. De var 
bäst  representerade under den period,  som föregick beslutet  om 
statsbidrag för huslig e konomi.  Vad döljer sig då bakom detta fenomen? 

De renodlat  pedagogiska synpunkterna visar sig här också vara i  minoritet .  
En t alare framhöll  skolköksundervisningen som en pedagogiskt motiverad 
omväxling t i l l  det  annars så st i l lasi t tande skolarbetet .22) En annan 
betonade vikten av at t  teori  och praktik kombinerades i  undervis-
ningen.23) Men i  övrigt  rörde den pedagogiska diskussionen lärarfrågan. 
Skulle skolkökslärarinnan vara pedagogiskt och fackligt  utbildad eller  
kunde i  enlighet med utskottets förslag t i l l  s tatsbidragsbestämmelser 
skolrådet välja en på annat sätt  lämpad person? 

Herr Person i  Tällberg ans löt  sig t i l l  den f örsta uppfattningen t i l lsammans 
med sex andra talare:  

"Ty det gäller här icke allenast att vinna en lärarinna, som själf är 
kunnig i konsten att laga mat, utan framför allt en sådan, som är 
kunnig i konsten att lära andra, hur det skall gå till att laga mat. Det 
är här fråga om att lära eleverna ordning, skick och reda...".24) 

Utskottets förslag innebar,  menade man, en risk a t t  vilken kokerska som 
helst  ansåg sig kompetent at t  handha undervisningen och att  skolrådet 
anställde personer i  församlingen som var kända för att  laga god mat.  
Men det  var ju inte frågan om någon finare matlagning utan at t  lära 
barnen grunderna för en god hushållning.25) 

Det pedagogiska kravet på en utbildad lärarinna var al l tså underordnat 
ekonomiska och moraliska syften.  Utbildning krävdes för at t  inte 
undervisningen s kulle förryckas mot den finare och dyra kokkonsten och 
för a t t  klara den uppfostrande u ppgiften a t t  lära barnen moraliska dygder 
som ordning och snygghet.  

Alla var emellert id inte helt  övertygade om vikten av utbildning i  detta 
sammanhang. Kanske gjorde den ibland mer skada än nytta? 

"Jag har från min hemort erfarenhet därom, att det går lika bra utan 
utbildade lärarinnor... Den utbildning, som meddelas i de anstalter, vi 
hittills hafva haft, är ej alltid att sätta värde på. Att laga mat och 
sköta ett hushåll måtte väl i eminent bemärkelse vara något 
praktiskt... jag t ror, att vi alla kunna vara ense om, att vi hellre äta 
mat, som tillagats af praktiskt skickliga personer, än sådan, som är 
t i l lagad af teoretiskt  skickliga personer".26) 
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I  diskussionen om lärarinnans kompetens skymtade all tså moraliska 
synpunkter,  och sådana framfördes också i  andra sammanhang. Undervis
ningen skulle vara uppfostrande och främja moraliska dygder som ordning, 
snygghet,  renlighet och sparsamhet.  

"Hvad är det, som gör, att de mindre bemedlade klassernas hem så 
ofta förete för m enniskovännen en så mörk och nedslående och rent af 
hemsk tafla? Är det icke beroende på a tt hon, som skulle upprätthålla 
hemmet och vara den, hvars ordnande hand tryckte på detsamma en 
stämpel af trefnad och ordning, saknar förmåga, öfning och insigt att 
detta göra?"27) 

En okunnig och slarvig husmor drev mannen t i l l  krogen, fostrade 
l igapojkar och brottsl ingar medan fl ickorna hamnade i  prosti tution.28) 
Skolköksundervisningen sågs som et t  led i  arbetarhemmets moraliska 
upprustning och i  kampen mot dryckenskap och brottsl ighet.  

De ekonomiska synpunkterna var inte så dominerande som i  f l ickslöjds-
debatten.  Men den ekonomiska nyttan var helt  oomstridd,  även om en 
varnande röst  höjs mot a t t  driva de t  ekonomiska tänkandet al l t  för l ångt.  
Enligt  utskottets förslag t i l l  statsbidragsbestämmelser skulle skolköks
undervisningen kunna förenas med g ratis  utspisning av fatt iga barn,  någo t 
som enligt  ecklesiastikminister Fridtjuv Berg kunde förrycka undervis
ningens inriktning: 

"Man kan riskera, att det blir icke en undervisning åt skolflickor i 
huslig ekonomi, utan i stället en masstillverkning af mat för 
fattigförsörjning... Syftet har tvärtom varit det, att skolkökskurserna 
skulle, i den mån de det kunna, bidraga till att utbilda flickor att i 
framtiden blifva dugliga husmödrar - att förbereda dem till att på e tt 
beräknande och förståndigt sätt sköta sitt eget blifvande lilla 
he m ".29) 

Inte heller definierades den ekonomiska nyttan i  termer av yrkesutbild
ning och utkomstmöjligheter.  Ämnet huslig ekonomi var som namnet 
antyder en hemmets ekonomi,  och för denna t i l ldelades kvinnan en 
avgörande betydelse:  

"... husets ekonomiska bestånd beror lika mycket på h ustruns förmåga 
att klokt använda tillgångarna som på mannens förmåga att 
förtjena".  30) 

Men a ll t  deta var i  högsta grad också förenligt  med kapitalets intresse.  
Bättre och bil l igare mat,  bät tre arbetare,  större produktivitet  och s törre 
vinster var en kedjereaktion som kunde ta sin början i  skolköket.  
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"Först, då något om den bristande arbetsintensiteten hos vårt folk, 
hvaröfver ofta och, jag nö dgas bekänna, icke utan skäl klagats. Enligt 
offentligt vittnesbörd af en bland landets störste arbetsgifvare vid ett 
möte, där jag var närvarande, har denna brist sin väsentliga grund i 
dåligt kosthåll för en stor del af den kroppsarbetande befolkningen, 
såsom han ock betygat, att införandet af skolkök till beredande af 
närande på sa mma gång som billig mat visat sig medföra en afsevärd 
ökning i  arbetsprodukten".31) 

Den husliga ekonomins frukter var således enligt  våra riksdagsmän i  
många avseenden välsmakande. Nästa avsnit t  ägnas åt  några andra 
myndighetspersoners föreställningar om skolköksundervisningen. 

FOLKSKOLEINSPEKTÖRERNA, DOMKAPITLEN OCH LANDSHÖVDINGE
ÄMBETENA 

Utlåtande över riksdagsskrivelsen om statsbidrag för undervisning i  huslig 
ekonomi inkom ti l l  ecklesiastikdepartementet  kring års skiftet  1904-1905. 
De har kategoriserats på samma sätt  som riksdagsdebatten i  föregående 
avsnit t .  (Yttrandenas fördelning på de olika kategorierna för de respektive 
remissinstanserna framgår av figur 13).  Folkskoleinspektörerna,  dom
kapitlen och landshövdingeämbetena uppvisar i  s tort  sett  samma 
svarsmönster.  Så är  t  ex frekvensen för kategorin UA genomgående den 
högsta.  Detta har bl  a  en förklaring i  a t t  man uppfordrades at t  uttala sig 
om statsbidragets berät t igande,  dvs om statens ansvar för den husliga 
utbildningen. Hur såg då dessa officiella myndighetspersoner på denna 
fråga? 

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

"Om vikten och betydelsen af en efter den kroppsarbetande befolk
ningens behof och villkor lämpad undervisning i huslig ekonomi torde 
icke vara nödigt att här orda...".32) 

3a, en huslig utbildning i  statens regi -  det var för landshövdingar,  
folkskoleinspektörer och domkapitel  en i  det  närmaste helt  okontrover
siell  fråga,  och grunden för denna deras uppfattning är vid detta laget 
välbekant.  Hemmen och mödrarna klarade inte längre uppgiften a t t  fostra 
fl ickorna t i l l  dugliga husmödrar.  Men bilden av he mmens vilja och förmåga 
i  de tta avseende målades med olika nyanser.  Behovet av skolköksundervis
ning var inte l ika stort  överall t .  Det var f l ickan i  staden eller  
industrisamhället  som ti l l  skil lnad från bondedottern på landet saknade 
t i l lfäl le at t  lära sig husliga sys slor i  hemmet.  Lika i l la s täl l t  var d et  för 
torpardottern,  statarf l ickan eller  backstugusit tarens dotter.  För dessa 
måste skolan träda i  hemmets ställe.33) 
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Figur 13.  Andelen folkskoleinspektörer (Fl) ,  domk apitel  (DK) och lands
hövdingeämbeten (KBH) som berör uppfostringsansvaret  (UA), 
undervisningens mål,  innehåll  etc (Ml),  lärarfrågor (LF) respe k
tive undervisningens ekonomiska och organisatoriska ramar 
(EOR) i  sin a remissyttranden över undervisningen i  huslig eko 
nomi.  

En folkskoleinspektör hade personligen drabbats av den kvinnliga 
okunnigheten i  matlagning: 

"Vid en inspektion under svårt väder vintertid i en aflägset liggande 
skola - vi hade åkt ut vid 7-tiden på morgonen och kunde ej vara 
hemma förrän vid samma tid på k vällen - ville hustrun i huset visa en 
vänlighet och tog in på middagsrasten något svart på en tallrik. Det 
var -  kött  men stekt  så länge,  at t  det  var värdelöst . . ." .34) 
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Ändrade förhållanden som arbeta rhustrurnas ökade förvärvsarbete och nya 
matvanor med t i l lgång t i l l  mindre nytt iga l ivsmedel som kaffe och te 
gjorde undervisnin g i  huslig ekonomi t i l l  en nödvändighet.  Ett  f aktum som 
två folkskoleinspektörer dock konstaterade med ett  beklagande: 

"Efter hand har det gått dà'rhà'n, att hemmen hafva beviljat sig 
befrielse från den ena delen efter den andra af barnens handledning 
och fostran, öfverlämnande omsorgen härom till de offentliga 
skolorna. Det börjar bli för trångt med ämnen och åliggande i 
skolorna, för tomt i hemmen. Hittills har dock ett sätt för den 
moderliga uppfostran kvarlemnats åt hemmet: den unga dotterns 
handledning i hushållets och matlagningens sysslor; då det nu gäller 
de första stegen för äfven detta områdes förflyttning, må ju ett 
varningens ord få uttalas...".35) 

Alla eventuella principiella betänkligheter måste dock vika inför 
verklighetens brister,  och alla såg inte heller undervisning i  huslig 
ekonomi som något nödvändigt ont.  En folkskoleinspektör definierade 
detta som en mycket legit im skolans uppgift :  

"Då nu undervisningen i detta ämne är fullt ut så viktig, som i 
åtskilliga andra, t ex slöjd, historia, geografi, naturkunnighet, 
teckning, hvilka upptagits i skolplanen, bör staten äfven i detta fall 
och i grund och botten med än mera fog träda hjälpande emellan".36) 

Sammanfattningsvis kan vi ko nstatera a t t  idén om e n statl igt  reglerad och 
finansierad undervisning i  huslig ekonomi med vissa förbehåll  var väl  
förankrad bland myndighetspersonerna på skolans område.  De reservat io
ner som framfördes gällde det  generella behovet av en sådan undervisning. 
Allmogehemmen ansågs av många fortfarande kapabla att  själva svara för 
f l ickornas uppfostran t i l l  dugliga husmödrar.  Et t  annat förbehåll  var som 
vi i  nästa avsnit t  skall  se av pedagogisk natur.  

Synpunkter på undervisningen 

I r iksdagens slöjddebatt  framfördes pedagogiska s ynpunkter både för och 
emot slöjd i  folkskolan.  Argumenten mot slöjd gäl lde då mångläseriet  och 
ämnesträngseln på folkskolans schema. Slöjden skulle inkräkta på de 
övriga ämnena, menade man. I  debatten om huslig ekonomi i  r iksdagen 
saknades sådana argument,  men landshövdingar,  folkskoleinspektörer och 
domkapitel  framförde ofta sådana synpunkter på undervisningen. (Jfr  
f igur 14).  1 de ej  odelat  posit iva pedagogiska synpunkterna på huslig 
ekonomi uttrycktes farhågor att  detta ämne kunde komma att  inverka 
menligt  på de övriga:  
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p| = Moraliska synpunkter 

Il = Odelat positiva pedagogiska synpunkter 

• = Delvis negativa pedagogiska synpunkter 

Figur 14.  Andelen utlåtanden av folkskoleinspektörer (Fl),  domkapitel  
(DK) respektive landshövdingeämbeten (KBH) med ekonomiska,  
moraliska,  pedagogiska respektive näringsfysiologiska syn
punkter på undervisningen i  huslig ekonomi.  

"Att inrätta skolkök för flickor i den egentliga folkskolan synes mig 
däremot icke vara lämpligt. Sådant skulle utan tvifvel verka 
synnerligen störande på undervisningen i folkskolans obligatoriska 
ämnen, särdeles i folkskolorna på landet, där nästan öfverallt gossar 
och flickor undervisas tillsammans. Hvarmed skulle gossarna syssel
sättas under den t id,  som fl ickorna t i l lbragte i  skolköket".37) 
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Lästiden var också maximalt  intecknad: 

"De t immar på d agen, som den moderna 
maximum för barnens arbetstid, aro redan upptagna af skolornas 
öfvriga läro- och öfningsåmnen".38) 

1 slöjddebatten bemöttes sådana argument, höjden som en nytt.ig och 
uppfriskande omväxling kunde få en gynnsam effek: också på de övriga 
skolarbetet. Sådana idéer föresvavade nog också har några folkskoie 
insDektörer 39) men de flesta såg en annan lösning på problemet. 
Skolköksundervisningen borde förläggas till ferl®^d ^seend'e 
gången folkskola. Det senare alternativet var också i ett annat avseen 
pedagogiskt motiverat: 

»Härmed skulle vinnas, att skolköket i ena sidan icke ^mmeatt 
hindrande inverka på folkskolans arbete och a andra hade battre 
garantier för a tt erhålla elever med erforderlig kraft och mognad for 
att kunna väl tillgodogöra sig undervisningen... .40) 

Orkså nedaeosiska synpunkter av annan karaktär framfördes.  Vikten av en 
DedasoP4ktg  u8 tbHdady  lärarinna framhölls av tre folkskoleinspektörer,  och 
Pff2r a  andra var ämnet en välbehövlig motvikt  t i l l  skolans 
teoretiska inriktning. Nio folkskoleinspektörer och et t  landshovdinge-
ämbete pekade på skolkökets stora populari tet  och motivationshojande 
effekt: 

"Jaa har sett, med hvilket stort intresse barnen e9™s}9 ?f £®"J 
anförtrodda sysslor i skolköket och jag har från ^rdigt hall hört 
omtalas,  huru allmän belåtenhet rdder i  hemmen ,  o fver,  att  tarnen 
bli fva undervisade i jämväl en husmoders och en tjanarinnas 
kommande plikter"Al) 

I  c i tatet  ovan berördes en möjlig ekonomisk vinst  av 
nincen Den kunde fylla en arbetskraftskvalif icerande funktion och 
erbjuda fl ickorna framtida utkomstmöjligheter som tjänarinnor.  Några 
tänkte sig också at t  ekonomiska fördelar kunde uppnås genom att  
kombinera skolköksundervisningen med u«P i s n , n8 b a™ 
Q Ä H 3 n a  med lång skolväg. Men har l iksom bland riksdagsmannen 
dominerades uttafandena l  synpunkter som rörde 
Kvinnan t i l ldelades i  detta avseende en stor betydelse.  
okunnighet visade sig nämligen.. .  
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"...på ett sorgligt sött i fattigdom och huslig vantrefnad, äfven där 
mannens inkomster skulle vara tillräckliga att skapa den husliga 
lycka, hvars realiserande vilar på en dugande husmoder. I stället följer 
nu fattigdom med missbelåtenhet, hat och afvund, hvilka lyten nog 
aldrig kunna minskas, förr än husmodern lärt sig göra hemmet trefligt 
och angenämt samt genom en förvärfvad insigt erhållit förmåga att 
äfven med små tillgångar bereda både närande och smaklig föda"A2) 

1 det ta citat  framhölls även de moraliska vinsterna av en undervisning i  
huslig ekonomi.  Dygder som ordning, renlighet,  sparsamhet och nykterhet 
följde i  d en husliga undervisning ens spår och med dem hemmens allmänna 
moraliska upprustning. Också en tredje moralisk aspekt,  som vi känner 
igen från slöjddebatten,  förekom i några yttranden, nämligen skolköks
undervisningens arbetsfostrande effekt:  

"...därtill komme ock, att hithörande göromål ofta aktas som simpla, 
ja, rent af förnedrande. Mångenstädes, där en mor kunde gifva sina 
döttrar en god handledning och väl kunde behöfva deras biträde, utför 
hon hushållsgöromålen själf och låter döttrarna syssla med virkning, 
broderi o dyl., hvarigenom en sådan förvänd uppfattning af arbetes 
värde ytterligare stärkes hos de unga. Skolköket har här en stor 
fostrande uppgift att fylla"A3) 

De näringsfysiologiska synpunkterna var också företrädda.  Hit  hör al la 
uttalanden om vikten av en sund och närande kost .  Att  stora brister 
förekom i detta avseende var kanske underförstått ,  eftersom bilder av 
arbetarnas dåliga mathållning inte var så vanliga.  Från domkapitlet  i  
Luleå får vi  dock en sådan skildring,  en landsända, där. . .  

"... den ständiga kosten af sur mjölk, sur fisk och kaffe ovillkorligen 
grundlägger sjukdomar samt äfven ordningen och snyggheten i hemmen 
lämnar mycket öfrigt att önska"Ati) 

Bland skolans myndighetspersoner var al l tså inställningen t i l l  skolköks
saken av många anledningar posit iv.  Så posit iv a t t  de som såg svårigheter 
at t  införa ämnet inom folkskolan föreslog lösningar som överskred 
riksdagsskrivelsens tankar i  frågan. I  de bestämmelser som senare 
utfärdades blev det  också möjligt  a t t  få statsbidrag för undervisning a v 
fl ickor ovanför den egentl iga skolåldern.  Därmed hade staten erövrat  
ytterl igare mark på kulturreproduktionens område.  

TRE LÄRARINNOR 

Skolköksundervisningen kom i  motsats t i l l  slöjdundervisningen inte at t  
handhas av folkskolans lärarinnor utan av fackutbildade sådana.45) 
Skolkökslärarinnans sociala bakgrund torde också ha skil t  sig från 
folkskolans övriga lärare.  Enligt  en undersökning av den sociala rekryte-
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ringen t i l l  Fackskolan för Huslig Ekonomi i  Uppsala kom t  ex 64 procent 
från socialgrupp I,  25 procent från socialgrupp II och 11 procent från 
socialgrupp III  under perioden 1910-1915.46) Socialgrupp I o mfattar här i  
s tort  sett  kapitalistklassen,  högre t jänstemän inom statsapparaten och 
akademiker.47) Folkskollärarinnor och i  ännu högre grad småskol
lärarinnor r ekryterades i  s t örre utsträckning från socialgrupp II och III . 48) 

Hur definierade då lärarinnan i  huslig ekonomi sin roll  och ämnets 
betydelse? Någon systematisk studie av den frågan har inte kunnat 
genomföras.  I s täl let  får  tre framträdande kvinnor inom det husliga 
området,  Eva Rodhe, Lotten Lagerstedt och Ida Norrby, exemplifiera 
några uppfattningar om den saken. Eva Rodhe var egentl igen slöjd
lärarinna men i  sin egens kap av ledamot i  Göteborgs folkskolestyrelse den 
drivande kraften bakom inrättandet av skolkök i  stadens skolor.  Ida 
Norrbys namn är intimt förknippat med Fackskolan för huslig ekonomi i  
Uppsala,  vars förestå ndarinna hon var under många år.  Lotten Lagerstedt 
utbildades i  England och blev sedan föreståndare för Göteborgs 
skolkök.49) 

Eva Rodhe höll  vid 1893 år s a llmänna folkskollärarmöte et t  föredrag om 
undervisning i  hushållsgöromål.50) L otten Lagerstedt skrev 1902 en serie 
art iklar i  Svensk Läraretidning under rubriken "Undervisning i  huslig 
ekonomi för folkets barn".51) Ida Norrby inledde vid 1901 års allmänna 
fl ickskolemöte diskussionen över frågan "Hvilka erfarenheter har man 
vunnit  vid undervisningen i  huslig ekonomi?"52) Hon behandlade där 
främst fl ickskolan men berörde också folkskolans undervisning i  huslig 
ekonomi.  

Statens och folkskolans ansvar för undervisningen 

Våra tre förespråkare för huslig utbildning ifrågasatte naturligtvis inte 
statens rättighet och skyldighet at t  ombesörja en sådan. Eva Rodhe 
bemötte i  s i t t  föredrag en som hon menade vanlig invändning mot 
skolköken, enligt  vilken det  var moderns plikt  at t  bibringa dottern 
kunskap i  hushållssaker.  Men hur skulle modern kunna undervisa i  et t  
ämne, där hon själv aldrig fått  någon undervisning? E rfarenheten visade 
dessutom a tt  långt ifrån a lla husmödrar förstod a t t  sköta si t t  hus.  Och för 
en duktig husmor var det  lät tare och bekvämare att  själv utfö ra arbetet  
än at t  lära dottern göra det .53) 

Lotten L agerstedt såg i  det  al l t  mer u tbredda fabriksarbetet  bland kvinn or 
den största orsaken t i l l  den sjunkande dugligheten bland husmödrarna.  
Flickan, som efter avslutad skolgång tog plats i  industrin,  hade inte i  
hemmet fått  någon undervisning, och inte kunde hon som gift  på egen 
hand lära sig hushållningens grunder.  
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''Matlagningen måste utföras på kortast möjliga tid och ofta utgöra 
dyra charkuterivaror samt det lika lätt åtkomliga ölet hufvudfödan; i 
andra hem åter ätes smörgås och kaffe till frukost, middag och kväll. 
En beräkning, som skulle kunna bevisa, att denna kost är dyrare än 
vanlig mat, tänker hon aldrig på a tt företaga. ...Det gäller således att 
genom skolköken gifva flickorna den undervisning och öfning i husliga 
sysslor, hvilken de icke erhålla i hemmen, så att de ej en dag skola stå 
lika hjälplösa som mödrarna".54) 

Lotten Lagerstedt pekade också på andra faktorer som gjorde huslig 
utbildning t i l l  en nödvändighet.  Ett  arbetarkök i  en större stad var numera 
försett  med vatte nledning, järnspis,  t om gasspis,  fotogenkök, emalje rade 
kokkärl  m m. Kunskapen om dessa nymodigheters rät ta användning hade 
emellert id inte håll i t  jämna steg med deras införande.  Vetenskapens nya 
rön inom näringsläran hade inte heller kommit kvinnorna t i l l  del ,  " . . .al lra 
minst  bland den klass,  hvars största,  ja,  en da kapital  består i  hälsa och 
arbetskraft".55) 

Också Eva Rodhe såg det  som en plikt  at t  göra den vetenskapliga 
kunskapen t i l lgänglig också för de fatt igare samhällsklasserna.56) 
Undervisning i  huslig ekonomi för folkets barn,  dvs för folkskolans fl ickor,  
var därför en statl ig angelägenhet.  Enligt  Lotten Lagerstedts erfarenheter 
betraktade mödrarna inte skolköket som ett  ingrepp i  deras rätt igheter.  
Tvärtom insåg de t i l lfullo skolkökets fördelar:  

"Då en af de mindre bemedlade mödrarna vid ett besök i s kolköket til 
några af de närvarande yttrade: 'Bättre kunde jag vä l aldrig använda 
en femkrona än att låta min tös vara med om detta', så instämde de 
alla i hennes ord".57) 

Samma erfarenheter hade Ida Norrby gjort:  

"... mödrarna, som i början förhöllo sig skeptiska i fråga om gagnet af 
denna undervisning, ha blifvit våra varma vänner, sedan de lärt känna 
frukterna.. ." .  58) 

Enligt  de tre lärarinnorna var al l tså et t  ökat statl igt  engagemang i  den 
husliga utbildningen inte heller ur hemmens synpunkt någon kontroversiell  
fråga.  

Synpunkter på undervisningen 

Eva Rodhe höll  s i t t  föredrag år 1893, dvs två år före den första 
riksdagsmotionen om huslig ekonomi för folkskolan.  I  hennes föredrag 
utvecklades vältaligt  al la de argument som vi mött  i  den t idigare 
refererade debatten.  



1 3 4  

Hon betonade inledningsvis de pedagogiska syn punkterna t i l lsammans med 
de moraliska.  Undervisningen i  huslig ekonomi utvecklade själsförmögen-
heter,  formade goda moraliska grundsatser och vanor som arbetssamhet,  
sparsamhet,  ordning, renligh et och om tanke om an dra.  Dessutom hindrad e 
den inte kroppens sunda utveckling i  motsats t i l l  skolans st i l lasi t tande 
undervisning i  andra läroämnen.59) Temat om hemmets moraliska 
upprustning framfördes med m ånga variationer.  Ett  exempel f år i l lustrera 
detta:  

"Kasta vi en blick på d et nuvarande tillståndet i samhället, så finna vi 
hundratals hem, där fattigdom och osnygghet, oordning och otrefnad, 
dryckenskap och missbelåtenhet så inrotat sig, att det ej står i någon 
människas makt att råda bot därför. Allt, hvad som kan göras för att 
genom gåfvor förbättra tillståndet i dylika hem, är vanligen fruktlös 
möda och tjänar endast till att i bästa fall nödtorftigt uppehålla 
familjemedlemmarnas lif men ej till att rädda mannen från 
dryckenskapens elände, väcka hustruns energi och lära henne hålla 
hem, man och barn snygga och ordentliga... Och vill man gå till 
grunden och söka orsaken till detta elände, så skall man vanligen 
finna, att hustrun varit okunnig, oduglig och oförståndig... Det är allas 
vår plikt, det är samhällets plikt att söka sprida glädje och trefnad i 
arbetarens hem och att motarbeta det fördärfliga inflytande som 
fattigdom, vårdslöshet och osnygghet ha på barnen, och det enda, vi 
kunna göra, är att söka uppfostra goda husmödrar".60) 

Också de ekonomiska synpunkterna förespråkades av fröken Rodhe: 

"... öfverhuvud taget skulle de arbetande klasserna kunna lefva bättre, 
om de förstode att använda sina penningar på ett riktigare sätt. 
Kunde man förbättra vanorna i detta fall så skulle detta vara af högre 
värde för arbetaren än en ökad Zò'n".61) 

Huslig ekonomi kunde därmed -  även om Eva Rodhe inte formulerade 
saken så -  ha si t t  värde för kapitalet .  Huslig ekonomi i  s tä l let  för höjda 
arbetslöner -  det innebar större vinster för kapitalisten.  Dessutom ökade 
arbetarens prestationsförmåga: "En människa s tår ut  med otr oligt  mycket 
kroppsarbete,  om hon blott  genom födan återfår de ämnen, kroppen 
förbrukar".62) 

I Lotten Lagerstedts art iklar dominerade de ekonomiska synpunkterna 
men också moraliska och näringsfysiologiska fa nns företrädda.  Familjens 
ekonomiska välstånd stod och föll  med hustrun: Kvinna n kastade ut  mera 
med sked än mannen skyfflade in med spade.  Om den dagliga förlusten,  
som orsakades av oförstånd i  köket beräknades t i l l  t io öre,  blev den 
sammanlagda summan under e t t  år  för hela landet arton mill ioner kronor.  
Dugliga husmödrar skulle al l tså kunna göra Sverige t i l l  et t  r ikt  och 
lyckligt  land.63) 
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Skolköksundervisningens moraliska nytta betonades också.  Renlighet och 
sparsamhet skulle befordras,  aktningen för det  husliga arbetet  l ikaså.  
Hemmets sundhet,  trevnad och ekonomi t i l l  samhällets bästa var 
undervisningens mål.64) 

De pedagogiska synpunkterna saknades i  Lotten Lagerstedts art ikel .  
Däremot var såda na väl fö reträdda i  Ida Norrbys inledningsanförande.  Ho n 
betonade vikten av e n pedagogiskt utbildad lärarinna som förstod at t  gå 
från lättare t i l l  svårare uppgifter,  a t t  sätta den teoretiska och praktiska 
undervisningen i  samband med varandra och i  kontakt med det  verkliga 
l ivet  och dess krav.65) 

De pedagogiska synpunkte rna var också i  et t  visst  hänseende överordnade 
de ekonomiska.  Ida Norrby motsatte sig idén at t  kombinera skolkök med 
utspisning av fatt iga skolbarn: 

"Är det fråga om utspisning af fattiga skolbarn eller fråga om att 
servera mat till arbetare, så är hufvudsaken att få god och tillräcklig 
föda för så billigt pris som möjligt. Födoämnena måste sålunda köpas i 
stora partier, och eleverna få ingen undervisning om uppköp för 
vanliga familjebehof. Maten måste lagas i stora mängder, och barnen 
få i ntet begrepp om proportionerna i ett vanligt hushåll. Kärlen bli så 
stora, att barnen ej orka hantera dem...".66) 

Ida Norrby gav några konk reta råd dä r ekonomiska aspekter ändå skymtar.  
Folkskolefl ickan fick inte genom skolköket uppfostras t i l l . . .  

"... andra vanor än hemmen kunna tillfredsställa. Ett kök för 
folkskolebarn måste alltid vara enklare och ha mindre utrustning än 
köket för en högre flickskola. Man bör ej vänja barnen vid andra 
redskap och kärl o.s.v. än som förekomma i ett hem inom de 
samhällslager, till hvilka barnet genom uppfostran och förmögenhets
ställning hör".  67) 

I de skolkök, som användes för både folkskolans och fl ickskolans fl ickor,  
borde man därför plocka bort  och låsa in redskap som för folkskole
fl ickans del  ansågs överflödiga.  Den mat som ti l lagades och s erverades,  
borde också anpassas t i l l  föräldrarnas ekonomiska standard: 

"Efter min erfarenhet kan middagspriset för två rätter mat i högre 
skolor lämpligen växla mellan 30-50 öre, i folkskolan mellan 15-20 
öre".  68) 

Skolköksundervisningen handlade tydligen mycket om att  lära fl ickan 
rätta munnen efter matsäcken.. .  
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Sammanfattningsvis kan konstateras at t  den bild som dessa tre pionjärer 
målade av skolköksundervisningens nytta för individen, familjen och 
samhället  inte i  något väsentl igt  avseende avviker fr än den vi mö tt  i  de 
andra källmaterialen.  Det enda argumentet ,  som var specifikt  för dessa 
företrädare för den husliga ekonomin, var de ras betoning av vetenskapens 
rön som e n grund för den husliga undervisningen. Sådana kunde nog också 
bidra t i l l  en objektivt  förbättrad mathållning.  Men detta argument 
markerade också en sorts professionali tet .  Husl ig utbildning måste 
handhas av utbildade lärarinnor.  Den vanliga husmoderns kunskaper som 
förvärvats genom erfarenhet höll  inte längre måttet .  

1910-TALET. INFÖR EN REFORMERAD FOLKSKOLA OCH OBLIGATO
RISK FORTSÄTTNINGSSKOLA 

En fråga bland många andra som Folkundervisningskommittén hade at t  
behandla gällde den husliga ekonomins ställning i  folkskolans nya läroplan 
och i  den nya obligatoriska fortsättningsskolan.  Den frågan fick dock en 
mycket undanskymd plats i  kommitténs betänkande om folkskolan.  Vid 
uppräkningen av läroämnena i  den ännu gällande stadgan glömde man helt  
enkelt  bort  den husliga ekonomin medan slöjden och trädgårdsskötseln,  
ämnen med samma formella status,  fanns med.69) V id disk ussionen om en 
eventuell  begränsning av folkskolans ämneskrets framhölls at t  slöjd och 
trädgårdsskötsel  väl  försvarade en plats i  denna,  men inget sades här om 
den husliga ekonomin.70) I  för slaget t i l l  t implan fanns ämnet inte heller 
upptaget.  En anmärkning t i l l  t implanen är det  enda tecknet på att  
kommittén inte förbisett  ä mnets existens.71) I försla get t i l l  kursplan gavs 
däremot utförl iga anvisningar för undervisningen i  huslig ekon omi,  som 
förlades t i l l  det  sjät te skolåret .72) 

Många av remissorganen påtalade kommitténs styvmoderliga behandling 
av den husliga utbildningen. Man a nsåg at t  ämnet borde göras obligato
riskt  el ler  åtminstone finnas i  t implanen: 

"De rent praktiska timnena (slöjd och husligt arbete) böra icke 
fortfarande ställas utom skemat såsom ett till synes främmande 
påhäng, utan böra för respektens skull likställas med övriga 
ämnen".7 3) 

I 1919 års undervisningsplan bytte ämnet huslig ekonomi namn ti l l  
hushållsgöromål och fick där en formellt  l ikvärdig ställnin g med slöjden. 
Det togs med på t implanen med e tt  ospecificerat  an tal  t immar.  Dessa tv å 
ämnen var dock de enda som skold istrikten t i l läts  utesluta ur sin lokala 
läroplan.7k) (Å andra sidan erinrar vi  oss at t  skoldistrikten i  en t idigare 
kungörelse erhåll i t  rät t  at t  göra deltagandet i  huslig e konomi obligato-
riskt .75) En kungörelse 1921 ga v skolråden också möjligheter at t  minska 
undervisningstiden i  andra ämnen t i l l  förmån för den i  hushållsgöro-
mål).76) 
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Om Folkundervisningskommittén i  s i t t  betänkande om folkskolan på sätt  
och vis förbisåg den husliga utbildningen, så ägnades denna et t  desto 
större utrymme i  det  andra betänkandet samma dag den 1 augusti  1914 
om fortsättningsskolan.  Flickornas behov av en sådan var verkligen et t  
starkt  skäl för at t  förlänga skolplikten utöver folkskolan.  Och nu vil le 
man nå alla fl ickor med denna undervisning: 

"Kunskaper och färdigheter på d etta område Uro emellertid av så stor 
betydelse ej allenast för den kvinnliga ungdomen själv utan ock 
medelbart för hela samhället, att alla fortsättningsskolor, i vilka 
flickor åtnjuta undervisning, borde på ett eller annat sätt förknippas 
med någon undervisning i husligt arbete".17) 

I  praktiken såg kommittén dock vissa problem med att  förverkliga en 
sådan målsättning.  Fortsättningsskolan föreslogs uppdelad i  olika 
huvudtyper,  jordbruksfortsättningsskolor,  industriel la samt hantverksfort-
sättningsskolor,  handelsfortsättningsskolor samt fortsättningsskolor för 
kvinnlig ungdom. I den sistnämnda typen benämnd E omfattade ämnet 
arbetskunskap huslig ekonomi.  

I viss a städ er och industrisamhällen sysselsattes b åda könen i  industri  och 
hantverk,  och texti l industrin do minerades av kvinnliga arbetare.  På sådana 
orter valde fl ickorna kanske en fortsättningsskola med inriktning på et t  
yrke.  Hur skulle d å den husliga utbildningen t i l lgodoses? Ett  motsvarande 
problem kunde uppstå på landsbygden, där förutsättningar inte fanns at t  
ordna särskilda skolor för pojkar och fl ickor.  Där måste d å fortsät tnings
skolan inriktas på jordbruket och fl ickorna genomgå en kurs i  arbetskun
skap, som var anpassad t i l l  de manliga sysslorna inom jordbruket.  Ett  sätt  
at t  lösa sådana problem var enligt  kommittén att  förlänga fl ickornas 
obligatoriska skolgång. Om inte detta var möjligt  borde deras behov av 
huslig utbildning t i l lgodoses på annat sätt .78) 

I många yttranden över Folkundervisningskommitténs betänkande om 
fortsättningsskolan framhölls det  önskvärda eller  nödvändiga av at t  al la 
fl ickor bereddes undervisning i  husliga göromål:  

"Sålunda borde för alla husligt arbete och hemslöjd bli det centrala, ty 
äfven om många kvinnor under längre eller kortare tid ägna sig åt 
industriellt arbete eller åt handeln är dock kvinnans första och största 
uppgift hemmet, och det borde ordnas så, då det gäller att utveckla 
undervisningen att  denna hufvuduppgift  ställes i  förgrunden.. ." .79) 

Kommittéförslaget innebar dock enligt  många at t  landsbygdens döttrar 
fick en dålig förberedelse fö r s i t t  husmoderliga värv,  eftersom de gavs en 
för pojkar anpassad kurs i  arbetskunskap: 
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"Med hänsyn till den arbetsfördelning mellan könen, som för 
jordbruket och dess idkare är naturlig, bör ingen samundervisning i 
'arbetskunskap' äga rum... Visserligen få landsbygdens kvinnor 
ingalunda vara okunniga om vad jordbruket rör - vare sig ifråga om 
teknik eller ekonomi; men de behöva här avgjort mindre kunskap än 
männen. Däremot är det för den mindre jordbrukarens ekonomiska 
välfärd oundgängligt, att hustrun och kvinnorna överhuvudtaget äga 
kunskaper och färdigheter rörande matlagning, mjölkhushållning och 
husdjursskötse l".2,0) 

Kungliga Folkskoleöverstyrelsen fick därefter i  uppdrag att  avge et t  
utlå tande över Folkundervisningskommitténs betänkan de om fortsättnings
skolan och över de olika remissyttrandena.  Skolöverstyrelsen t i l ldelade 
fl ickornas husliga utbildning en mycket stor betydelse:  

"... det bör uppställas såsom en fordran, vilken efter viss övergångstid 
bör vara uppfylld, att inom varje skoldistrikt tillfälle på ett eller 
annat sätt skall vara berett den kvinnliga ungdomen att erhålla 
undervisning i husligt arbete".S,l) 

Folkskoleöverstyrelsen hoppades och trodde att  fortsättningsskolor typ E 
skulle bli  den normala formen för f l ickornas fortsatta utbildning.82) Om 
pojkar och fl ickor måste sammanhållas i  en och sam ma fo rtsättningsskola 
på landsbygden, borde delar av arbetskunskapen och medborgarkunskapen 
kunna utg å ur f l ickornas kurs t i l l  förmå n för undervisning i  husligt  arb ete.  
På orter,  där fortsättningsskolan inriktades p å industrier  som sysselsätter  
båda könen skulle nog ändå fl ickorna föredra fortsättningsskolor typ E. 
Deras intresse för undervisning om industrie r ,  dess råämnen och produkter,  
redskap och maskiner samt ekonomiska förhållanden var nämligen ganska 
svalt ,  t rodde ämbetsmännen, medan.. .  

"... däremot undervisning i husligt arbete (huslig ekonomi) skulle 
mottagas av intresse av fabriksflickorna och vara för dem och 
arbetarhemmen till nytta".&3) 

På mindre orter där särskilda skolor typ E inte kunde inrättas för 
f l ickorna,  borde arbetskunskapen för f l ickornas del  kunna utbytas mot 
husligt  arbete.  

Mer svårlöst  var problemet för f l ickor i  handelsfortsättningsskolor.  Där 
var kursen i  arbetskunskap nämligen l ika nödvändig och lämplig för 
fl ickan som för pojken. Kanske kunde man där utöka fl ickans undervis
ningstid för att  t i l lgodose inte bara de fackliga utan även de speciell t  
kvinnliga utbildningsintressena?84) Fortsättningsskolans undervisning i  
husligt  arbete kompletterades dessutom på många håll  av skolkök i  
folkskolan och av vandrande skolkök på landet.  På så sätt  borde den 
husliga utbildningen bli  väl  t i l lgodosedd.85) 
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Så långt Folkskoleöverstyrelsen.  I  nästa fas av utredningsarbetet  t i l lsattes 
några departementssakkunniga för at t  avge et t  förslag om fortsättnings
skolans organisation och inriktning. Enligt  dessa borde fl ickornas 
husmoderliga utbildning t i l lgodoses genom att  fortsättningsskolor med 
inriktning på husligt  arbete blev de normala för den kvinnliga ung
domen.86) 

Så småningom var det  dags för en proposit ion i  frågan, och i  denna 
betonade ecklesiastikminister Värner Rydén också betydelsen av den 
husliga undervisningen. Bl a  instämde han i  Folkskoleöverstyrelsens åsikt  
at t  skoldistrikten borde vara skyldiga at t  t i l lgodose denna för al la 
fl ickor.87) Men några konkreta bestämmelser i  den riktningen utfärdades 
inte.  

Av ovanstående genomgång framgår at t  det  i  utredningsarbetet  kring 
fortsättningsskolan rådde stor enighet om betydelsen av huslig utbild ning 
för al la Sveriges fl ickor.  Vid början av seklet  framfördes ofta uppfatt
ningen at t  åtminstone fl ickorna på landet kunde fostras t i l l  dugliga 
husmödrar statens hjälp förutan.  Inga sådana reservationer gjordes et t  
t iotal  år  senare.  Tvärtom -  ett  särskil t  problem uppstod at t  inom 
fortsättningsskolans ram ti l lgodose den husliga utbildningen på lands
bygden. 

Vi bör också notera at t  de problem, som Folkundervisningskommitténs 
manliga medlemmar m fl  försökte lösa,  gä llde fl ickans dubbla kvalif ika
tion för yrkeslivet  och för l ivet  i  hemmet.  För al l t  f ler  kvinnor hade 
kombinationen av hem- och yrkesarbete nu blivit  e t t  praktiskt  problem.83) 
Men at t  göra detta t i l l  e t t  manligt  problem också i  praktiken, dvs ändra 
på den könsliga arbetsdelningen -  något sådant föresvävade int e våra män 
i  deras utredningsarbete med fortsättningsskolan.  I  deras ögon var detta 
en uppfostrings- och utbildningsfråga,  som kunde lösas med s tatens hjälp 
genom en utbildning för f l ickorna både för produktionen och reproduk
tionens sfär.  

För första gången dök också tanken på en längre obligatorisk utbildning 
för den kvinnliga delen av befolkningen upp. Därmed hade föreställning
arna om flickan och skolan genomgått  en kvali tat iv förändring sen den 
första folkskolestadgan 1842. Enligt  denna ägde skolstyrelsen rätt  at t  
bestämma skil lnader i  kunskapskrav för pojkar och fl ickor,  vilket  då 
självklart  betydde en kortare läsetid för f l ickan. 

Statens ansvar för den husliga utbildningen framstod vid undersöknings
periodens slut  som t otal .  Frågan om i  vilken utsträckning idéerna fick sin 
motsvarighet i  e n skolköksundervisning som omfattade en all t  större del  
av fl ickorna faller  dock utanför min undersökningsperiod.  
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LÄROPLANERNA OM HUSLIG EKONOMI 

Läroplanerna från år 1900 och 1919 angav under rubriken "Husl ig 
ekonomi" respektive "Hushållsgöromål" skolköksundervisningens mål och 
innehåll .89) Eftersom undervisningen t i l l  s tor del  var praktiskt  inriktad,  
övades främst färdigheter.  Men också kunskaper och ideologiska 
föreställningar skulle förmedlas.  En sammanställning av det  föreskrivna 
innehållet  ges i  tabell  10.  

Tabell  10.  Skolköksundervisningens innehåll  enligt  1900 respektive 1919 
års undervisningsplaner.  

Innehåll  1900 1919 Innehåll  1900 1919 

Matlagning X X Dukning - X 
Bakning X X Uppassning - . X 
Inläggning - X Kostnadsberäkningar X X 
Rengöringssysslor X X Födoämneslära X X 
Spisens vård X - Småbarnskost - X 
Eldning X - Sparsamhet X X 
Vård av köks - X Renlighet X X 
inventarier Ordning - X 
Vattnets använd - X Flit  - X 
ning i  köket Rationali tet  - X 
Bokföring X Aktning för det  

husliga arbetets 
värde 

X 

Den först a kursplanen för huslig ekonomi var mycket kortfattad,  och dess 
innehåll  framgår i  s tort  av tabellsammanställningen ovan. 1919 års 
kursplan gav dä remot tretton utförl iga anvisningar.  Fem av dessa innehöll  
pedagogiskt motiverade metodiska och organisatoriska synpunkter på 
undervisningen. Den borde he lst  utsträckas över hela läsåret  med e n dags 
skolköksarbete i  veckan för at t  lättare kunna anpassas t i l l  undervisningen 
i  and ra ämnen. En mer ko ncentrerad kurs skulle inte ge samma behållning 
och kunde bli  för fysiskt  ansträngande. Vikten av at t  börja med lät tare 
uppgifter för at t  sedan övergå t i l l  svårare påpekades.  Tiden för de 
teoretiska lektionerna borde inte överstiga 45 minuter,  och kostnads
beräkningarna skulle anknytas t i l l  arbetet  i  köket .  Beställningar av 
utomstående borde i nte mottagas,  eftersom undervisningen skulle in rättas 
efter hemmens behov. Skolkök i  kombination med utspisning av fat t iga 
skolbarn nämndes inte och var tydligen inte längre aktuell t .  
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De ekonomiska synpunkterna genomsyrade anvisningarna.  Det talades om 
närande kost  t i l l  bil l igt  pris .  Eleverna borde uppmärksammas p å prisernas 
variationer med årstiderna,  och vid valet  av maträtter  skulle man ta 
hänsyn t i l l  dessa växlingar.  Inläggningarna skulle göras i  bespara nde syfte,  
och eleverna kunde själva s amla nässlor,  svamp och bär.  Skolköket borde 
inte ha någon lyxbetonad utrustning, utan redskapen skulle vara sådana 
som i al lmänhet förekom i et t  enkelt  hem. 

De moraliska synpunkterna på undervisningen rörde önskvärda dygder och 
ideologiska föreställningar.  Ett  ändamålsenligt  och hygieniskt arbetssätt  
med et t  full t  utnytt jande av t iden rekommenderades.  Här möter vi  en 
ansats t i l l  "scientif ic management" inom det husliga områ det,  något som 
längre fram skulle få en ökad aktuali tet .90) Slutl igen borde eleverna 
göras medvetna om det husliga arbetets värde: 

"Härvid torde särskilt beaktas sådana synpunkter som hemmets 
ekonomi, hemmets trevnad och familjemedlemmarnas hälsa. Likaledes 
böra några jämförelser anställas mellan husligt arbete såsom 
förvärvsarbete och annat förvärvsarbete, som i allmänhet brukar väljas 
av folkskolans kvinnliga lärjungar".91) 

Skolköksundervisningens mål var tydligen också at t  styra fl ickorna t i l l  
yrkesarbete inom det husliga området.  

UNDERVISNINGENS OMFATTNING I RIKET 

Fr o m 1907, då de första statsbidragen utbetalades,  f inns uppgifter om 
antalet  skolkökskurser som erhåll i t  sådana i  den tryckta offentl iga 
statist iken.  Jfr  f igur 15.  

Antalet  kurser var som stör st  1914, men d ärefter följde en nedgång. Efter 
1914 finns uppgifter om antalet  deltagare i  städer respektive på landet,  
vilka visar a t t  skolköksundervisningen t i l l  stor del  var e t t  tätortsfenomen 
och att  nedgången under periodens sista år  var störst  på landsbygden. 
Deltagarantalet  sjönk också kraft igast  för kurser som anordnades efter 
genomgången folkskola.  Jfr  tabell  11.  
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Figur 15.  Antal  skolkökskurser som erhåll i t  statsbidrag 1907-1919. 

Källa:  Bearbetat  efter  BiSOS, serie P.  Folkskolorna 1907-1910; SOS serie 
U, folkskolorna 1911-1919. 

Tabell  11.  Antal  deltagare i  skolkökskurser 1915/16-1918/19. 

1915/16 1916/17 1917/18 1918/19 

L I folkskolan 
A 
N Utom folkskolan 
D 

Totalt  

2430 2027 1736 1650 L I folkskolan 
A 
N Utom folkskolan 
D 

Totalt  

1125 486 423 368 

L I folkskolan 
A 
N Utom folkskolan 
D 

Totalt  3555 2513 2159 2018 

S I folkskolan 
T 

10167 10716 10774 10243 
1 
A Utom folkskolan 
D 

Total t  

1570 829 751 851 
1 
A Utom folkskolan 
D 

Total t  11737 11545 11525 11094 

HELA RIKET 15292 14058 13684 13112 

Källa:  SOS ser.  U, Folkskolorna 1915/16-1918/19 
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Deltagarantalet  sjönk al l tså mest på landsbygden, vilket  kan fö rklaras av 
att  de praktiska svårigheterna at t  anordna skolköksundervisningen var 
större där än i s täderna.  Föreställningen om att  behovet var mindre på 
landet levde dessutom kanske kvar hos många av d e lokala skolråden. Den 
generella nedgången sammanfaller också med första världskriget ,  och 
troligt  ä r  att  de ekonomiskt kärva t ider som följde i  dess spår påverkade 
såväl skolmyndigheternas benägenhet att  anordna skolkökskurser som 
föräldrarnas vil l ighet a t t  låta döttrarna delta i  dessa.  Kurserna för fl ickor 
efter genomgången folkskola förlorade också mest mark.  Andelen 
deltagare sjönk där f rån 32 t i l l  18 procent på landsbygden och frå n 13 t i l l  
8 procent i  städerna under åren 1915/16-1918/19. Detta tyder på at t  
f l ickornas krafter togs i  anspråk t i l l  annat efter avslutad skolgång. 

1912 t i l lsattes en utredning för att  se över st atsbidragsbestämmelser för 
bl  a  huslig ekonomi.  I  betänkandet från 1914 finns uppgifter om hur 
utrustning och lärarlöner f inansierats för de statsunderstödda kurserna 
under 1914. Jfr  tabell  12-13. 

Tabell  12.  Myndigheter,  ko rporationer,  enskilda föreningar,  bolag,  lärar-
inneutbildningsanstalter  el ler  enskilda personer,  som ti l lhanda
håll i t  uppsättning t i l l  skolkökskurser år  1914. 

Myndigheter,  korporationer etc Antal  skol Antal  
distr ikt  kurser 

Skoldistrikt  ensamma eller  i  förening 122 577 
med landsting,  hushållningssällskap och 
enskilda 
Landsting och hushållningssällskap 117 168 
Aktiebolag och andra bolag 19 54 
Föreningar och enskilda 43 71 

Totalt  301 870 



Tabell  13.  Myndigheter,  korporationer,  som avlönat lärarinnan etc i  hus
l ig ekonomi är 1914. 

Myndigheter,  korporationer,  etc Antal  skol Antal  
distr ikt  lärarinnor 

Skoldistrikt  ensamma eller  i  förening 189 209 
med landsting,  hushållningssällskap och 
enskilda 
Landsting och hushållningssällskap 76 25 
Aktiebolag och andra bolag 18 20 
Föreningar och enskilda 18 12 

Total t  301 266 

Källa:  Lärarelönenämndens betänkande II ,  del  1,  1915, s  38.  

Som ta bellerna visar vilade det  ekonomiska anvaret  f ör skolköksundervis
ningen ofta på statl iga myndigheter,  och skoldistrikten drog här det  
största lasset .  Men vi f år  också en bild av hur icke-statl iga intressenter 
stödde d en husliga ekonomin. Industrikapitalet  (dvs aktiebol ag och andra 
bolag) har tydligen varit  en pådrivande faktor vid u pprät tandet av skolkök 
genom at t  bekosta utrustningen för sex procent av kurserna.  I  kategorin 
föreningar och enskilda återfinns också personer med anknytning t i l l  
agrar-  och handelskapitalet .  Jag har gjort  en genomgång av primär
materialet  och funnit  at t  de enskilda personerna främst bestod av 
friherrinnor och konsulinnor,  vilka bidragit  t i l l  skolköksutrustning för 
fjorton av kurser na.  Sparbanker som representant för f inanskapitalet  hade 
skjuti t  t i l l  pengar för sex kurser.  T otalt  hade ca nio procent av kurserna 
använt en utrustning bekostad av representanter för kapitalet .92) 

Lärarinnelönerna var i  s törre utsträckning skolrådens angelägenhet,  men 
som t abell  13 visar h ade andra intressenter et t  f inger med i  s pelet  också 
här.  Inga privatpersoner avlönade dock lärarinnan. Friherrinnorna hade 
tydligen ibland medverkat vid upprättandet av skolkök, medan skolråden 
ansvarade för den fortsatta undervisningen. 

I den senare skolstatist iken finns uppgifter om antalet  f l ickor både inom 
och utom folkskolan som deltag it  i  skolkö ksundervisning för varje län .  Som 
en jämförelse mellan länen har jag för vart  och et t  av dessa beräknat 
kvoten n.  + nn ,  där P = ».H— 2 N + n ?  

2 
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stockholms 
stao 

Figur 16.  Uppskattad andel f l ickor i  olik a län som del tagit  i  undervisning 
i  huslig ekonomi 1918/19. 

Källa:  Bearbetat  efter  SOS serie U, Folkskolorna 1918/19. 
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r>j = antalet  fl ickor t i l lhörande folkskolan som undervisats i  huslig eko 
nomi 

r\2 = antalet  f l ickor utom folkskolan som undervisats i  huslig ekonomi 

N = totala antalet  elever i  småskolor,  folkskolor och mindre folkskolor.  
N/2 är dä halva antalet  som antas bestå av fl ickor.  

För varje län är kvoten p en uppskattning av andel en fl ickor som delt agit  i  
skolköksundervisningen och den kan användas för en jämförelse mellan 
olika lä n.  Kartan i  f igur 16 visar "skolkökstätheten" för olika län.  Det bör 
dock observeras a t t  antalet  f l ickor i  de skolköksaktuella åldrarna var 
mycket mindre än det  totala antalet  f l ickor i  småskolor,  folkskolor och 
mindre folkskolor.  En betydligt  större andel f l ickor av en årskull  erhöll  
därför undervisning i  huslig ekonomi än vad värdet på p visar.  

Stockholms stad var det  skolkökstätaste området,  medan Jämtlands,  
Kronoberg och Gotlands län utgjorde vita f läckar på skolkökskartan.  På 
Gotland anordnades faktiskt  inte en enda skolkökskurs under detta 
undersökningsperiodens sista år .  I Västernorrlands län ägde sammanlagt 
t jugo kurser rum och som vi skall  se var f lera av dem lokaliserade t i l l  
Sköns församling. 

DEN HUSLIGA EKONOMIN I SKÖN 

I detta avsnit t  redogörs inledningsvis för de lokala makthavarnas 
inställning t i l l  skolkökssaken. Dä refter redovisas skolkö ksundervisningens 
omfattning i  församlingen, och t i l l  s ist  tecknas en bild av innehållet  i  
undervisningen vid Kubikenborgs skolkök. 

DE LOKALA MAKTHAVARNA OM HUSLIG EKONOMI 

"Mycket tacksam för det varma intresse för skolkökssaken hvarom 
Herr Disponentdirektörens af våra främsta auktoriteter inom 
skolköksvärlden lofordade uttalanden vid årets riksdag i fråga om 
statsanslag för huslig ekonomi bär vit tne. . ." .93) 

Så börjar et t  brev daterat  i  november 1906 från en skolkökslärarinna i  
Sundsvall  t i l l  E A Enhörning i  Kubikenborg.  Den ne hade några månader 
t idigare varit  en f l i t ig talare i  r i ksdagsdebatten om stat sbidrag för huslig 
ekonomi,  och som vi skall  se gick han och a ndra sågverksägare i  spetsen 
för införandet av skolköksundervisning i  Sköns församling. 
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De första tankarna på en huslig undervisning formulerades av den 
kommitté,  som efter strejken 1879 hade at t  föreslå åtgärder för a t t  
förbättra sågverksarbetarnas förhållanden. För at t  t i l lgodose säsong
arbetarnas matfråga borde sågverksägarna ordna kokinrättningar med 
UtSpisning, och med dessa kunde et t  annat viktigt  ändamål förenas,  
"nemligen beredande af t i l lfäl le för de fasta arbetarnes döt trar t i l l  
undervisning i  husliga färdigheter".^) 

Jag har dock inte funnit  några uppgifter om a tt  detta förslag rea liserades 
vid sågverken i  Skön. Men när skolkök sed an började v äxa upp r unt om i  
landet,  var våra träpatroner inte sena att  följa exemplet .95) Vilka 
föreställningar hade de då om den husliga ekonomin och dess betydelse 
för individ och samhä lle? Med hjälp av Riksdagstrycket kan vi besvara den 
frågan för E A Enhörnings del .  

När proposit ionen om statsbidrag för huslig ekonomi år 1906 förelades 
riksdagen, var Enhörning ledamot av Första Kammaren. I  hans debatt
inlägg å terfinner vi  snart  sag t hela det  spektra av synpunkter som vi mött  
i  de t idigare avsnit ten.  Enligt  Enhörning var de t  nödvändigt at t  staten tog 
sig an den husliga utbildningen. Husmödrarna var nämligen oförmögna att  
sköta sina hem, och l ika i l la stäl l t  blev det  därför med deras döt trar.  
Skolköksundervisningen borde tom göras obligatorisk,  eftersom 
arbetarfamiljens ekonomi var helt  avhängig kvinnans förstånd och 
duglighet i  husliga t ing: 

"Sjtilf har jag på nära håll kunnat se, huru små familjer med goda 
inkomster icke kunnat reda sig, under det att större familjer med 
relativt mindre inkomster - stundom uppgående till nära hälften av de 
föregåendes - reda sig godt och hålla hemmen snygga och trefliga 
samt barnen rena och hela. Och hvad beror det väl på? Jo, på 
husmödrarna i de flesta fall. Husmödrar af den förra kategorin ha 
antagligen icke varit lyckliga nog att få lära sig huru ett hem skall 
skötas, under det de senare antingen i hemmen eller i tjänst 
bibringats denna oskattbara lärdom".96) 

I skolköket skulle f l ickorna vänjas vid renlighet,  sp arsamhet och ordning 
och lära sig at t  bättre akta det  husliga arbetet .  Skolköksundervisningen 
kunde också fylla en funktion som yrkesutbildning för den blivande 
t jänarinnan.97) 

Enhörning hade inga pedagogiska betänkligheter mot att  kombinera 
skolköksundervisning med utspisning. Han tänkte sig at t  t  ex lärare mot 
betalning skall  kunna äta i  skolköket.  Men i  två andra avseenden 
framförde han pedagogiska synpunkter på undervisningens anordnande. 
Lärarinnan borde vara fackutbildad, och skolköksundervisningen borde 
lämpligen omfatta fl ickor som genomgått  folkskolan.98) Huslig ekonomi 
inom folkskolans läsetid innebar nämligen en risk a t t  de övriga kunskap
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erna blev l idande,  och dessutom hade de äldre fl ickorna et t  större intresse 
för hushållsgöromål och stö rre möjligheter at t  omsätta sina nyförvärvade 
kunskaper i  hemmen. Skolköksundervisning som social  kontroll  föresvävade 
nog också Enhörning: 

"Sist, men icke minst, synes det mig vara af ofantligt stor betydelse 
för flickornas framtida veil, att de äfven under denna tidpunkt, då de 
själfva anse sig vara mer utvecklade och föresigkomna än under 
skolt iden,  stå under inflytande och ledning af  en lärarinna".99) 

Enhörning var al l tså en mycket vältalig förespråkare för huslig e konomi 
och i  s tora stycken talade han s å att  säga i  e gen sak.  Sedan ett  antal  år  
pågick skolköksundervisning för f l ickor efter avslutad folkskola vid 
Kubikenborg under en fackutbildad lärarinnas ledning, och statsbidrag 
vore naturligtvis välkommet.  I hans perspektiv var arbetarens brist  på 
pengar mer en fråga om hustruns oförmåga att  hushålla än om 
sågverksägarens,  dvs hans egen, ovil ja at t  betala högre löner.  Med 
skolköksundervisning som en garant för hemtrevnad kan man också 
förmoda at t  arbetaren lättare skulle kunna s tå ut  med arbetsl ivets hårda 
vil lkor.  

Församlingens skolråd hade också en posit iv inställning t i l l  skolkökssaken. 
Man utta lade t  ex vid et t  t i l lfäl le si t t  l ivliga intresse för skolkökens 
betydelsefulla uppgift ,100) och erbjudanden från länets landsting om 
vandrande skolkökskurser antogs med tacksamhet "alldenstund undervis
ning i  matlagning vore mycket nytt ig och nödvändig. . ." .101) I Skönsbergs 
nya sk ola,  som stod färdig 1912, fanns lokaler för skolkök inrymda, även 
om det skulle dröja innan de togs i  permanent bruk. 

I samband med en översyn av för samlingens skolväsen vid undersöknings
periodens slut  diskuterades också skolköksundervisningen. Den s  k 
organisationskommittén som utredde frågan sammanträdde 1917 med 
lärarkåren,  och i  protokollet  kan vi läsa:  

"Beslöts att hos skolrådet göra framställning om åtgärder i syfte att 
göra skolkökskurser tillgängliga för d e delar av skoldistriktet som f n 
sakna sådana. Barnens hälsa undergräves i många hem, därigenom, att 
de få olämplig föda och därigenom att husmödrarna i alltför många 
fall äro okunniga om huru ett hem skall skötas och billig närande kost 
tillagas... Då därjämte en allmännare undervisning i ämnet huslig 
ekonomi skulle vara ägnad att giva hemmen en bättre ekonomi torde 
ett utvidgande av skolköksverksamheten i Sköns skoldistrikt bliva av 
oöverskådlig nytta i många hänseenden, icke minst för höjande av 
arbetsresultatet i skolan"A02) 
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Bland annars välkända argument möter vi  i  ovanstående citat  ett  nytt  -
kostens betydelse för skolprestationen, måhända et t  lärarperspektiv på 
skolköksfrågan. 

UNDERVISNINGEN 

Det första skolköket i  församlingen startade i  Skönvik å r  1896 och det  
andra i  Kubikenborg f yra år senare.103) När Möns sågverk år 1907 lade 
ner sin folkskola,  togs lokalerna därefter i  bruk för undervisning i  huslig 
ekonomi.  104) Engångskurser anordnades i  Heffners och Sunds skolor.10 5) 

Träpatronerna gick all tså i  spetsen för den husliga utbildningen i  
församlingen. Men sko lrådet var som tidigare sagts inte heller l ikgil t igt  
för saken, och et t  f lertal  vandrande skolkökskurser beställdes av länets 
skolköksnämnd. Läsåret  1906/07 anordnades kurser vid kyrkskolan,  i  
Skönsmon, Skönsberg respektive Gärde.106) Under 1910-talet  hölls  fyra 
kurser i  Skönsberg,  de tre sista i  den nya skolans lokaler.107) Det dröjde 
emellert id t i l l  1918 innan dessa togs i  bruk för kurser i  församlingens 
regi.  

När Skönsbergskolan år 1912 stod klar,  konstaterades at t  skolkökskurser 
måste anstå,  då församlingens budget inte medgav ytte rl igare utgifter .108) 
Denna brist  på pengar f örefaller  ha varit  permanent under k rigsåren.  Det 
förut omtalade förslaget av den s  k o rganisationskommittén som innebar 
at t  skolköksundervisning skulle anordnas i  de delar av församlingen som 
saknade sådan, lades nämligen på is  "t i l ls  mindre tryckta och mindre 
bekymmersamma tider inträda".109) 

När Möns bolag upphörde med sin skolköksundervisning 1918, tog dock 
församlingen över.  Lokaler och utrustning hyrdes av bolaget,  och 
lärarinnan som tidigare arbetat  både i  Kubikenborg och i  Mon, anställdes 
at t  också förestå skolkökskurser i  Skönsberg.11 0) Från denna t idpunkt är  
al l tså skolköksundervisning e t t  permanent inslag i  Skönsbergsskolan,  och 
med församlingens övertagande av bolagsskolorna et t  par år  senare,  kan vi 
säga at t  huslig ekonomi definit ivt  blivit  en stat l ig angelägenhet i  Sköns 
församling. Vilket  innehåll  hade då denna utbildning? I det  avsnit t  som 
följer behandlas den frågan. 
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Kubikenborgi)  skolkök vid 1900-talets början.  
Foto: Sundsvalls  museum. 

Undervisningens innehåll  

Skolkökets arbet sdag inleddes vanligen med en teorilektion kring t  ex ett  
avsnit t  i  näringsläran.  Recepten t i l l  middagen, som bestod av två rät ter,  
gicks igenom, och fl ickorna skrev upp dem i  sina anteckningsböcker.  
Portionspriset  beräknades under lärarinnans ledning. 

För det  praktiska arbetet  var man indelade i  grupper,  och inom varje 
grupp hade var och en sina bestämda sysslor.  Dessa sysslor roterade sen 
inom gruppen. Följande arbetsfördelning, som hämtats ur en redogörelse 
för Sundsvalls  sta ds skolkök år 1904, har i  s tort  sett  t i l lämpats också i  
Skönvik och Skönsberg.  Troligtvis gällde den även för Kubikenborg,  
eftersom samma lärarinna undervisade i  b åde Skönsberg och Kubikenborg.  

Det praktiska arbetet har fördelats på fyra sysslor: 

N:r 1. Tager ut askan ur spiseln, gör upp eld och underhåller den. Ser 
till att reservoaren alltid är full med vatten. Kokar soppan till 
middagen. Diskar kokkärlen. Håller ordning på och omkring 
spiseln och på köksgolfvet. Gör spiseln ren efter middagen och 
polerar den. Städar köket och rengör korkmattan. Bär upp ved. 
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Måltid i  Skönviks skolkök. Soppan serveras.  (1910-talet)  
Fotografi  t i l lhörigt  Lisa Jansson, Sundsvall .  

N:r 2. Lagar förrätten och lägger upp den prydligt. Diskar efter 
middagen och gör diskbänk och vattenledning rena. Ansvarar för 
ordningen i diskbänkens skåp. Skurar arbetsborden. Bär upp ved. 

N:r 3. Bakar eller skurar kokkärl; rengör skåp eller dylikt. Torkar 
diskarna. Skurar köksknifvarna. Ser till, att det är ordentligt i 
köksbordens lådor och köksskåpen. Späntar stickor. Skurar 
trekanterna. Bär upp ved. 

N:r 4. Dukar, passar upp vid bordet, dukar af och bär ut diskarna i 
köket. Skurar de knifvar och gafflar, som höra till servisen. Sätter 
in servisen på sin plats och ansvarar för ordningen i matsalens 
skåp. Städar matsalen. Tvättar och stryker hufvuddukarna. Städar 
korridoren. Bär upp ved. 111) 

Journaler från Kubikenborgs skolkök ger en mer detaljerad bild av 
innehållet  i  skolköksarbetet .  Til l  a t t  börja med skall  vi  b ekanta oss med 
den matkultur ,  som skolköket representerade,  och de maträtter ,  som 
fl ickorna fick lära sig laga.  
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Skolköksfl ickor i  Skönviks högre folkskola läsåret  1918/19.  
Fotografi  t i l lhörigt  Lisa Jansson,  Sundsvall .  

Skolkökets  matsedel  

I  K ubikenborg hölls  va nligen två el ler  t re  paral lel la  skolkökskurser ,  men i  
det  föl jande har  endast  den kurs som betecknats  grupp I i  skolköksjour
nalen granskats .  För a t t  undersöka om matsedelns sammansättning 
förändrades med t iden har maträt terna indelats  i  fem huvudgrupper 
nämligen kött-  och köttfärsrät ter ,  f iskrät ter ,  mjöl- ,  ägg- och potat isrät ter ,  
inälvsmat och soppor t i l lsammans med en restkategori  "övriga rät ter".  
Figur 17 visar  hur proport ionerna mellan dessa varierar  över t id.  
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procent 

1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 År 

övrigt 

Soppor 

Mjöl-, ägg- och potatisrätter 

Inälvsmat 

Fiskrätter 

Kött-, och köttfärsrätter 

Figur 17.  Fördelningen av olika huvudrätter vid Kubikenborgs skolkök läs
åren 1906-1919. 

Källa:  Sundsvalls  kommunarkiv,  Dagböcker för Kubikenborgs skolkök 1906-
1919. Uppgifter saknas för läsåret  1907/08. 

Andelen kött-  och fiskrätter  var genomgående hög. Sådana serverades 
snart  sagt var och varannan dag. Detta var helt  i  enlighet med 
näringsfysiologins uppfattning om proteinets -  och speciell t  det  
animaliska proteinets -  stora betydelse för människans prestationsför-
måga.112) Köttbullar och lappskojs förekom vid så gott  som alla kurser,  
och fläsk i  olika former var också vanligt .  Fårkött ,  som av portionspriset  
a t t  döma, ställde sig ganska dyrt,  försvann helt  från matsedeln efter våren 
1914, och detsam ma gällde kalops.  I de krist ider som följde i  första världs

• 
• 
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krigets spår dök nya köttfärsrätter  upp på matsedeln.  Färsfylida 
kålhuvuden och kålrötter  är  exempel på sådana nyheter.  

Fisk var ofta detsamma som salt  si l l .  Den serv erades stekt,  kokt,  stuvad, 
inkokt,  gravad, i  lådor och puddingar.  Sil lbullar förekom i al la kurser 
utom en .  Kokt,  s tekt eller  stuvad strömming stod ibland på matsedeln,  och 
strömmingspannkaka lanserades lä såret  1915/16 för at t  sedan återkomma. 

Bland övriga fiskrätter  märks torsk,  kolja och kabeljo,  som ti l lagades på 
alla möjliga sätt .  Vitl ing,  uhr ,  röd spetta,  helgeflundra,  lake,  sik och gädda 
förekom ibland. Alla dessa rät ter  var förhållandevis dyra.  Den stuvade 
lake som serverade s hösten 1915 be tingade t  ex et t  portionspris av 41 öre ,  
nästan det  dubbla genomsnitt l iga portionspriset .  

Inälvsmaten basera des på lever.  Stekt leve r,  leverbiff  och leverpudding var 
återkommande variationer på den ingrediensen. Priset  på lever steg 
kraft igt  under det  sista året.  Våren 1919 serv erades stekt lever med sås 
och potatismos och efterrät t  för 1,55 kr per portion.  Det genomsnitt l iga 
portionspriset  låg då på 62 ö re.  Blodpudding var et t  stående inslag,  medan 
blodplättar  etablerades 1911/12 och blodpa lt  ett  par år  senare.  Det bil l iga 
lungmoset försvann från menyn efter några år .  

Soppor av olika slag var också en återkommande huvudrätt .  Vitkålssoppa, 
gul ärtsoppa och en s  k t isdagssoppa var de vanligaste.  Under krigsåren 
blev olika rotpuréer al l t  vanligare.  

Bland ägg, mjöl-  och potatisrät terna var kroppkakor et t  stående inslag.  
Kornmjölspalt  upptogs på matsedeln läsåret  1913/14. Också denna grupp 
blev vanligare under krigsåren.  Havregryns- el ler  korngrynspudding som 
huvudrätt  var måhända krist idsmat.  

Bland övriga rät ter  kan här nämnas korv i  ol ika former.  Sådan serverades 
dock aldrig mer än tre gånger under en kurs och för vissa kurser in te alls ,  
och det  var en ganska dyr mat.  Portionspriset  våren 1918 för stångkorv 
med stuvade skärbönor,  potat is  och efterrätt  uppgick exempelvis t i l l  77 
öre eller  mer än det  dubbla medelpriset .  

Förutom huvudrätt  lagades vanligen en efterrätt  av kräm, soppa, väll ing 
eller  gröt .  Ibland blev det  puddingar och någon enstaka gång vankades 
semlor eller  tårta .  (Jfr  f igur 18).  Gränsen mellan soppa och väll ing får 
anses vara flytande,  eftersom soppor många gånger kokades p å gryner av 
havre och korn eller  av risgryn och mannagryn. Andelen för krämer och 
soppor minskade mot periodens slut ,  medan det  motsatta gällde för de 
övriga kategorierna.  
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Figur 18.  Fördelningen av o lika e fterrätter  vid Kubikenbo rgs skolkök läs 
åren 1906/07-1918/19. 

Källa:  Sundsvalls  kommunarkiv,  Dagböcker för Kubikenborgs storkök 1906-
1919. 

Bidrog då skolköksundervisningen t i l l  at t  föra vid are gamla mattradit ioner 
eller  t i l l  at t  sprida en ny matkultur? Det dominerande intrycket av 
matsedeln är at t  den innehöll  många rät ter  främmande för arbetarhus
hållet .  Stekt torsk med sötsur sås är  et t  exempel på den saken.113) 

För at t  få en mer samlad bild har jag för tre läsår,  1906/07, 1911/12 
respektive 1918/19, jämfört  skolkökets m aträtter  med sådana som förekom 
i tre vanliga kokböcker nämligen: 

1.  Lotten Lagerstedts "Kokbok för skolkök och enkla hem jämte korta 
anvisningar i  huslig ekonomi",  som trycktes i  f lera upplagor.  
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2. "Hemmets kokbok",  som gavs ut  i  Fackskolans för huslig ekonomi i  
Uppsala läroboksserie.  Den innehöll  enligt  förordet god husmanskost 
för det  borgerliga hemmet t i l lsammans med rät ter  för festl igare 
t i l lfäl len.  Den som var intresserad av större kulinariska utsvävningar 
hänvisades t i l l  

3.  "Finare matlagning",  en annan bok i  samma läroboksserie.  114) 

Tabell  14. Andel maträtter  i  Kubikenborgs skolkök som för olika läsår 
återfinns i  registret  t i l l  "Hemmets Kokbok" (HK), respektive 
"Kokbok för folkskolan. . ."  (KfF).  (Procent) .  

Ar Huvudrätter Efterrät ter  

HK KfF HK KfF 

1906/07 61 36 59 45 
1911/12 75 55 63 53 
1917/18 29 25 42 27 

Det är  helt  klart  at t  skolköksmatsedeln kan sammanfattas under mottot  
"ENKEL mat".  Inte et t  enda recept hämtades nämligen ur kokboken 
"Finare Matlagning",  medan många rätter  återfinns i  de två andra och 
"enklare" kokböckerna.  (Jfr  tabell  14).  Skolkökets matsedel uppvisade 
också stora l ikheter med de provmiddagar som lärarkandidater under 
1900-talets början lagade vid Fackskolan för huslig ekonomi i  Uppsala.  
Lärarutbildningen och kokböcker som "Hemmets kokbok" bör al l tså ha 
bidragit  t i l l  at t  sprida en enhetl ig matkultur över r iket ,  en matkultur som 
införlivat  också vissa utländska inslag som irländsk köttstuvning. 

Det sista läsåret  1918/19 präglades av krist idens l ivsmedelsbrist ,  och 
matsedeln fick då en annorlunda karaktär .  "Hemmets Kokbok" och 
"Kokbok för folkskolan" spel ade av all t  at t  döma då inte längre samma 
roll  som förebild för menyn. Endast  en tredjedel av de huvudrätter som då 
lagades återfinns i  registret  t i l l  dessa kokböcker.  

Vad tyckte då eleverna om skolköksmaten? En av intervjupersonerna 
berättar ,  a t t  hon fick lära sig laga både nya rätter  och sådana som 
serverades hemma. Det var spännande med det nya,  och ibland bad hon a t t  
få bjuda familjen skolköksmat t i l l  söndagsmiddag.l  16) En annan 
intervjuperson som var matgäst  i  Kubikenborgs skolkök under krisåren har 
dock inte odelat  angenäma minnen av den mat som serverades:  
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"Ibland tyckte man att det var gott att få gå och Uta, men ibland 
tyckte man att det var så konstig mat. Det var ju m at, som man inte 
var hemma med heller. Särskilt när det var fisk, ville jag in te äta, för 
jag tyckte inte om det... När man kom och skulle äta en del mat, 
visste man inte vad det var, vanligt fett, kokt fläsk, eller vad det var, 
och så kunde det vara någon liten köttflisa inuti. Vi åt ju in te fettet 
vi".  117) 

Vissa nyheter blev däremot mer uppskattade.  Klappgröt är  et t  sådant 
exempel:  

"Än i dag, när vi sitter här och gör någonting, då kan jag tä nka: Om 
jag skulle ta och göra litet klappgröt, det skulle vara gott det! Då 
upplever man gamla minnen.. ." .  118) 

Samma intervjuperson ber ättar  om de maträtter  som serv erades i  hemmet,  
knaperstekt amerkanskt f läsk,  blodpalt ,  kroppkakor,  pannk aka, köttsoppa, 
strömming och si l l ,  ärtor och bönor.  Mycket av detta återfinns också i  skol
köksjournalerna,  varför skolköket inte i  al la stycken betydde et t  brott  
med den lokala matkulturen.  

Extra arbeten 

För periodens början finns journalanteckningar över de extra sysslor som 
utfördes vid skolköket.  (Jfr  ta bell  15).  Den vanligaste sysslan var bakning. 
Varje elev fick prova på a t t  mer än en gång göra rågsiktsbröd, och bullbak 
blev d et  ofta,  kanske mer än fyra gånger för en elev under sa mma kurs.  
Bakom rubriken matlagning dolde sig korvstoppning, blodpuddingskok, 
paltbrödsbak och t i l lverkning av syltor.  
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Tabell  15.  Frekvensen för olika extra sysslor i  Kubikenborgs skolkök. 
(Absoluta tal) .  

År 

Syssla 1906/07 1908/09 1909/10 1910/11 1911/12 

Matbrödsbak 6 29 15 25 27 
Vetebröds/skor pbak 44 19 24 29 34 
Kakbak 31 11 20 22 22 
Tvätt  0 1 0 U 0 
Rengöring/städning 6 2 9 7 8 
Matlagning 0 4 8 16 15 
Övrigt  12 1 1 5 0 

Källa:  Sundsvalls  kommunarkiv,  Journaler för Kubikenborgs skolkök 1906/ 
07-1911/12. 

Utöver d et  dagliga rutinarbetet  med att  hålla köket snyggt och prydligt  
stod skurning, skåpstädning, rengöring av kastruller  och metallsaker på 
schemat.  En enda gång var fönsterputsning aktuell t ,  och tvätt  var inte 
heller någon högpriori terad syssla,  eftersom endast  enstaka elever fick 
prova på handdukstvätt  el ler  ylletvätt .  

Teorilektionerna 

Skolköksjournalerna innehåller också noteringar om teorilektionernas 
innehåll .  Här upptog näringsläran den allra största delen av t iden.  Mellan 
60 och 80 procent av lektionerna handlade om sådant,  medan resten 
ägnades åt  kökets respektive kroppens skötsel  och vård.  Kroppsvården gavs 
dock endast  et t  marginell t  utrymme, medan kökets teori  handlade om 
spisar,  eld,  bränsle,  vatten och kokkärl .  

Näringsläran introducerades under rubriker som "Kroppens inkomster och 
utgifter",  "Födans betydelse för kroppen" och "Våra närings- och 
födoämnen".  Därefter gick man vid olika t i l lfäl len igenom de vanligaste 
födoämnena. Lektioner om ägg, kött ,  f isk,  potat is  och baljväxter 
upprepades år  från år.  Sädeslagen behandlades,  och en lektion om gryner 
t i l lkom under de sista fyra åren.  Mjölk var en a nnan återkommande rubrik,  
och problemet med smittoä mnen i  mjölk uppmärksammades fr  o m läsåret  
1913/14. Osten fick fr  o m året  1909 en egen lektion.  Rubriken smör och 
flot tyr byt te efter några år namn ti l l  smör och smörsurrogat.  Vid de första 
kurserna hölls speciella lektioner om kryddor,  kaffe och alkoholhalt iga 
drycker.  Kunskaper om sådana t ing fördes längre fram förmodligen t i l l  
momentet  smakämnen och njutningsmedel.  
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Konsten at t  städa och göra rent kräver också sina kunskaper,  som alla -
utom deltagarna i  kurserna 1909/10 respektive 1913/14 -  fick ta del  av 
under en eller  två speciella lektioner.  I några kurser gavs också 
specialkunskaper om lampornas vård,  och längre fram ägnades en lektion 
åt  tvätt .  

Moral och ideologi 

Vi har i  t id igare avsnit t  se tt  hur man i  de batten t i l ldelade undervisningen 
i  huslig ekonomi stor betydelse för f l ickornas moraliska skolning. Främst 
var det  sådana dygder som sparsamhet,  ordning och renlighet som via 
skolköket skulle inplanteras i  de unga. Kan vi då i  Sköns för samling se 
spåren av en sådan ideologiöverföring vi d sidan av den r ena kunskapsöver
föringen och färdighetsträningen? 

Sparsamhetens ideal  genomsyrade nog undervisningen. Den mat som 
lagades var bil l ig och höll  sig vanligen inom d et portionspris på 15-20 ö re 
som Ida Norrby 1901 rekommenderade för folkskolans fl ickor.119) Under 
periodens senare del steg visserl igen portionspriset ,  men det  berodde 
främst på en allmän prisökning. Med hänsyn ta get t i l l  dessa prisstegringar 
låg genomgående minst  80 procent av middagarna inom d e av Ida Norrby 
uppsatta ekonomiska ramarna.  (Jfr  tabell  16).  Träningen att  beräkna 
portionspriserna bör ha bidragit  t i l l  at t  utveckla en prismedvetenhet hos 
fl ickorna,  och den hade på så sätt  förmodligen en viss sparsamhets-
fostrande effekt.  
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Tabell  16.  Andelen middagar med ett  högre portionspris än 20 ö re med 
hänsyn taget t i l l  prishöjningar efter  är  1901.119) (Procent) .  

Läsår Motsvarigheten t i l l  
portionspriset  20 öre 
1901 (uppskattat  
värde) 

Andel middagar som 
inte överskred detta 
portionspris 

Totala antalet  
middagar 

1906/07 22,0 87 45 
1908/09 23,7 95 37 
1909/10 23,0 79 33 
1910/11 23,4 93 54 
1911/12 23,7 81 53 
1912/13 24,0 92 49 
1913/14 24,2 86 50 
1914/15 28,3 98 52 
1915/16 34,6 95 56 
1916/17 45,7 98 50 
1917/18 68,5 98 50 
1918/19 82,0 80 49 

Källor:  Sundsvalls  Kommunarkiv;  Journaler för Kubikenborgs skolkök. 
Jörberg,  L.,  1972. A History of Prices in Sweden 1732-1914, vol.  2.  
s  335; Sociala Meddelanden, 1920 nr 7-8,  s  760. 

Livsmedelsbristen under första världskrigets sista år  framtvingade en 
hushållning på nationell  nivå,  och kvinn or med huslig utbildning kunde då 
se sig upphöjda t i l l  experter i  sa mhällets t jänst .120) Kurser i  krist idsmat
lagning an ordnades för husmödrar runt om i lan det,  och skolköksf lickorna 
i  Skön fick även de en skolning i  sparsamhetens kokkonst.  Matsedeln i  
skolköket präglades nämligen av krist iden.  Surrogatgrädde serverades 
ibland t i l l  efterrätten,  och grönsaker och rotsaker blev all t  vanligare.  
Kålrötter var t  ex stomme i  många maträtter .  Kroppkakorna gjordes nu 
vegetabil iska,  och vegetariska kotletter ,  ärtkotletter ,  kan noteras.  En 
skolkökselev från Skönvik minns från krisåren: 

"... under krigsåren skulle man lära sig att ta till vara på a llting. Den 
där sommaren 1918 - eller var det 1917? -... Vi gick till Vifstavarf i 
skogen där och plockade islandslav eller om det var renlav? Tänk om 
man haft ett kort av det! Vi bar en säck på ryggen hem till Skönvik. 
Och där vid rännorna vid verket var det överallt vatten som rann, och 
där sköljde vi och gjorde rent. Och så kokade vi sedan denna lav. Det 
blev som en seg massa... Det var sött och liksom ett bindemedel, så 
att  man behövde mindre och mindre mjöl. . ." .  121)  
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Fostran t i l l  renlighet,  ordning och prydlighet stod också pä skolköksunder
visningens program at t  döma av de tolv köksregler som lära rinnan Valborg 
Hellzén dikterade för fl ickorna vid kursstarten: 

1. War ren om dina händer, håll allt omkring dig rent. 
2. Se till att du använder, allt vartill det Hr ment. 
3. War flitig, sparsam, punktlig, ordentlig, rask i allt. 
4. Warmt vatten låt ej fattas, ej heller vatten kalltl 
5. Förrän den kokar börjar, hav klart allt tillbehör! 
6. Salt, socker, mjöl, m m med sked du taga bör. 
7. Du alltid ock med grytlapp, vart kokkärl fatta må. 
8. Låt aldrig något sådant, tomt kvär på spisen stå. 
9. Blir något spillt på spisen, så skynda dig strö salt. 

10. Men slår du ut på golvet, upptorka genast allt. 
11. Lägg upp vad du har lagat, så fint du kan och nätt. 
12. Och på sin plats tillbaka, var sak begagnad sätt. 122) 

Ordning och reda skulle således prägla skolköksarbetet .  Slarv eller  
tendenser at t  "stöka t i l l  det" avspeglades säkert  i  betyget.  Det var inte 
alla fl ickor som fick stort  A i  ordning.. .  123) 

DEN H USLIGA EKONOMIN OC H REPRO DUKTIONEN I K LASSPERSPEKTIV 

Efter at t  ha redogjort  fö r debatten om och in nehållet  i  skolköksunderv is
ningen skall  jag här knyta an t i l l  två av de frågestäl lningar som 
presenterades i  inledningen. Vi har ju s ett  hur ämnet huslig ekonomi i  
debatten t i l ldelades f lera olika funktioner av vikt  för den samhälleliga 
reproduktionen. För at t  undersöka om de föreställningar som kom ti l l  
uttryck i  debatten var klassmässigt  betingade,  har r iksdagsdebattens 
talare indelats efter  klassti l lhörighet på samma sätt  som i  slöjdkapit let .  
Fördelningen på olika sociala klasser el ler  skikt  framgår av tabell  17.  
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Tabell  17.  Antalet  talare ur olika sociala klasser i  r iksdagsdebatten om 
huslig ekonomi 1895-1919. 

Klass 

Talare 

Antal  Procent 

Kapitalistklassen 8 17 
Statsapparatens 12 26 
funktionärer 
Mellanskikt 19 40 
Småborgerskap/bönder 8 17 

Total t  47 100 

Vem sade d å vad i  r iksdagsdebatten? Och hur såg folkskoleinspektörer och 
andra grupper på den husliga ekonomin och den samhälleliga rep roduktio
nen? 

STATENS OCH FOLKSKOLANS ANSVAR FÖR UNDERVISNINGEN 

Som t idigare framgått  var e nigheten stor kring principen om ett  stat l igt  
engagemang i  den husliga utbildningen. Två folkskoleinspektörer var år  
1905 t i l lsammans med bonden Ivar Månsson t io år t idigare de enda som 
uttryckte betänkl igheter i  den vägen. Folkskoleinspektörernas invänd
ningar var av principiell  natur,  medan Månsson ansåg at t  et t  stat l igt  
engagemang skulle ställa sig kostsamt.124) Hans invändningar var dock 
endast  en mild f läkt i  jämförelse med den storm av bondeprotester som 
drabbade folkskoleslöjden. 

I  s täl l et  gällde diskussionerna huslig ekonomi som obligatorium. Först  a t t  
formulera ett  sådant krav i r iksdagen var vår disponentdirektör E A 
Enhörning från Kubikenborg.125) Ida Norrby vid Fackskolan för huslig 
ekonomi i  Uppsala var d elaktig i  en skrivelse d aterad år 1914 t i l l  Kunglig 
Maj:t  i  frågan.126) Och l ängre fram blev de tta föremål för både motioner 
och utredningar.  

Folkundervisningskommittén påbörjade och olika sakkunniga slutförde 
arbetet  med en obligatorisk fortsättningsskola,  där obligatorisk undervis
ning i  husligt  ar bete var en bland många frågor.  Dessa u tredare hävdade 
principen om ett  obligatorium, men varken deras förslag eller  1918 års 
proposit ion om fortsättningsskolor garanterade att  den principen skulle 
komma att  omsättas i  praktiken. På högsta nivå sade man all tså "A" men 
inte "B" i  frågan. 
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På andra vägar blev dock på s ät t  och vis också bokstaven "B" et t  faktum. 
Via motioner i  r iksdagen genomdrevs kravet at t  kyrkostämman skulle ha 
ratt  at t  göra skolkökskurserna obligatoriska.  Bland dem som på så sätt  
inte vil le vänta på eller  nöja sig med utredningsarbetets resultat  återfanns 
två direktörer,  e t t  undervisningsråd,  en lektor,  en präst  och två bönder,  
dvs fö reträdare för al la de sociala skikten.  Om dessa är  representativa,  
kan man därför påstå at t  r iksdagens poli t iker oberoende av social  
klassti l lhörighet ansåg en långt gående s tatl ig intervention i  den husliga 
utbildningen vara både önskvärd och nödvändig.  

UNDERVISNINGENS BET YDELSE FÖR DEN SA MHÄLLELIGA REPRODUK
TIONEN 

Det feodala självhushållets könsliga arbetsdelning överlevde i  många 
stycken övergången t i l l  kapitalismen. Även om förutsättningarna för och 
innehållet  i  hushållsarbetet  förändrades,  var det  fortfarande kvinnans 
exklusiva ansvarsområde.  I debatten om huslig ekonomi kom många så dana 
föreställningar om kvinnan, hennes sanna natur och rätta plats t i l l  uttryck. 

Uppfattningen om det reproduktiva a rbetet  som kvinnans av naturen eller  
Gud givna uppgift  var väl  förankrad hos de manliga makthavarna.  Att  
kvinnosaken i  vissa avse enden gått  framåt förändrade inte den uppfatt 
ningen. En direktör formulerade år 1916 då vidgade kvinnliga poli t iska 
rätt igheter var aktuella,  sin syn på saken så här:  

"Månne det icke är skäl att ordna så, att varje kvinna blir tvungen att 
utbilda sig i det kall, vari männen och samhället i sin helhet ha allra 
bäst gagn av henne, i husmoderskallet, och påskynda saken så, att hon 
inhämtar kunskap i ämnet, innan hon intager sin plats i denna 
sal"A27) 

Därför skulle också undervisningen i  huslig ekonomi höja det  husliga 
arbetets värde.  Tre folkskoleinspektörer f ramförde sådana förhoppningar i  
s ina utlåtanden 1905, och detsamma gjorde två andra representanter för 
det  ideologiska mellanskiktet  i  r iksdagsdebatten.  Kapitalisten Enhörning 
hyste l iknande idéer.  Men det  handlade om att  få kvinnan at t  rät t  
uppskat ta hemarbetets värde.  Männen i  källmaterialet  var nämligen för 
egen del rörande överens och övertygade om dess stora betydelse.  Kvinnan 
däremot -  hon skulle med undervisning lä ra sig at t  uppskat ta det  så at t  
hon vil l igt  utförde det  t i l l  samhällets (och männens gagn) med ingen 
annan lön än tacksamhet.  Därför formulerades också et t  mål för ämnet 
hushållsgöromål i  1919 års undervisningsplan så här:  ". . .  sa mt hos dem 
väcka aktning och håg för husligt  arbete".  128) Ett  syfte med undervis
ningen i  huslig ekonomi för f l ickor var tydligen att  upprätthålla den 
könsliga arbetsdelningen, och at t  männens intressen här upphöjdes t i l l  
samhällets var et t  sätt  at t  legit imera et t  ojämlikt  förhållande mellan 
könen. 
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De kvinnliga företrädarna för den husliga utbildningen delade i  mänga 
avseenden männens uppfattningar.  Hemmet och familjen var kvinnans 
naturliga verksamhetsområde,  men med utbildning för hemmets sfär skulle 
det  husliga ar betets värde höjas.  Husmoderns arbe te var a v stor betydelse 
för familj  och samhälle och borde uppskattas efter fört jänst ,  men något 
annat än en symbolisk uppskattning var det  inte frågan om. För 
skolkökspionjärernas e gen del innebar däremot den husliga utbildningen 
möjligheter t i l l  både karriär och materiella belöningar.129) 

För ar betarkvinnan kunde den husliga ekonomin em ellert id betyda en mer 
blygsam yrkeskarriär.  Ett  explicit  mål för ämnet hushållsgöromål i  1919 
års undervisningsplan var ju a t t  öppna fl ickornas ögon för värdet av 
yrkesarbete inom det husliga området i  jämförelse med andra vanliga 
kvinnliga förvärvsarbeten.  Två folkskoleinspektörer och Kubikenborgs 
Enhörning förespråkade också huslig ekonomi som en kvalif ikation för 
t jänarinneyrket.  Biskop Scheéle menade i  diskussionen år 1906 att  
eventuella matgäster i  skolköket kunde ha si t t  berät t igande: Flickorna 
behövde lära sig at t  arbeta! Förmodligen hade han då yrkesarbete som 
t  ex kokerska i  åtanke.130) Undervisning i  huslig ekonomi hade tydligen 
också sin bety delse som kvalifikation a v arbetskraft  och som ett  medel at t  
trygga reproduktionen av t jänarinnor,  pigor och andra yrkesarbetande 
inom det husliga området.  

Den renod lade kunskapsöverföringen rörde frä mst födoämnesläran,  och här 
betecknade skolköket något nytt .  Feodalsamhällets husmoder hade 
visserligen en på erfarenhet grundad kunskap om kostens betydelse för 
hälsan,  men i  näringsfysiologin fick denna kunskap en explicit  formulering.  
Skolköksundervisningen förde vidare dessa kunskaper,  och som vi sett  
ägnades större delen av teorilektionerna i  Kubikenborg åt  just  närings lära.  

Lektioner om rengöring,  städning och tvätt  innebar i  sig också något nytt .  
De är et t  exempel på hur kunskapsöverföringen skil js  från utförandet,  
även om kunskaperna sedan t i l l  en del  t i l lämpades i  skolkökspraktiken. 
Med Ulf P Lundgrens terminologi uppkom nu en pedagogisk text på 
städningens område.131) Diska,  sopa och skura kan l iksom andra 
hushållssysslor utföra s på många sätt .  Skolköket skulle lära ut  det  RÄTTA, 
och de t  avvek många gånger från de rutiner som ti l lä mpades av mödrarna 
i  hemmen. Skolköksundervisningen var i  det  perspektivet  et t  försök at t  
upprätta en ny reproduktionens ordning i  sågverksarbetarhemmet.  

Undervisningen i  huslig ekonomi skulle också ge en moralisk kvalif ikation 
för l ivet  och arbetet  i  hemmet.  Om ideal som ordning, renlighet och 
prydlighet f ick råda,  stängdes hemmets dörr tryggt kring arbe tarfamiljen.  
Mannen skulle då föredra hemmets lugna vrå framför ett  vidlyftigt  krogliv 
och barnen uppfostras t i l l  ansvarskännande samhällsmedborgare i  s täl let  
för t i l l  l igister.  
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Här åter finner vi  mer elle r  mindre kla rt  utta lad idén om kvinnan, hemm et 
och famil jen som samhällets grundval.  Med den treenigheten tycktes hela 
den samhälleliga reproduktionen stå och falla.  Dessa föreställningar var 
vanliga och förekom i a l la sociala skikt .  132) Eva Rodhe hyste exempelvis 
mycket höga förväntningar i  det  stycket på undervisningen i  huslig 
ekonomi: 

"Låtom oss i tid genom att i skolan meddela barnen lämplig 
undervisning, öka dugligheten i hushållsgöromål och därigenom 
förbättra födans beskaffenhet samt sprida belåtenhet och välstånd i 
hemmen, och männen skola ej af missnöje med det bestående drifvas i 
socialismens armar, dryckenskapen skall aftaga, och fattigskatten, 
som nu år från år höjes, skall i stället nedgå, ju flera hem och 
enskilda genom praktiskt förstånd, förtänksamhet, arbetssamhet och 
sparsamhet kunna reda sig själfva och ej behöfva falla fattigvården 
till last". 133) 

Kampen mot socialismen kunde tydligen också föras från skolköket.  

Det mesta brukar ha två sidor och så även undervisningen i  huslig 
ekonomi.  Statens ambitioner att  göra arbetarfl ickorna delaktiga i  denna 
var i  s ig naturligtvis lovvärda.  Även om eländesskildringarna av 
arbetarfamiljens matvanor bör tas med fle ra nypor salt ,  kunde kunskaper i  
näringslära bidra t i l l  en förbättr ing av arbetarens kosthåll .  

Men huslig ekonomi i  arbetarklassens t jänst  var e ndast  den e na sidan. Den 
andra hade si t t  intresse för kapitalägaren.  Han hade nämligen också 
vinster at t  hämta.  Vi har t idigare mött  f lera talare (en folkskollärare,  en 
lantbrukare och två direktörer ,  Eva Rodhe, samt elva folkskoleinspektörer)  
som helt  frankt förklarade a t t  bristen i  arbetarens kassa berodde mer på 
kvinnans.oförmåga at t  hushålla än på den låga lönen. Den för kapitalisten 
bekväma slutsatsen blev därför:  Huslig ekonomi i  stäl let  för höjda 
arbetslöner.  

Kapitalet  hade också an dra frukter att  skörda av skolköksunderv isningen. 
Uppfattningen at t  den svenske arbetarens arbetsförmåga inte höll  en 
godtagbar nivå skymtar i  källmaterialet .  Den stod sig t  ex enligt  en 
häradshövding tämligen slätt  vid en jämförelse med amerikanska 
förhållanden. 134) Med skolkökets inriktning på en närande kost  för 
al lmoge- och arbetarhem skulle nu produktiviteten förbättras.  Ur 
kapitalets synvinkel var huslig ekonomi lösningen t i l l  olikheten "större 
mervärde t i l l  mindre kostnad".  

Den brist  på l ivsmedel som rådde under första världskriget  innebar et t  
generell t  hot mot arbetskraftens reproduktion,  men detta avsatte inga 
spår i  r iksdagens debatt  om skolköksundervi sningen med undantag för en 
redaktör som år 1918 konstaterade: 
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"Jag tror, att vi hava anledning särskilt under nu rådande kris- och 
nödtid att tänka på, om det inte i många avseenden kunde vara 
annorlunda ställt Un det Hr under denna prövningstid, därest det 
husliga arbetet varit uppskattat som sig bort och de unga kvinnorna 
fått tillbörlig utbildning i detta". 135) 

Här skymtar et t  kulturreproduktionens dilemma, som med senare t ider 
blivit  al l t  tydligare.  Uppfostran och undervisning är processer som i  bästa 
fall  verkar med fördröjd effekt.  I  t ider av kris,  då de ekonomiska och 
sociala förhållandena snabbt förändras,  blir  kunskaper och färdigheter 
överspelade innan de skall  omsättas i  praktiken. En stat l igt  reglerad 
undervisning är måhända än mer handikappad i  detta avseende än den, 
som försiggår inom familjens ra m. Det enskilda hushållet  ä r  mer f l exibelt  
och har lät tare att  snabbt f inna nya lösningar på de problem som 
reproduktionens ändrade betingelser ställer .  

SAMMANFATTNING 

I ovanstående genomgång har vem som sade vad i  debatten om huslig 
ekonomi redovisats.  Mönstret  blir  dock ganska enhetl igt .  Diskussionen 
präglades av samförstånd, även om riksdagens bönder sällan gav sin 
mening t i l lkänna.  Olika sociala skikt  framförde också samma argument för 
ämnet i  fråga,  och ingen tydlig skil lnad i  deras frekvens kan noteras.  Hur 
ska då detta resultat  tolkas? Faller teorin om ideologierna som 
klassbestämda? 

I Skön har vi  fun nit  konkreta exempel på kapitalistklassens intresse för 
den husliga ekonomin, och vår församling var i  detta avseende inte unik.  
Aktiebolag och representanter för agrar- ,  handels- och finanskapital  
understödde också på andra håll  skolköksundervisningen. I deras 
perspektiv erbjöd den husliga ekonomin förvisso en bekväm lösning på 
reproduktionens problem, samtidigt  som den kunde komma ti l l  arbetar
klassens objektiva nytta.  

Därför kunde man förv änta sig at t  argumenten FÖR huslig ekonomi skulle 
vara mer klasspecifika,  at t  t  ex kapitalägarnas intressen av en låg kostnad 
för arbetskraftens reproduktion skulle i  s törre utsträckning avspeglas i  
deras uttalanden. Vissa tendenser i  sådana riktningar kan noteras,  men 
antalet  talare är för l i tet  för att  några bestämda slutsatser skall  kunna 
dragas.  Föreställningen at t  undervisning i  huslig ekonomi var en lösning 
på bäde magfrågan och den sociala frågan uppvisar inte heller några 
klassmässiga var iationer.  Den poli t iska och ekonomiska maktens manliga 
representanter var al la överens om at t  statens investeringar i  arbetar
fl ickans uppfostran t i l l  duglig husmor skulle komma att  bli  mycket 
lönsamma. 
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Kapitel 7. NYKTERHETSUNDERVISNINGEN 

Så återstår då den fjärde och s ista biten i  pusslet ,  folkskolans nykte rhets
undervisning, och den skil jer  sig i  några avseenden från de t idigare 
behandlade ämnena. 

For det  första utgjorde som tidigare sagts nykterhetsundervisningen inte 
et t  eget läroämne utan ingick som ett  delmoment i  f lera andra ämnen 
som naturkunnighet och kristendomskunskap. För de t  andra var tr ädgårds
skötsel ,  slöjd och huslig ekonomi väsentl igen praktiska t i l l  sin karaktär ,  
även om förvärvandet av färdigheter försiggick parallel l t  med en 
överföring av kunskaper och ideologi.  Nykterhetsundervisningen däremot 
var t i l l  sin natur främst en ideologisk skolning t i l l  nykterhetens ideal ,  et t  
ideal  som grund ades på moraliska värderingar t i l lsammans med kunskaper 
om alkoholens skadliga effekter.  För det  tredje är  historien om 
folkskolans nykterhetsundervisning så inflätad i  nykterhetsrörelsens,  at t  
en isolerad redog örelse för den fö rra blir  både missvisande och obegriplig.  
Detta är anledningen t i l l  at t  jag här inte följer  samma disposit ion som i  
de föregående ämneskapitlen.  Det är  dock samma frågeställningar som 
behandlas om än under något annorlunda rubriker.  

DEN ÄLDRE SVENSKA NYKTERHETSRÖRELSEN 

Den äldre svenska nykterhetsrörelsen kan sägas vara barn av samma tid 
som folkskolan.  Under 1830-talet  bildades d e första nykterhetsföreningar
na,  som 1837 fick en centralorganisation i  Svenska Nykterhetssällskapet 
med bl a  Peter Wieselgren som förgrundsgestalt .  Sällskapet hade goda 
förbindelser med samhäll ets makthavare.  Det stod under kungligt  beskydd, 
och dess verksamhet reglerades av stadgar som fått  kunglig sanktion.1) De 
goda relationerna t i l l  överheten stod sig också under seklets fortsatta 
gång och in på 1900-talet .2) Den wieselgrenska nykterhetsrörelsen brukar 
betecknas som halvabsolutist isk.  Medlemmarna förband sig at t  iakttaga 
total  avhållsamhet från brännvin,  medan et t  måttl igt  bruk av öl  och vin 
accepterades.3) 

Sin största utbredning med omkring hundratusen medlemmar hade denna 
nykterhetsrörelse vid mitten av 1840-talet ,  dvs vid t iden för folkskolors 
al lmänna inrättande runt om i  landet.  I d et  här använda källmaterialet  
saknas dock på ett  par undantag när explicita uttryck för at t  folkskolan 
under de första decennierna t i l ldelades et t  ansvar för nykterheten.4) Det 
är  dock int e uteslutet  a t t  nykterhetsfrågan t  ex via prästen ändå fördes in 
i  undervisningen. I spetsen för nykterhetsföreningen stod nämligen ofta en 
präst ,  vilket  innebar at t  skolrådets och nykterhetsföreningens ordförande 
kunde vara en och samma person.5) Nykterhet som en kristen dygd 
förkunnades nog också på sina håll  från folkskolans katedrar.  
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Med 1855 års brännvinslagstif tning avskaffades den jordägande bondens 
rätt  t i l l  husbehovsbränning t i l l  förmån för brännvinsti l lverkning i  s törre 
skala.  Försäljningen och utminuteringen reglerades och belades med 
skatter och avgifter.  Detta fick åtminstone tre konsekvenser.  För det  
första inordnades brännvinsti l lverkningen i  en kapitalist isk varuproduk
tion.  För det  andra utgjorde skatter och avgift er f ör brännvinshanteringen 
avsevärda inkomstkällor för stat  och kommun. För det  tredje gick luften 
ur den wieselgrenska nykterhetsrörelsen.6) 

Under de årt ionden som följde steg konsumtionen av alkohol kraft igt ,  
speciell t  av öl ,  samtidigt  som den stora samhällsomvandlingen i  
kapitalist isk riktning tog fart .7) Per Frånberg visar hur därmed 
bystämman och sockenstämman, som tidigare reglerat  drickandet,  
förlorade kontrollen över detsamm a.8) Mot denna bakgrund uppkom under 
1870-talet  nya nykterhetssträvanden på absolutist isk grund, och dessa stod 
i  nära samband med väckelserörelsen.9) Den folkrörelse,  som nu växte 
fram, hade i  motsats t i l l  Svenska Nykterhet ssällskapet inte allt id så goda 
relationer t i l l  de styrande.  Den betraktades i  s t äl let  ofta med misstro,  en 
misstro som hade sin grund i  nykterhetsrörelsens poli t iska arbete,  där bl  a  
en vidgad rösträtt  stod på programmet.  10) 

IDEOLOGIER KRING NYKTERHETSUNDERVISNINGEN 

STATENS OCH FOLKSKOLANS ANSVAR FÖR NYKTERHETSUNDERVIS
NINGEN 

Under 1800-talet  diskuterade riksdagen vid f lera t i l lfäl len statens 
engagemang i  nykterhetsupplysningen, och den diskussionen to g o rdentl ig 
fart  efter  1883. Visserl igen hade förslag om medel t i l l  Svenska 
Nykterhetssällskapet dessförinnan väckts och även vid ett  par t i l lfäl len 
bifall i ts ,  men vid seklets slut  blev sådana frågor al l t  mer aktuella.  
Riksdagstrycket har därf ör granskats för åren 1883-1919. Betänkanden och 
remissyttranden angående nykterhetsundervisningen under 1910-talet  har 
också genomgåtts. l  1) Utifrån det ta källmaterial  tecknas här en bild av hur 
nykterhetsundervisningen med t iden kom att  i  al l t  större utsträckning 
definieras som en stat l ig angelägenhet.  

Ett  växande stat l igt  engagemang 

Målet  för sekelskiftets nykterhetsrörelse var ett  totalt  rusdrycksförbud. 
Ett  sådant förutsatte såväl en ri ksdagsmajoritet  som e n allmän opinion för 
saken. Därför blev vid sidan av försök t i l l  poli t isk mobilisering upplysning 
och agitation en självklar angelägenhet för nykterhetsrörelsen.  Til l  at t  
börja med bedrevs denna på frivil l ig basis och utanför de statl igt  
kontrollerade insti tutionerna för uppfostran och undervisning. 



169 

Men borde då inte staten också ta si t t  ansvar för folkets fostran t i l l  
nykterhet? Riksdagsmajoriteten hyste t i l l  at t  börja med ett  mycket l jumt 
intresse för den saken. Så avslogs t  ex 1896 en motion om bidrag t i l l  
nykterhetsfrämjande åtgärder med följande motivering: 

"Ty det kan ej nekas, att, om staten måste öfvertaga eller bekosta en 
del af den verksamhet, som nu utan nämnvärt understöd från staten, 
af enskilde bedrifves för n ykterhetens befrämjande, så förlorar denna 
verksamhet ett af villkoren för sin framgång, nemligen just v etskapen 
derom, att  verksamheten är frivil l ig och icke betalad".  12)  

Också från nykterhetsrörelsens sida uttrycktes tvivel  om de t lämpliga i  att  
draga in staten i  nykterhetsarbetet .  Den betraktades nämligen som en 
mycket opåli t l ig bundsförvant i  kampen för et t  nyktrare folk,  och 
dessutom skulle statl iga bidrag öppna dörren för en statl ig kontroll :  

"Det tir min öfvertygelse, att... sådana fordringar från statens sida 
komme att framställas, att vi med det allra snaraste nödgades afstå 
från anslaget... Vi böra komma ihåg, att staten för ni irvarande tillåter 
och förtjenar pengar på s uperiet. Vi stå således i en ständig strid med 
staten i denna fråga, och vi skulle nu af vår fiende taga emot pengar 
för att bekämpa detta statens handlingssätt. Jag fruktar, att dessa 
penningar skulle blifva ett tveeggadt svärd, som skulle mera skada än 
gagna nykterhetssaken". 13) 

De flesta av nykterhetsvännerna i  r iksdagen ansåg dock att  staten just  
genom sina stora inkomster av brännvinsti l lverkningen borde vara skyldig 
at t  avstå en del av dessa t i l l  at t  motverka de skador som alkoholen 
åsamkade individ och samhälle.  Och eft ersom man tydligen inte var vil l ig 
at t  lagstif ta om et t  förbud, borde medel bevil jas för upplysningsverksam
het.^) 

Många motioner om anslag t i l l  nykterhetsorganisationernas arbete 
avslogs,  bortsett  från att  det  mer accepterade Svenska Nykterhetssäll
skapet vid nå gra t i l lfä l len erhöll  mindre summor för sin verksamhet.15) År 
1886 avsattes åtta tusen kronor at t  efter Kungl.  Maj:ts  bestämmande 
användas t i l l  upplysningsskrifter  i  alko holfrågan. Resultatet  blev et t  häfte 
"Nykterhetsskrifter" med bl a  Magnus Huss '  "Varningso rd mot brännvins
bruk och dryckenskap".  Dessa varningsord skulle enligt  ett  kungligt  
cirkulär sättas upp på väggar och anslagstavlor runt om i landets 
skolor.16) Äve n om den föreskriften nog i nte e fterlevdes på a lla håll ,  var 
ändå et t  första l i tet  steg taget mot en officiell t  påbjuden nykterhets
undervisning. 

Vid 1889 års riksdag bevil jades 25 000 kr att  enligt  Kungl.  Maj:ts  
gottf innande användas t i l l  nykterhetens främjande. Med den summan 
bekostades omarbetning, nytryckning och kompletteringar av de t idigare 
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skrifterna.  En l i ten bok av professor Robert  Tigerstedt f ick snart  stor 
spridning bland lärare i  samband med nästa steg på nykterhetsundervis
ningens område.17) 

Detta steg togs 1891. En motion om lagstadgad undervisning vid läroverk,  
seminarier och folkskolor om d e rusgivande ämnen as natur och verkningar 
vann då riksdagens bifall .18) E tt  cirkulär i  f rågan utfärdades i  november 
1892. Nykterhetsundervisning var därmed något som åvilade folkskolans 
alla lärare och lärarinnor.  Til l  sin hjälp skulle de erhålla gratisexemplar 
av Tigerstedts skrift .19) 

Statens engagemang i  och stöd t i l l  nykterhetsupplysningen ökade all tså 
successivt ,  men man bör notera at t  detta skedde under mycket reglerade 
former.  Alla samtidiga försök av andra nykterhetsorganisationer än det  
offentl igt  sanktionerade Svenska Nykterhetssällskapet at t  erhålla bidrag 
t i l l  t  ex föreläsningsverksamhet strandade.  Det vanligaste argumentet  var 
at t  nykterhetsrörelsens arbete brast  i  objektivitet  och saklighet:  

"Det skulle blifva resande personer, som fore omkring i landet och 
hölle föredrag. Men då behöfvdes enligt mitt förmenande en mycket 
striing kontroll öfver att det blefve endast nykterhetsföredrag och 
icke på s amma gång öfven politiska föredrag. Vi hafva erfarenhet om, 
huru det för några år sedan gick till vid dylika föredrags hållande; 
man verkade nemligen på samma gång i politiskt syfte".20) 

Nej,  säkrare var at t  lägga ansvaret  för nykterhetsundervisningen i  
händerna på de statl igt  kontrollerade lärarna.  Talaren i  ci tatet  ovan hade 
tre veckor t idigare inte uttryckt några farhågor mot införandet av 
obligatorisk nykterhetsundervisning i  r ikets skolor. . .21) 

Via lärarna fick nykterhetsförbunden ändå in en fot  i  skolan.  Dels var 
många aktiva inom nykterhetsrörelsen.22) Dels f ick n ykterhetsorganisatio
nerna et t  avgörande inflytande över lärarnas utbildning i  alkoholfrågan. 

Riksdagen var länge obenägen at t  ge direkta ekonomiska bidrag t i l l  den 
absolutist iska nykterhetsrörelsens verksamhet,  som betraktades med en 
viss misstänksamhet.  För att  motverka denna misstro bildade sex olika 
nykterhetsorganisationer år  1901 Centralförbundet för nykterhetsundervis
ning (CFN). I  dess stadgar betonades neutrali teten mycket starkt ,  och det  
skulle visa sig att  med CFN öppnades dörren t i l l  s tatens kassaskåp. 
Förbundet erhöll  1904 s i t t  första statsbidrag,  som avsåg ordnandet av en 
lärarkurs i  alkohologi och hälso lära.  Många fler  sådana kurser följde,  både 
centrala i  de s törre städerna och k ortare kurser run t om i  land et.23) I en 
enkät år  1915 t i l l  258 lärare i  folkskolan uppger 62 procent at t  de 
bevistat  åtminstone eri  sådan kurs.24) 
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Om vi summerar läget på nykterhetsundervisningens område ët t  
decennium in på 1900-talet ,  f inner vi  a t t  staten t i l l  väsentl ig grad ökat 
si t t  engagemang. Förutom den nykterhetsundervisning som var officiell t  
påbjuden i  de allmänna skolorna,  erhöll  nykterhetsrörelsen et t  stöd på 
ungefär hundratusen kronor för upplysningsverksamhet.25) Detta kan 
naturligtvis ses som en mätare på nykterhetsrörelsens poli t iska styrka,  
men sa ken hade också e n annan sida.  Med statsbidragen följde en stat l ig 
kontroll  av verksamheten.  Åtminstone var det  något sådant som år 1912 
föresvävade socialstyrelsens t jänstemän i  et t  yttrande t i l l  Kungl.  Maj:t .  

"Den omständigheten, att från statens sida betydande ekonomiska 
uppoffringar göres för nykterhetsundervisningens främjande, talar ju 
även för, att åtgärder vidtages för ernående av resultat, som står i 
förhållande till kostnaderna. Härtill kommer den enligt styrelsens 
mening avgörande synpunkten, att nykterhetsundervisningens plan
mässiga ordnande och effektiva bedrivande måste anses såsom ett 
samhällsintresse av sådan betydelse, att staten icke får undandraga 
sig ansvaret för dess behöriga tillgodoseende ".26) 

Ett nytt  tänkesätt  i  f råga om st atens ansvar för nykterhetsundervisningen 
hade nu e rsatt  det  som statsutskottet  tret t io år t idigare gav uttryck för,  
där nykterhetsarbetets framgång ansågs vara helt  beroende av dess 
privata och ideella karaktär .  

I väntan på rusdrycksförbud 

Förbudsfrågan var nu brännande aktuell .  En namninsamling 1909 tydd e på 
at t  en majoritet  av svenskarna var för ett  rusdrycksförbud. Medlems
antalet  i  nykterhetsorganisationerna nådde sin top pnotering 1910, och som 
en följd av rösträttsreformen år 1909 ökade andelen förbudsvänner i  
r iksdagen. Riksdagens nykterhetsgrupper räknade år 1912 174 medl emmar 
eller  46 procent av hela antalet  r iksdagsledamöter.27) 

Denna nykterhetspoli t iska högkonjunktur satt e också spår i  skolpoli t iken.  I  
två l ikalydande motioner i  Första respektive Andra Kammaren år 1912 
föreslogs åtgärder för att  ordna en planmässigt  bedriven och effektiv 
nykterhetsundervisning såväl inom som utom skolan.  En sådan skulle 
bereda marken för det  rusdrycksförbud som upplevdes vara nära 
förestående.28) 

Motionerna bifölls  av båda kamrarna helt  utan diskussion,  och en 
utredning bestående av sex sakkunniga t i l lsattes år  1914. Efter et t  år  
förelåg deras förslag,  som dock av många remissinstanser kri t iserades för 
att  inte t i l lgodose det  som varit  huvudsyftet ,  nämligen nykterhetsunder
visningens planmässiga ordnande.29) En proposit ion grundad på förslaget 
föll  också år  1917, och en ny utredning med nya sakkunniga t i l lsattes.  
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Deras arbete resulterade i  e t t  betänkande 1918, och t i l l  s lut  vann sâ en 
proposit ion i  frågan riksdagens bifall .30) 

I  samband med all t  detta utredningsarbete diskuterades bl  a  Centralför
bundets status på n ykterhetsundervisningens område.  Då fråga n här gäller 
statens ansvar visavi icke stat l iga insti tutioners finns all  anledning att  
ägna den diskussionen en närmare uppmärksamhet.  

Centralförbundet och staten 

Nykterhetsrörelsen var väl  representerad bland de sakkunniga,  som år 
1914 t i l lsat tes för at t  se över nykterhetsundervisningen. Där fanns CFN:s 
ledare August Ljunggren, blåbandisten Ollas A Ericsson, folkskolläraren 
och nykterhetskämpen Nils Helger och IOGT:s Oscar Olsson t i l lsammans 
med folkbildningsförbundets Knut Kjellberg.31) I  s in översyn av nykterhets
undervisningens olika former framhöll  de speciell t  Centralförbundets 
verksamhet,  och de underströk "behovet av denna centrala organisation,  
som fo rtfarande bör led a och övervaka det  omfattande upplysningsarbetet  
i  nykterhetsfrågan".32) Den punkten i  betänkandet möttes av krit ik från 
många håll .  Menade d e sakkunniga at t  et t  icke-statl igt  organ skulle vara 
t i l lsynsmyndighet över en verksamhet som i stor utsträckning bekostades 
av staten? Eller var det  endast  en "mindre lycklig formulering",  som 
folkskoleöverstyrelsen förmodade i s i t t  remissvar?33) Och socialstyrelsen 
ansåg at t  med CFN som högsta myndighet skulle förtroendet för 
nykterhetsundervisningen undergrävas.  Förbundet kunde nämligen inte 
"anses uppfylla de krav p å objektivitet  man måste förutsätta för en dylik 
uppgift".34) 

Ecklesiastikminister Alexis Hammarström redogjorde i  sin proposit ion 
1917 för denna krit ik av de sakkunnigas förslag.  Han menade at t  självklart  
skulle de stat l iga skolmyndigheternas befogenheter också gälla nykter
hetsundervisningen, men att  utestänga CFN från all t  inflytande vore 
oklokt.35) 

De nya herrar sakkunniga som å r 1917 inkallades av den nye ecklesiastik
ministern Värner Rydén hade en något annorlunda sammansättning.  De 
bestod av två "skolbyråkrater",  folkskoleöverstyrelsens B J:son Bergqvist  
och förste skolinspektören Karl  Nordlund i  Stockholm, professorn i  
patologisk anatomi vid Lunds universitet  Einar Sjöwall  t i l lsammans med 
Nils Helger,  en av 1914 års sakkunniga.36) De vil le inte heller frånta 
Centralförbundet al l t  inflytande över nykterhetsundervisningen, men 
ansåg at t  ledningen över den undervisning som bedrevs i  r ikets allmänna 
läroanstalter  naturligtvis t i l lkom de centrala stat l iga skolmyndig-
.heterna.37) Den statl igt  understödda föreläsningsverksamheten borde 
också ställas under statl igt  överinseende. En konsulentt jänst  för detta 
borde inrättas i  Skolöverstyrelsen,  och den konsulenten skulle. . .  
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"... så ofta anledning och tillfülle därtill erbjuder sig träda i 
samarbete med de personer och organisationer, som på skilda områden 
arbeta i nykterhetsundervisningens tjänst, skaffa sig kännedom om 
deras förefintliga önskemål och strävanden samt genom råd och 
upplysningar främja deras arbete".38) 

Föreläsningsverksamheten vil le de sakkunniga anförtro åt  CFN under 
skolöverstyrelsens överinsee nde. De lärarkurser,  som tidigare varit  CFN:s 
speciella ansvarsområde,  skulle fortfarande ordnas i  förbundets regi med 
en av skolöverstyrelsen godkänd kursstyrelse och kursplan.  De sakkunniga 
tänkte sig at t  CFN såsom hit t i l ls  skulle utses at t  fullgöra kursstyrelsens 
åligganden.39) 

Men därme d var CFN:s ro ll  i  nykterhetsundervisningen in te slutdiskuterad.  
Vid behandlingen av de sakkunnigas förslag i  remissinstanser,  regering och 
riksdag blev den en av y tterst  f å str idsfrågor.  Det var socialstyrelsen som 
blåste t i l l  s tr id.  Enligt  dess remissvar var nykterhetsundervisningen helt  
igenom en statl ig angelägenhet och borde infogas i  en. . .  

"... av staten ordnad undervisnings- och upplysningsverksamhet, detta i 
vad angår såväl meddelandet av nödvändiga kunskaper åt de breda 
lagren som ock lärarutbildningen för ändamålet"AO) 

Det var därför inte lämpligt  at t  låta Centralförbundet vara kursstyrelse 
för lärarkurserna: 

"Sd l änge den centrala ledningen på området, särskilt utbildningen av 
lärarkrafter, handhafts av en frivillig institution med omedelbar 
anslutning till den agitatoriska verksamheten för rusdrycksbrukets 
bekämpande, har det nämligen varit en gängse uppfattning att 
undervisningsverksamheten icke i allo bedrivits från fullt objektiva 
utgångspunkter utan att med densamma varit förknippade jämväl vissa 
agitatoriska biavsikter, vilka icke få inblandas i statlig undervisning 
och upplysning"Al) 

I  s tället  borde Centralförbundet för Socialt  Arbete överta ansvaret  för 
lärarkurserna.  Denna icke s tatl iga organisation hade enligt  socialstyrelsen 
-  och tydligen i  motsats t i l l  CFN -  en erkänd kompetens för de sociala 
frågorna.  Inte heller borde föreläsningsverksamheten anförtros åt  CFN. 
Lämpligare var att  denna ombesörjes av de tre populärvetenskapliga 
föreläsningsbyråerna i  Lund, Göteborg och Stockholm.42) 

Detta föranledde CFN a tt  reagera.  I en skrivelse d aterad den 12 febru ari  
1919 och undertecknad av August Ljunggren och Svante Kvarnzelius,  
ordförande i  CFN, riksdagsman från Skön och t i l l ika skolrådsledamot i  
församlingen, framfördes en protest  mot socialstyrelsens försök att . . .  
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"... utestänga nykterhetsrörelsen ifrån direkt inflytande på n ykterhets
undervisningens planläggning, utformning och praktiska genomför
ande. Man synes på sin höjd vilja tilldela densamma en underordnad 
bisyssla såsom skrivbiträde åt vissa allmänna mer eller mindre 
statliga institutioner, vilka man utan vidare motivering synes tillmäta 
större sakkunskap och framför allt större 'auktoritet' rörande 
nykterhetsundervisningen än som tillmättes de organisationer, som i 
flera årtionden sysslat med denna fråga"A3) 

Anklagelserna för bristande objektivitet  t i l lbakavisades,  och att  förlägga 
föreläsningsverksamheten t i l l  de tre byråerna för populärvetenskapliga 
föreläsningar med motiveringen at t  det  i  princip in te var någon skil lnad 
mellan en föreläsning om nykterhetsspörsmålet  och t  ex i  geografi ,  var i  
CFN:s ögon en mycket förvånande ståndpunkt av en socialstyrelse:  

"Okunnighet i geografi - även om den måste beklagas - kan dock 
bäras och behöver ej göra människan sämre såsom medborgare, men 
ett folk, som ej äger förmåga eller vilja att bekämpa alkoholismen 
och därmed sammanhängande sociala skadeverkningar kan därigenom 
hämmas i sin utveckling i moraliskt, intellektuellt och materiellt 
avseende "A4) 

Socialstyrelsen fick heller inte något nämnvärt  stöd i  sin at tack mot 
Centralförbundet.  Värner Ryd éns proposit ion 1919 anslöt  sig i  s tort  t i l l  de 
sakkunniga som på olika sätt  förespråkade et t  l ivligt  samarbete med 
förbundet.45) '  Däremot såg statsutskottet  en besparingspoäng i  at t  lå ta 
föreläsningsverksamheten ombesörjas av de tre föreläsningsbyråerna i  
s täl let  för av CFN.46) Och de tta var i  s tort  sett  den enda punkt som blev 
föremål för debatt  i  r iksdagens k amrar.  I  den debatten trädde bl a  Arthur 
Engberg,  e n blivande socialdemokratisk ecklesiastikminister,  t i l lsammans 
med den dåvarande Värner Rydén t i l l  CFN:s försvar:  

"På detta område bör man enligt min uppfattning icke gå därhän att 
man avskär eller rubbar förbindelsen med nykterhetsfolket och 
anknytningen till det intresse, som här finnes för saken... De farhågor 
man haft att Centralförbundet skulle gå till överdrift och ensidighet, 
synas mig vara undanröjda genom det förslag, Kungl. Maj:t framlagt. 
Det är ju så, att först och främst ställes nu hela denna verksamhet 
under statlig kontroll därigenom att den kommer under skolöver
styrelsens överinseende... Jag tror också, att man kan våga antaga, att 
i och med att Centralförbundet knytes an till en statlig myndighet, så 
komma helt säkert under samarbetet vissa ensidigheter, som möjligen 
varit tillfinnandes, att bortarbetas"A7) 
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Så slöts Centralförbundet bildligt  t alat  i  den statl iga famnen, men något 
av dess själ  gick nog därmed förlorad.  Enligt  Åke Elmer kan d et  årt ionde 
som följde i  CFN:s historia ges rubriken: "Skolöverstyrelsen tar  ledningen".  
Och längre fram skulle CFN:s styrelse komma at t  t i l l  hälften bestå av 
ledamöter utsedda av Kungl.  Maj:t .48) 

Folkskollärar mötesdebatten 

Med det  kungliga cirk uläret  1892 gjordes Sveriges lär are delansvariga för 
ungdomens nykterhetsfostran.  Men hur definierade lärarkåren sin roll  i  
detta sammanhang? Kom den uppgiften at t  utföras med nit  och intresse,  
el ler  endast  motvil l igt  och kanske inte alls? I d etta avsnit t  belyses den 
första av dessa frågor utifrån debatten vid de allmänna folkskollärar-
mötena.  

Vid 1854 års möte behandlades frågan "I Hvad mån t i l lkommer det  
folkskolläraren at t  verka för nykterhetssaken?"49) Tyvärr f inns inga 
referat  bevarade från den diskussionen, och nästa gång nykterhetsfrågan 
förekom hade scenbilden undergått  en väsentl ig förändring.  Året  var då 
1888, och bland de absolutist iska nykterhetsföreningarnas medlemmar 
återfanns också en del  lärare.  Enligt  det  kungliga cirkuläret  skulle nu 
Huss1  "Varningsord mot dryckenskap och brännvinsbruk" vara uppsat ta i  
r ikets al la skolsalar sedan ett  halvår t i l lbaka.  Det var därför et t  t idens 
tecken att  et t  ämne lyddes "Hvilk en ställning bör folkskolläraren intaga 
t i l l  den i  vårt  land pågående nykterhetsrörelsen?"50) 

Sexton talare uppträdde,  och ingen av dem ifrågasatte skolans och 
lärarens ansvar för barnens nykterhetsfostran.  En finländsk talarinna 
möttes av et t  starkt  bifall  för sina ord: 

"Vi, som lefva bland folket, vi kunna väl ej gå med slutna ögon genom 
världen; vi måste se den förbannelse, som rusdryckerna sprida från 
palats till koja; vi måste märka, huru de sänka hela massan af vårt 
folk såväl i ekonomiskt som fysiskt och sedligt afseende; vi kunna ej 
blunda för det fördärf, hvarmed de hota det uppväxande släktet och 
ännu ofödda släkten. Landets ungdom är landets hopp, men får 
eländet fortgå såsom hit t i l ls,  så f innes ingen räddning".51) 

Men även om mötesdeltagarna var överens om att  läraren och skolan av 
sådana skäl som ovan anförts borde stödja nykterhetssaken, r ådde delade 
meningar om sättet  för detta.  Den kontroversiella punkten var:  Måste 
läraren leva som han lärde,  dvs borde han vara absolutist? Och skulle 
läraren ta aktiv del  i  nykterhetsrörelsen? 
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Fjorton av de sexton talarna svarade ja på den första frågan: 

"Den, som ej är absolut, kan ej med någon rätt auktoritet säga till ett 
barn: 'Du skall  låta bli  at t  dricka'".52) 

Sex av dessa instämde också i  inledarens appell  t i l l  s ina kollegor at t  
engagera sig i  nykterhetsrörelsen: 

"Kamrater! Låtom oss öppna våra blickar för den mäktiga folkrörelse, 
som nu går genom världen.' Vi äro medansvariga för om den ledes på 
orätt spår. Låtom oss ej ställa oss och kritisera den eller den 
nykterhetsföreningen under påstående att den ej passar för oss eller 
vi ej för den. Det finnes så många slag af nykterhetsföreningar, att 
någon väl måtte passa".53) 

Andra,  som t  ex den blivande ecklesiastikministern Fridtjuv Berg 
definierade folkskollärarkårens plikt  i  detta avseende som.. .  

"... ej att inträda bland goodtemplama eller i något annat ordenssäll
skap, men att gifva vårt folk ett stort och behöfvligt föredöme -
föredömet af absolut afhållsamhet från alla berusande drycker".54) 

Endast två talare gick emot kravet på helnykterhet.  En av dem var 
mötesordföranden pastor primarius Fredrik Fehr som inte vil le sätta 
l ikhetstecken mellan nykterhet och absolu tismen. Med adress t i l l  de talare 
som grundade sin absolutist iska ståndpunkt på bibeln anförde han: 

"Jag uppfordras vidare i min egenskap af teolog att inlägga en kort 
men bestämd gensaga mot det påståendet, att en på bibelordets 
auktoritet baserad kristendom nödvändigt måste leda till absolutism i 
nykterhets frågan. Det är icke bruket af starka drycker, utan endast 
missbruket af dem, som fördömmes i den heliga skrift".55) 

Stämningen i  möteslokalen var a v referatet  att  döma på kokpunkten.  Var 
det  kanske så at t  Fehr hade många meningsfränder bland deltagarna,  
fastän bara en talare öppet stödde honom? Eller reagerade man liksom 
Edvard Wavrinsky, IOGT:s storlogemästare och senare ledare för 
världsorganisationen, mot ordförande Fehrs sätt  a t t  leda f örhandlingarna? 
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"Ordföranden har, utan att underkasta sig samma villkor som öfriga 
deltagare, upprepade gånger ingripit i öfverläggningen för att med 
sitt tungt vägande ord försvaga intrycket af hvad den ene eller andre 
talaren sagt... Mot ett dylikt sätt att leda mötet får jag härmed 
inlägga den lifligaste protest — (Ihållande hyssjningar och stamp
ningar, blandade med bravorop. Ordföranden äskar med upprepade 
klubbslag ljud och uppmanar de närvarande att iakttaga samma lugna 
hållning som dittills. Talaren ser på sitt ur och fortsätter:) Jag vill 
fästa uppmärksamheten på, att den minut, som nu gick, var de 
de monstre rande s och icke min. (Munterhet.) ... Hvad nu själva saken 
beträffar, så är den tid vi här hafva oss tillmätt, allt för knapp, för 
att de skilda åsikterna skulle kunna rätt bryta sig mot varandra. Men 
jag u tmanar ordföranden att när och hvar som hälst möta mig i öppen 
strid. Jag skall då i ena vågskålen lägga all den nöd och uselhet, allt 
det gränslösa elände, som rusdryckerna åstadkommit, och jag skulle 
vilja se, hvad han kan lägga i den andra. (Ånyo starka hyssjningar, 
blandade med handklappningar)".56) 

Mötet  e nades slutl igen kring ordförande Fehrs resolutionsförslag,  där man 
uttalade si t t  stöd för varje strävan att  motarbeta dryckenskapen bland 
Sveriges folk.  

Nykterhetsfrågan blev 1903 åter föremål för diskussion.  Det kungliga 
cirkuläret  om obligatorisk nykterhetsundervisning var då drygt ett  
årt ionde gammalt ,  och frågan formulerades nu på följande sätt :  "Huru 
skall  läraren bäst  kunna full göra den undervisningsskyldighet i  nykterhets
spörsmålet,  som är honom ålagd? " D ebatten kretsade nu i nte främst kring 
nykterhetskravet och lärarkårens ställning t i l l  nykterhetsrörelsen.  
Visserl igen berördes detta av några talare,  men några känslostormar gav 
det  inte upphov t i l l .57) När så mötet  år  1909 diskuterade nykterhets
undervisningens anordning i  folkskolan var sådana frågor helt  avförda från 
dagordningen.58) 

De ovan anförda exemplen visar at t  lärarens roll  i  nykterhetsundervis
ningen inte var helt  oproblematisk.  En l iknande motsättning l igger i  
kravet på engagemang respektive objektivitet .  Sådana motsättningar fick 
sin skenbara lösning då lärarmötet  övergick t i l l  at t  diskutera undervis
ningens konkreta utformning i  s täl le t  för lärarens ställning t i l l  nykter
hetsrörelsen.  I praktiken var problemen naturligtvis inte ur världen med 
detta.  Där levde de vidare,  vilket  också många folkskoleinspektörer 
påpekade längre fram i sina yttranden över nykterhetsundervisningen. 

SYNPUNKTER PÅ UNDERVISNINGEN 

Många uppfattade all tså alkoholfrågan som angelägen. Men hur 
definierades problemen och hur borde folkskolans nykterhetsundervisning 
utformas? 
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Svaren på dessa frågor måste ses mot bakgrund av nykterhetsrörelsens 
idéutveckling,  eftersom denna färgade av sig också på debatten om 
folkskolans nykterhetsundervisning. När lära rna 1892 ålade s a t t  undervisa 
om de rusgivande dryckernas natur och verkningar,  hade nykterhetsrörel
sens ursprungliga ideologi t i l l  en del  ändrat  karaktär.  Det t idigare 
religiösa budskapet,  där den enskildes frälsning och moraliska pånytt
födelse var målet ,  hade på många håll  efterträtts  av en nykterhetsför
kunnelse,  som hämtade argumenten från medicin och naturvetenskap i  
s täl let  för från bibeln och den kristna sedeläran.59) Detta avspeglades i  
den debatt ,  som föregick 1892 års cirkulär om nykterhetsundervisning i  
skolorna.  

Nykterhet på medicinska grunder 

Jordmånen i  r iksdagen för Ollas A Ericssons motion år 1891 om 
obligatorisk nykterhetsundervisning var tydligen mycket god. Ingen talare 
motsatte sig detta i  principiell t  avseende, utan diskussionen rörde 
uteslutande undervisningens utformning. Skulle den knytas t i l l  ämnet 
naturkunnighet el ler  meddelas i  samband med undervisning en i  al l mänhet? 

En naturvetenskapligt  fotad nykterhetsundervisning förespråkades av de 
riksdagsmän som vil le a t t  denna explicit  skulle kopplas t i l l  naturkunnig
hetsundervisningen. De kan ses som representanter för nykt erhetsrörelsens 
naturvetenskapliga nyorientering: 

"Jag är lifligt öfvertygad, att just detta, att i skolorna från början 
framläggas de på vetenskapliga fakta grundade resultaten i afseende 
på rusdryckernas verkningar och deras inflytande på den menskliga 
organismen - att detta tir det verksammaste sättet att bekämpa den 
fiende, som, säga hvad man vill, dock fortfarande är en af våra 
farligaste "60) 

Andra vil le dock inte ge naturkunnigheten monopol på eller  ens det  
främsta ansvaret  för nykterhetsundervisningen. Nykterhet måste som et t  
moraliskt  ideal  byggas in i  de ungas karaktär,  och i  det  avseendet var inte 
medicinska och naturvetenskapliga kunskaper de enda avgörande: 

"Jag för min del erkänner, att kunskap är magt, men jag tro r icke att 
kunskap är en sådan magt, att den i och för sig gör en menniska 
nykter. Kunskap är icke folkskolans och undervisningens högsta mål. 
Den är blott ett af medlen att nå målet: det att uppfostra ungdomar 
till ej blott insigtsfulla, men på samma gång sedligt och moraliskt 
starka medborgare".61)  

Undervisningen i  kristendom och historia var i  detta perspektiv i  minst  
l ika hög grad som den i  naturkunnighet e t t  medel att  inplantera 
nykterhetens dygd i  de ungas karaktär .  
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De medicinska och naturvetenskapliga synpunkterna avgick t i l l  s lut  med 
segern trots at t  statsutskottet  i  s i t t  betänkande gått  på den andra l injen.  
Nykterhetsundervisningen knöts t i l l  naturkunnighetsundervisningen, dock 
med det  l i l la påpekandet. . .  

"... att vid undervisningen i kristendom och historia frågan om bruket 
af de rusgifvande ämnena bör såsom väl redan hittills å de flesta 
ställen skett, med allvar och kraft behandlas från etisk och ekonomisk 
synpunkt ".62) 

Kunskaper om alkoholens fysiologiska skadeverkningar sågs därmed som 
den främsta grunden för den enskildes personliga avhållsamhet.  Sådana 
tankegångar l iknar idén om Homo economicus,  den ekonomiska människan, 
som upplyst  om sake rnas rät ta sammanhang, fat tar  de riktiga besluten och 
handlar i  enlighet med dessa.  Sådana tankegångar hör enligt  Sven-Eric 
Liedman hemma i en borgerlig ideologi,63) o ch de bör r imligen också haft  
en bra grogrund hos folkskolans lärare.  På så sätt  kunde dessa definiera 
sin och skolans uppgift  som att  med upplysning bidra t i l l  folkets höjande 
ur dryckenskapens elände.  Det var nog inte en t i l lfäl l ighet att  just  en 
ledande folkskollärare,  Emil Hammarlund, genom sin reservation mot 
utskottsbetänkandet medverkade t i l l  at t  nykterhetsundervisningen ställdes 
på naturvetenskaplig grund.64) Frigörelsen från en religiöst  grundad 
nykterhetsupplysning hade sin motsvarighet i  folkskolans begynnande 
självständighet mot kyrkan och prästerskapet.  

Den naturvetenskapliga grunden urholkas 

Nykterhetsundervisningens inriktning mot medicin och naturvetenskap kan 
all tså ses som uttryck för tron på kunskapens och upplysningen s mak t över 
det  mänskliga beteendet .  Men saken hade också en annan sida,  och den 
rörde objektivitetsproblemet.  

Som tidigare sagts möttes nykterhetsrörelsen med misstänksamhet från 
olika håll .  Detta hade säkert  sina olika orsaker,  men misstron formu
lerades ofta som anklagelser för bristande objektivitet .  Ett  sätt  att  
förekomma sådana angrepp var at t  ge nykterhetsförkunnelsen en 
vetenskaplig legit imitet ,  at t  låta objektiva,  dvs a v vetenskapen erkända 
fakta,  tala för sig själva.  Forskningsresultat  som påvisade svårartade 
medicinska skador också av et t  måttl igt  alkoholbruk, blev argument i  
kampen för helnykterhet och totalförbud. Enligt  Åke Elmer kom en stor 
del  av CFN:s arbet e med bl a  lärarkurser att  vila på s ådana vetenskapliga 
grunder.  Men det  skulle visa sig att  forskningsrönen ibland var dåligt  
underbyggda, varför också av vetenskapen säkerställda fakta måste 
omprövas.  Rasbiologiska teorier och teorier om alkoholismens ärft l ighet 
och samban d med kriminali tet ,  resultat  som visade a t t  också e t t  mått l igt  
bruk av alkohol gav kroniska skador är  exempel på sådant som nu 
ifrågasattes.  
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Dessutom förekom att  forskningsresultaten i  upplysningsarbetets skilda 
led ibland förenklades eller  förvanskades.65) 

Att  talet  om de små alkoholdosernas skadeverkningar var betydligt  
överdrivet ,  hävdades också i  e n skrift  från 1912. Då utgav e n kommitté i  
Svenska Läkaresällskapets regi och med Ivan Bratt  i  spetsen skriften 
"Alkoholen i  samhället",  och där drogs slutsatsen at t  helnykterhet inte 
kunde motiveras utifrån medicinska synpunkter.66) I nykterhetsundervis
ningens förgrund vil le man därf ör på många håll  i  s tä l let  sätta de sociala 
och ekonomiska sidorna a v alkoholspörsmålet .  I  följande avsnit t  skall  vi  se 
hur sådana och andra synpunkter blandades i  folkskoleinspektörers,  
seminariekollegiers,  domkapitlens och de statl iga ämbetsverkens 
remissyttranden över de förslag om nykterhetsundervisningen som avgavs 
1915 respektive 1918. 

I  s tället  för naturvetenskap och medicin 

De medicinska och n aturvetenskapliga synpunkterna förlorade all tså mark,  
och nya si gnaler l jöd t  ex i  r iksdagsskrivelsen som år 1912 markerade 
inledningen t i l l  utredningsarbetet  på nykterhetsundervisningens område: 

"Beträffande sättet för nykterhetsundervisningens bedrivande vid våra 
skolor Ur det huvudsakligen ur medicinsk och fysiologisk synpunkt, 
som alkoholspörsmålet där behandlats... Långt viktigare synes det 
vara, att de etiska och sociala synpunkterna redan från början 
framhållas. Först därigenom skapas den säkra grund, på vilken 
nykterhetsarbetet i längden kan med framgång bygga".67) 

Många remissinstanser förespråkade också en omorientering bort  f rån den 
naturvetenskapligt  grundade nykterhetsupplysningen. Ofta var motive
ringen, at t  denna brusti t  i  vederhäftighet och objektivitet .  Kollegiet  vid 
Kalmar Folkskoleseminarium tog t  ex avstånd.. .  

"... från sådana ensidigheter - för att ej säga rena vanföreställningar 
av fakta - och mer eller mindre förkastliga metoder, som i 
agitationssyfte hittills ej sällan förekommit vid nykterhetsundervis
ningen, och på grund varav denna stundom snarare skadat än gagnat 
den sak,  för vi lken man velat  kämpa".68) 

De medicinska synpunkterna borde där för tonas ned och begränsas t i l l  de 
av vetenskapen helt  bestyrkta fakta.  Man måste också anpassa det  
naturvetenskapliga innehållet  t i l l  barnens förutsättningar:  

". . .  ty eljest kan hela undervisningen blott gå upp i kemiska och 
fysikaliska experiment med en mängd minneskunskap, som trötta 
barnen och litet eller intet inplanta hos barnen verklig kärlek till 
nykterhet ".69) 
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Till  försvar för en naturvetenskapligt  grundad nykterhetsundervisning 
trädde egentl igen endast  CFN, dvs den organisation som symboliserat  och 
i  mycket byggt sin verksamhet på denna inriktning. Enligt  CFN borde 
kärnan i  folkskolans nykterhetsundervisning l igga i  hälsoläran,  eftersom 
barnen i  tolv-tre tton års ålder inte kunde t i l lgodogöra sig de sociala 
synpunkterna.  Sådana hörde he mma i de högre skolorna.  Dessutom var de t  
rent principiell t  felaktigt  att  helt  undanskjuta de medicinska synpunkt
erna: Det var ändå bestyrkt at t  alkoholbruk skadar.70) 

Men vanligare var al l tså uppfattningen att  den medicinska sidan borde 
tonas ned. De tre ämbetsverken socialstyrelsen,  läroverksöverstyrelsen och 
folkskoleöverstyrelsen gick alla på den l injen.  Socialstyrelsen utnämnde 
de sociala och ekonomiska aspekterna t i l l  de viktigaste.  De två andra 
betonade också dessa men t i l lsam mans med de moraliska och etiska .  Av de 
domkapitel ,  seminarier och folkskoleinspektörer,  som framförde syn
punkter på nykterhetsurtdervisningens inriktning, förekom de olika 
aspekterna av alkoholfrågan i  varierande proportioner.  

Ett  f lertal  remissvar betonade all tså alkoholfrågans sociala och 
ekonomiska sidor,  vilket  kan ses som uttryck för en ny ideologi på 
nykterhetsupplysningens område.  Den ideologin gavs dock en ganska vag 
formulering.  De sociala synpunkterna sades vara viktiga,  men mindre 
sades om varför dessa borde betonas.  En folkskoleinspektör i  Visby st if t  
gav en antydan: 

"Att så i olika ämnen se frågan från social synpunkt är nödvändigt 
redan av den orsaken, att staten i sin nykterhetslagstiftning utgår 
från en social motivering, och att medvetandet om utfärdade 
restriktionsbestämmelsers nödvändighet för samhällets sundhet är den 
bästa borgen för att gällande lagar också efterlevas av medborg
arna".? 1) 

Spritmissbruk som ett  socialt  problem innebar på sätt  och vis a t t  de för 
individen skadliga effekterna projicerades på samhällsnivå: 

"Emellertid har nykterhetsarbetet, vars tidigare verksamhet avsåg, att 
genom skräckbilder, som skulle ådagalägga hurusom missbruk av 
alkoholhaltiga drycker verkar ödeläggandé på den enskilda organis
men, avhålla från användandet av sådana drycker, allt mer inriktat 
uppmärksamheten på alkoholmissbrukets skadliga inflytande på sam
hällsorganismen...".? 2) 

Dessa skador på samhällskroppen beskrevs inte närmare,  men förmodligen 
sågs ökad brottsl ighet,  al lmän upplösning av lag och ordning, höjd 
dödlighet,  minskad arbetsförmåga och ökade fatt igvårdskostnader som 
sociala och ekonomiska problem i alkoholmissbrukets spår.  
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Meri nykterhetens sodala grunder kunde också byggas på ansvar och 
solidaritet ,  och i  det  perspektivet  blev etik och moral åter aktuali teter.  
Att  vara n ykter fr amställdes som en moralisk plikt ,  int e b ara mot Gud och 
det  egna l ivet  utan också mot nästan och samhället .  Därför kom de 
sociala synpunkterna enligt  många att  gå hand i  hand med de etiska,  
vilket  gav den kristna etiken förnyad aktuali tet:  

"Otvivelaktigt skall kristendomsundervisningen vinna i auktoritet och 
inflytande genom att möta tidens starka sociala strömning och belysa 
den från det kristna kärleksbudets synpunkt. 1 nykterhetsundervis
ningen... erbjuder sig ett osökt och lämpligt tillfälle att hos sina 
lärjungar ingjuta den sociala samhörighetskänsla som så väl 
harmonierar med den kristna förkunnelsens anda".73) 

Folkskoleinspektören i  ci tatet  ovan förespråkade all tså en syntes mellan 
kristendomen och n yare idéer i  t ide n,  men an dra menade att  kristendomen 
var sig själv nog i  d etta avseende. Den behövdes s narare som en motvikt  
t i l l  dessa strömningar:  

"Jag tvivlar på a tt de 'sociala synpunkterna' kunna inför dem (barnen) 
framläggas i den omfattning, som de sakkunniga tyckas förorda. I 
denna 'sociologi' ser det för öfrigt ut som om ensidigheter af visst 
slag icke kunde undvikas att döma efter den lättvindighet, hvarmed 
mängden af lärda och olärda nykterhetstalare utbreda sig om 
samhällsspörsmål, som mer eller mindre höra hit: 'Socialismen skall 
lösa alkoholfrågan', 'hvad folket vill det blir lag'... Fostran af kristliga 
karaktärer är det främsta ... Det är den wieselgrenska fasta grunden, 
som vi allt fort behöfva stå på".7k) 

En nykterhetsundervisning grundad på sociala synpunkter kunde tydligen i  
vissa ögon, l ika väl som den t idigare naturvetenskapliga,  brista i  
vederhäftighet.  Men andra instanser,  bl  a  sex av domkapitlen,  vil le utan 
att  förkasta de sociala aspekterna ändå sätta den kristna etiken i  
förgrunden som den bästa och enda sanna grunden för nykterhet.  Här 
fanns den makt som förmådde omdana de ungas ka raktär och vil ja,  och en 
folkskoleinspektör från Tornedalen gav ett  konkret  exempel på denna 
religionens makt i  nykterhetens t jänst:  

"Här bor ett nyktert folk, nyktert på grund af lefvande tro och fast 
Ufvertygelse. Ilär behöfvas inga nykterhetssammansluLningar eller 
ordenssällskap - man tål heller icke sådana - ty säger man, den som 
ingått förbund med Kristus, han är nykter... Huru planmässigt man än 
anordnar undervisningen i nykterhet, skall varaktig framgång beredasl 
endast, om undervisningen står på religionens säkra grund".75) 
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Arvet från nykterhetsrörelsens första och religiöst  färgade förkunnelse 
vägde all tså fortfarande tungt bland 1910-talets myndighetspersoner på 
skolans område med Domkapitlen och flera folkskoleinspektörer som 
bärare av detta arv.  Folkskoleöverstyrelsen och Läroverksstyrelsen 
företrädde däremot de sociala synpunkterna.  Kanske k an detta ses som ett  
exempel på en allmän brytning mellan gammalt  och nytt  på uppfostrans 
område,  där ämbetsverken stod för det  nya.  Den brytningen sam manfaller 
också väl  i  t id med övergången från en moralisk t i l l  en medborgerlig 
läroplanskod, som Tomas Englund beskriver i  s in undersökning av de 
samhällsorienterande ämnena i  den svenska obligatoriska skolan.76) 

Vilket  genomslag fick då dessa nya idéer i  de stat l iga styrdokumenten för 
folkskolans nykterhetsundervisning? Nästa avsnit t  ägnas åt  det  problemet.  

LÄROPLANERNA OM NYKTERHETSUNDERVISNINGEN 

De första läroplanerna från 1878 och 1889 innehöll  inga föreskrifter  om 
nykterhetsundervisning. Sådana blev förs t  ak tuella med 1892 års cirkulär,  
enligt  vilke t  undervisning om de rusgivande ämnena s natur och verkningar 
skulle meddelas i  samband med undervisningen i  naturkunnighet.  I  
cirkuläret  framhölls också at t  nykterhetssynpunkter skulle iakttagas vid 
kristendoms- och historieundervisningen. Mer detaljerade anvisningar än 
så gavs inte.  Nästa läroplan kom 1900, och i  den upptogs de rusgivande 
ämnena som ett  moment i  naturkunnigheten.  Anvisningarna för kristen
domskunskapen innehöll  också en l i ten passus om nykterhetsundervis-
ning.77) 

Det fördes inga diskussioner om at t  ge nykterhetsundervisningen statu s av 
ett  självständigt läroämne, vilket  däremot var aktuell t  för häls olärans del.  
Denna ingick som e tt  delmoment i  naturkunnigheten,  men om den upptogs 
som ett  särskil t  ämne i  normalplanen skulle,  menade man, både den och 
nykterhetsundervisningen beredas et t  ökat utrymme. Sådana krav 
framfördes t i l l  Folkundervisningskommittén av 1909 års Allmänna Svenska 
Folkskollärarmöte och i  skrivelser från Sveriges Lärares Nykterhetsför
bund samt folkskoleinspektören och lärare i  Hälsingland.78) 

Folkundervisningskommitténs allmänna strävan var dock att  begränsa 
antalet  läroämnen i  folkskolan varför man avvisade sådana tankar.  Men 
detta var,  mena de kommittén,  in te att  uppfatta som en underskattning av 
värdet av en undervisning i  hälsolära.  Tvärtom vil le man i  s i t t  förslag 
stärka dess ställning inom naturkunnigheten och lägga särskild vikt  vid 
undervisningen om de rusgivande ämnenas natur och verkningar.  L äraren 
skulle i  samband med hälsoläran behandla nykterhetsfrågor varvid 
medicinska såväl som sociala och ekonomiska synpunkter skulle beak-
tas.79) 
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De sakkunniga,  som t i l lsattes 1914 för en bredare översyn av nykterhets
undervisningens olika former,  gav et t  mycket omfattande förslag t i l l  
moment som i  nykterhetsfostrande syfte kunde tas upp i  undervisningen i  
folkskolans olika ämnen. Hembygdskunskapen, naturkunnigheten,  geo
grafin,  kristendomskunskapen, modersmålet  och räkningen kunde alla på 
et t  el ler  annat sätt  belysa nykterhetsfrågan.80) 

De nya signalerna inom nykterhetsupplysningen var däremot vägledande 
för 1917 års sakkunniga.  Enligt  dessa skulle de ekonomiska och sociala 
synpunkterna ställas i  förgrunden, och därför hörde nykterhetsundervis
ningen hemma i samhällsläran.81) Denna ståndpunkt intog också Värner 
Rydén i  sin proposit ion 1919.82) 

Det var bara det  att  ämnet samhällslära saknades på folkskolans schema, 
och inte heller ingick d et  som e tt  delmoment i  historieämnet.  Folkskole
eleven ansågs därtil l  sakna t i l lräcklig mognad för a t t  förstå alkoholfrågan 
ur social  och ekonomisk synpunkt.  Sådana aspekter hänvisades därför t i l l  
ämnet medborgarkunskap i  den nya obligatoriska fortsättningsskolan.83) 

Så kom 1919 års undervisningsplan at t  endast  innehålla några korta 
anvisningar för nykterhetsundervisningen i  samband med naturkunnig
heten: 

"Vid undervisningen i hälsolära lägg es särskild vikt vid att barnen 
erhålla kännedom om de vanligaste njutningsmedlens natur och 
verkningar. Redan under de föregående åren böra barnen, då tillfälle 
erbjuder sig, få lära känna något om spritdryckerna och deras 
skadlighet samt om annat, som därmed står i sammanhang. Den 
egentliga undervisningen i detta hänseende bör, så långt den 
lämpligen kan upptagas i folkskolan, dock sättas i förbindelse med 
undervisningen i hälsolära. Den bör upptaga en kort och enkel 
framställning om rusdryckernas näringsvärde, deras förhållande till 
kroppsvärmen, till muskelkraften och arbetet samt till nervsys-
temet".  84) 

Därmed hade perspektivet  snävats in.  Kvar fanns bara de medicinska och 
naturvetenskapliga aspekterna av alkoholfrågan. 1910-talets omfattande 
utredningsarbete på nykterhetsundervisningens område avsatte verkligen 
inte några större spår i  folkskolans nya läroplan.  Det tomrum som 
folkskolans nykterhetsundervisning där med hamnat i ,  skulle kanske senare 
flyt tas av den nya obligatoriska fortsättningsskolan.  

FOLKSKOLANS NYKTERHETSUNDERVISNING I RIKET 

Vi har sett  hur diskussionen om nykterhetsundervisningens inriktning i  
stora drag kännetecknats av at t  tyngdpunkten i  två steg förskjöts från 
moraliska över t i l l  medicinska för att  under 1910-talet  förläggas t i l l  de 
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ekonomiska och sociala sidorna av nykterhetsfrågan samtidigt  som de 
etiska och moraliska fick en förnyad aktuali tet .  Hade då denna 
förskjutning på idéplanet sin motsvarighet i  den faktiska undervisningen? 
Den frågan är betydligt  svårare at t  besvara,  eftersom praktikens i  motsats 
t i l l  debattens efterlämnade spår är  så fåtaliga.  Men med hjälp av källor 
från två olika t idpunkter kan vi f å en bild av nykterhetsundervisningens 
innehåll .  

Som ti digare sagts kom 1888 et t  påbud om att  Huss '  "Var ningsord" skulle 
anslås på läsbar plats i  r ikets skolor.  "Varningsorden" används här som e tt  
exempel på innehållet  i  den t idiga nykterhetsundervisningen. En bild av 
innehållet  vid 1910-ta lets början kan erhållas med hjälp av uppgifter,  som 
insamlades av 1914 års sakkunniga.  258 lärare besvarade nämligen en 
enkät om nykterhetsundervisningens utformning och innehåll  i  s lutet  av 
1915. Svaren på enkätens olika frågor redovisades e ndast  summariskt utan 
analys eller  kommentarer i  en bilaga t i l l  d e sakkunnigas förslag angående 
planmässig nykterhetsundervisning. Därför har jag gjort  en systematisk 
genomgång av primärmaterialet  utifrån följande frågeställning: I  vilken 
utsträckning förekom nykterhetsundervisning i  folkskolans olika läro
ämnen, och hur bidrog dessa t i l l  at t  belysa alkoholfrågans moraliska,  
medicinska respektive sociala och ekonomiska sidor? 

Några källkri t iska reflexioner skall  i  detta sammanhang anföras.  En 
statl ig utredning infordrade all tså uppgifter om och i  så fall  hur lär arna i  
sin undervisning behandlat  de rusgivande ämnenas natur och verkningar.  
Men enligt  1892 år s ci rkulär var detta et t  åliggande för lärarna,  och a t t  
al la utom en uppgav a t t  nykterhetsundervisning förekom, betyder därför 
kanske endast  att  de var medvetna om denna sin skyldighet.  Enkäten 
besvarades också i  några fall  av flera lärare från samma skola,  och et t  
visst  samarbete kan då ha förekommit vid frågeformulärets ifyllning.  
Enkäten ger förmodligen därför en överskattning av undervisningens 
omfattning,  men en sammanställning av svaren bör ä ndå ge en tämligen 
god bild av undervisningens huvudsakliga inriktning. Men l åt  oss t i l l  at t  
börja med lyssna t i l l  "Varningsord" av Magnus Huss.  

"VARNINGSORD" 

"Det står skrivet i 1 Kor 6:9.10 att drinkare icke skola tirfva Guds 
rike. Af denna hemska dom i Guds ord följer, att det måste vara 
hvarje kristens oafvisliga pligt att motarbeta dryckenskapen och varna 
för roten till denna last, bruk af berusande drycker".S5) 

Dessa rader inleder Huss '  "Varningsord mot brännvinsbruk och drycken
skap".  Magnus Hu ss var som f d professor i  medicin och generaldirektör i  
medicinalstyrelsen en representant för läkarvetenskapens hållning i  
alkoholfrågan vid 180 0-talets m itt .  Han var också bland de första som på 
allvar hävdade att  alkoholism var en sjukdom.86) Detta t i l l  t rots hade 
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hans budskap en stark moralisk sna rare än en naturvetenskaplig prägel.  I  
"Varningsordens" nio punkter utmålades i  mörka färger följderna av 
dryckenskap, den framtida olycka och det  fördärv som gömde sig på 
bottnen av det  första glaset .  Färger som visserl igen hade medicinska,  
sociala och ekonomiska nyanser,  men som ändå dominerades av sin 
moraliska grundton. 

I fyra av punkterna beskrevs de hälsovådliga effekterna av brännvins
bruket:  Drinkaren går en för t idig död t i l l  mötes genom förgiftning,  
al lmän svaghet,  darrning, lamhet eller  fallandesot.  Eller än värre -  en 
våldsam död i  s lags mål,  drunkning, förfrysning eller  självmord kan också 
sätta punkt för l ivet .  Själsförmögenheterna försvagas,  tankekraft ,  vil ja och 
förstånd rubbas,  och med fyllerigalenskapens avgrundsväsen som enda 
sällskap inspärras många på dårhus.  

De sociala och moraliska vådorna målades i  l ika avskräckande bilder.  
Genom mord, dråp och mordbrand kommer drinkaren i  klammeri med den 
världsliga rättvisa n och med si t t  gudsförakt och l ikgil t ighet för religionen 
även med den gudomliga.  Den husliga lyckan och den äktenskapliga 
kärleken förkvävs,  och barnens uppfostran försummas. Barnen leds l ät t  vid 
unga år in på brottets bana,  och för familjens ekonomi är effekterna 
förödande: 

"... arbetsförtjensten lägg e s på krogdisken; maka och barn får svtilta, 
frysa, gå höljda i trasor, slutet blir vanligen fattigdom, tiggar-
stafven".2>7) 

Huss'  "Varningsord" var på så sätt  representativa för den t idiga 
nykterhetsupplysningen med starka religiösa och moraliska inslag.  Språket 
var kraft igt ,  bilderna djärva och hela förkunnelsen starkt  känslobetonad, 
och dryckenskapens e lände målades i  mycket mörka färger.88) Men Huss 
var också en representant för läkarvetenskapen, och "Varningsorden" 
utgjorde i det  perspektivet  en brygga mellan den religiösa,  moraliska 
förkunnelsen och den mer naturvetenskapligt  inriktade.  

Til l  vilka signaler lyssnade då lärarna,  de som hade at t  ombesörja 
folkskolans nykterhetsundervisning? Med hjälp av 1915 års enkät skall  nu 
den frågan belysas.  

1915 ÅRS LÄRARENKÄT 

Nykterhetsundervisningen i  olika läroämnen. En översikt  

Som tidi gare sagts innebar 1892 års cirkulär a t t  nykterhetsundervisningen 
främst kopplades t i l l  naturkunnigheten.  Men av 1915 år s enkät at t  döma 
blev konsekvensen därmed inte at t  den förpassades från de andra 
läroämnena. (Jfr  tabell  18).  
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Tabell  18.  Antal  lärare som uppgivit  at t  undervisning om de rusgivande 
ämnenas natur och verkningar meddelats i  olika läroämnen. 

Läroämne Antal  

Kristendom 248 
Naturkunnighet 236 
Historia 221 
Modersmålet  88 
Geografi  75 
Räkning 54 

Totalt  258 

Kristendomen utgjorde tydligen en minst  l ika viktig hörnsten i  nykter
hetsundervisningen som naturkunnigheten,  vilket  tyder på at t  den 
religiösa grunden i nte övergivits  utan snarare kompletterats med också en 
naturvetenskaplig.  Då flera lärare sade sig behandla rusdryckernas 
ekonomiska och sociala verkningar t  ex vid undervisningen i  historia,  f ick 
rusdrycksfrågan på många håll  förmodligen en allsidig belysning. Detta 
antagande stöds också av folkskoleinspektörernas utlåtanden. De allra 
f lesta intygade at t  lärarkåren bedrev undervisningen med nit  och 
skicklighet,  även om denna nit  enligt  några inspektörer varierade 
beroende på lärarens personliga hållning i  nykterhetsfrågan.89) 

Men vilket  inn ehåll  hade då folkskolans nykterhetsundervisning i  de olika 
ämnena? 

Nykterhet och moral -  ett  tema över ämnesgränserna 

Flera av folkskolans läroämnen bidrog t i l l  a t t  lägga en moralisk grund för 
nykterhet,  men hörnpelaren i  denna utgjordes av kristendomskunskapen. 
Listan över momenten i  de tta ämne med anknytning t i l l  alkoholfrågan var 
minst  sagt lång med tyngdpunkten förlagd på katekesens olika stycken. 
Ett  i l lustrativt  exempel återges här nedan: 
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I vilket samm an hang beröm frågan vid undervi sningen i 
a. Kristendom: ^ ; 
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Dryckenskap var enligt  denna jämtländska lärarinna e t t  brott  mot f le ra av 
Guds bud. E n sammanställnin g av al la svar visar a t t  den p å et t  el ler  annat 
sät t  kunde strida mot al la t io.  

Tabell  19.  Antal  lärare,  som uppgivit  a t t  undervisning om de rusgivande 
ämnenas natur och verkningar meddelats i  samband med n ågot 
av t io Guds bud. 

Bud nr l  2 34 5 6 7 89 10 
Antal  5 24 36 6 194 35 27 7 4 22 

Det f emte budet -  "Du skall  icke d räpa" -  var den vanligaste anknytnings
punkten t i l l  rusdrycksfrågan. I katekesförklaringen t i l l  detta påtalades 
plikten at t  vårda också de t  egna l ivet ,  och dryckenskap l iksom frosseri  och 
otukt fördömdes som laster,  vilka förkortar människolivet .  Ganska vanligt  
var också a t t  dryckenskap beha ndlades som brott  mot d et  tredje budet om 
sabbatsdagens helgd. Äktenskapsbrott ,  som förbjöds i  det  sjätte budet,  
kunde också följa i  dryckenskapens spår.  

Lagens slutord om arvsynden, det  medfödda fördärvet i  vår natur,  och 
tesen om hur fädernas missgärningar sträcker sig också t i l l  kommande 
släkten,  hade sin aktuali tet  för nykterhetsfrågan (25 lärare).  Detsamma 
gällde trosart iklarna och Herrens bön. Speciell t  den sjät te bönen -  "fräls 
oss ifrån ondo" -  föranledde många lärare at t  tala om spritbegäret  (51 
lärare).  

Bibelläsningen, undervisnin gen i  biblisk historia och religiösa sa mtal med 
barnen hade även de inslag av nykterhetsundervisning (147 lärare).  
Johannes Döparen var den bibliska gestal t  som of tast  nämndes (56 lärare ).  
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Han hade genom sit t  nazirlöfte inför Gud förbundit  sig att  avstå från 
berusande drycker,  och hans död vid Herodes gästabud användes som 
exempel på hur en fest  med alkoholförtäring kunde ta en ände med 
förskräckelse.  En annan fe st  -  Bröllopet i  Kana -  var däre mot et t  exempel 
på at t  Jesus själv ibland drack vin.  De 27 lärare,  som behandlade den 
händelsen,  stäl ldes förmodligen inför uppgiften at t  på ett  t i l lfredsställ
ande sätt  förklara detta historiska faktum. 

Man kan förmoda att  kristendomstimmarnas nykterhetsförkunnelse 
sammanfattningsvis gick ut  på at t  som en lärare från Krist ianstads län 
formulerade saken.. .  

"... påvisa hur dryckensseden strider mot Guds vilja, medför förakt för 
kristendomen och drager olyckor över drinkaren och hans med
människor"^ 1) 

Inte bara kristendomskunskapen utan också historien kunde ge en moralisk 
grund för nykterhet.  Om folkskolans historieundervisning kan samman
fattas i  tesen "Sveriges historia är  dess konungars",  så gäller nog 
detsamma om nykterhetens historia.  Tolv kungar,  från Gustav Vasa t i l l  
Oscar II,  förekom ti l lsammans drygt 300 gånger som exempel på 
rusdrycksfrågans behandling under historietimmarna,  där t  ex Karl  XII 
framhölls som ett  moraliskt  föredöme i detta avseende. I den vanligaste 
historieboken kan vi läsa om denne krigarkung: 

"Han nöjde sig med samma torftiga, ofta möglade bröd som soldaterna 
och drack aldrig öl eller vin, blott vatten eller litet mjölk. Under 
ynglingaåren hade han ett par gånger kommit att berusa sig. Han 
hade då uppfört sig så, att han sedan måste skämmas därför. Då 
beslöt han att aldrig mer smaka starka drycker, och den föresatsen 
höll  han".92) 

I de svenska kungarnas led fanns tyvärr också vissa i  detta avseende 
klandervärda män: 

"Såsom Erik IVX; ett sorgligt exempel på hur dryckenskap, dåligt 
sällskap och obehärskade dåliga anlag och egenskaper kunna bli orsak 
t i l l  en rikt  begåvad naturs förfelade l iv och under gång".  93) 

Andra kungar har kanske inte heller gått  t i l l  historien som personliga 
nykterister,  utan deras nykterhetsintresse knöts i  s tä l let  t i l l  soldaten i  
fält .  Gustav Vasa och vintunnorna i  s laget vid Västerås,  Gustav II Adolfs 
krigsart iklar och Viborgska gatloppet,  var i l lustrationer t i l l  nykterhetens 
betydelse för krigsmoralen.  
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Moraliskt  färgade nykterhetsbudskap präglade ibland också modersmåls
lektionen. Innanläsning av stycken i  Folkskolans Läsebok som "Hur August 
Svensson blev nykter" l iksom "en och annan uppsats som manar t i l l  
nykterhet" förstärkte på sina håll  den moraliska grunden för e t t  nyktert  
l iv.  

Nykterhet och hälsa 

På vissa håll  s t iftade barnen bekantskap med hälsolärans nykterhetsbud
skap redan i  småskolan.  I Skara Stif t  rekommenderades t  ex småskol
lärarinnorna at t  samtala med barnen om nytt iga och skadliga drycker.  En 
mer sammanhängande nykterhetsundervisning i  hälsolära gavs dock i  
folkskolans näst  sista klass,  men särskilda nykterhetslektioner verkar inte 
ha vari t  så vanliga.  Jämför tabell  20.  

Tabell  20.  Antal  särskilda nykterhetslektioner i  naturkunnighet.  

Antal  nykterhetslektioner 

0 eller  
ej  svar 

ej  speci
ficerat  

1-4 5-8 9-

Antal  lärare 177 10 19 17 35 

Det undervisningsmaterial  som redovisades rörde t i l l  s törsta delen 
alkoholens medicinska skadeverkningar.  Ett  drygt hundratal  lärare hade 
t i l lgång t i l l  Curt  Wallis  planscher och preparat  av skrumplever och 
fetthjärta och drygt sjutt io stycken också t i l l  experimentsatser för a t t  
demonstrera alkoholens låga näringsvärde eller  effekter på matsmält
ningen. Den hjälpli t teratur som uppgavs behandlade också t i l l  s törsta 
delen alkoholens medicinska och fysiologiska skadeverkningar.94) 

Som tidigare sagts kri t iserades denna typ av undervisningsmaterial  och 
hjälpli t teratur från bl a  läkarhåll  för bristande vederhäftighet:  Skrump
lever och fetthjärta krävde en ganska ansenlig alkoholkonsumtion, och 
man borde därför skil ja på bruk och missbruk. I vi lken mån folkskolans 
lärare gjorde en sådan dist inktion eller  gjorde sig skyldiga t i l l  vad Åke 
Elmér betecknar som betänkliga överdrifter ,  är  naturligtvis omöjligt  at t  
säga.  Men de lärare som i  sina enkätsvar betonade objektivitet  och 
saklighet var kanske medvetna om problematiken. Säkert  hade en 
folkskollärarinna något sådant i  tankarna då hon gjorde följande 
kommentarer t i l l  Wallis  planscher om alkoholens patologiska verkningar:  
"Dessa användas dock försiktigt".95) 
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Nykterhet i  socialt  och ekonomiskt perspektiv 

Naturkunnighetens och hälsolärans medicinska synpunkter på rusdrycks-
problemet får i  et t  samhällsperspektiv sociala och ekonomiska förtecken. 
Förhöjd sjuklighet och dödlighet var sociala problem, som to g sig uttryck i  
ökade sjukvårds- och fatt igvårdsutgifter .  I  kristendomsundervisningen var 
dryckenskapen en fråga om den enskildes bristande moral och karaktär,  
men också detta hade sin motsvarighet på samhällsnivå i  t  ex brotts
statis t ik och överfyllda fängelseanstalter .  

I  folkskolans historieundervisning behandlades de sociala sidorna av 
spritbruket under rubriker som "F orntida seder och bruk",  "Gustav II I  och 
kronobrännerierna",  "Husbehovsbränningen och dess avskaffande" eller  
"Nutidens sociala frågor".  Här fanns möjlighet at t  med en jämtländsk 
folkskollärare påvisa spritens. . .  

"... stora betydelse såsom väsentligt hinder för den mänskliga kulturen 
och såsom verksamt medel till folkens depravation samt såsom direkt 
orsak till oräkneliga sociala missförhållanden".9G) 

Också ge ografit immarnas utblickar t i l l  främmande länder och folk erbjöd 
avskräckande exempel:  "T ex dryckenskapens bidragande orsak t i l l  de 
ryska böndernas låga kultur,  t i l l  indianernas och andra naturfolks 
utdöende".97) 

Världsgeografin uppvisade dock undantag i  dessa avseenden: "Huru t  ex 
muhammedanerna nästan allmänt äro nyktra,  ehuru de för övrigt  stå så 
långt under oss i  kulturutveckling".98) 

Undervisningen i  räkning gav möjlighet at t  belysa alkoholfrågan ur 
privatekonomisk synpunkt.  Några använde Hjärtstedts övningsbok "100 
räkneuppgifter t i l l  alkoholfrågans belysning".  Där fanns uppgifter som 
visade "huru användandet av rusdrycker förer et t  hem ti l l  fat t igdom".99) 

Spriten har också en annan ekonomisk sida.  Til lverkning av öl ,  vin och 
brännvin var inkomstkällor för tyskar och fransmän lika väl som för 
skåningar,  och detta lärde barnen sig i  geografiundervisningen. Liknande 
exempel uppvisar hi storien.  Gustav II I  och kronobr ännerierna handlade om 
statens ekonomiska intresse i  supandet,  vilket  i  den vanligaste historie
boken beskrevs på följande sätt :  

"Men tyvärr tog vinstbegäret överhand över det goda syftet att minska 
dryckenskapen. Kronobetjäningen fick order att uppmana allmogen 
till att köpa brännvin. Det ansågs rent av fosterländskt att berusa sig 
med kronobrännvin". 100) 
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Nu var förstås s tatens ekonomiska intresse av rusdryckshanteringen inte 
bara något som hörde historien t i l l .  Den dåvarande brännvinslagstif t
ningen t i l lförde statskassan stora belopp från sprit t i l lverkningen och 
försäljningen. Så dana problem behandlades måhända under rubriker som 
"Den mo derna nykterhetsrörelsen" eller  i  räkning, dä r det  enligt  en lärare 
"lätt  visas huru kolossalt  bå de samhället  och individen missräkna sig 'MOl) 
Historieböckerna probiematiserade dock in te s tatens roll  och agerande på 
nykterhetspoli t ikens område.  Carl  Grimberg skildrade t  ex utvecklingen 
efter 1850 på följande sätt :  

"När brännvinet blev dyrare och svårare att komma åt, avtog också 
superiet betydligt. Samtidigt minskades antalet brott... Välmågan i 
landet växte. Hyfsningen tilltog. Svenska folket var räddat från en 
neslig död genom alkoholförgif tning".  102)  

Sammanfattning 

Utifrån en käten har en bild av innehålle t  i  folkskolans nykterhetsundervis
ning teckna ts.  Naturligtvis är  denna bild int e en exakt återspegling av den 
pedagogiska verkligheten.  Denna uppvisade med största säkerhet stora 
variationer i  skolorna runt om i landet.  Lärare i  halvtidsläsande skolor 
påpekade t  ex svårigheten att  hinna med detta moment.  Men en sorts 
idealtypisk bild kanske vi ändå kan ana oss t i l l ,  och i  denna var det  
moraliska inslaget mycket framträdande. En moral som bars upp av 
kristendomskunskapen men som också förstärktes av historié- och 
modersmålsundervisningen. De medicinska as pekterna fick si t t  utrymme i  
naturkunnighetens kurs i  hälsolära,  i  enlighet med föreskrifterna i  
normalplanen och det  kungliga cirkuläret  från 1892. Under historie
lektionen eller  geografi-  och matematiktimmarna mötte folkskolans 
elever alkoholfrågan som et t  socialt  och ekonomiskt problem. 

Med de tta som bakgrund ä r det  dags at t  vända åter t i l l  Sköns församling i  
Västernorrlands län för att  söka efter spår i  d et  lokala källmaterialet  av 
folkskolans nykterhetsundervisning. 

NYKTERHETSUNDERVISNINGEN I SKÖNS FÖRSAMLING 

DE LOKALA MAKTHAVARNA OM NYKTERHETSUNDERVISNINGEN 

"... det slägtets rot och stam och kraft förstör. 
Det mesar, dwergar, pack och uslingar här gör... 
- Ditt mod, din kraft skall svika. 
Ja! - darrande till hand och fot den snart skall wika 
med blek och pussig hy, med fall- och vattusot, 
der oftast grafwen blott kan lemna kroppslig bot". 103) 
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Dessa rade r kan vi läsa i  prosten Backlunds praktika från 1845, och de t  är  
brännvinsbrukets vådor som här skildras i  så dana mörka färger.  Prästen i  
Sköns församling delade tydligen sin t ids oro för det  svenska folkets 
dryckesvanor.  En oro,  som främst gällde brännvinet.  Vin kunde däremot 
njutas i  måttl iga mängder,  och öl et  rekommenderades av Backlund som en 
både födande och stärkande dryck. Han uppmanade t  ex landets präster 
at t  göra si t t  för at t  "både män och quinnor snart  skulle hellre välja 
ölglaset  än finkelsupen.. ." .104) 

Prosten Backlund och den första skolan i  Skön var samtida med den 
wieselgrenska nykterhetsrörelsen,  som var relat ivt  väl  utbredd i  
Medelpad.105) D et är  dock o säkert  om den fått  fotfäste i  Skön.106) Den 
senare nykterhetsrörelsen fick också stor spridning i  Medelpad,107 ) och en 
av IOGT:s portalfigurer hörde hemma i  Sköns församling. S H Kvarnzelius 
var styrelseledamot i  CFN under en lång period och dessutom storloge
mästare och IOG T:s ledan de man under år en 1909-1914.108) Han innehade 
också poli t iska uppdrag och var leda mot av Sveriges riksdag l ika väl som i  
skolrådet i  sin hemförsamling. I grannförsamlingen Timrå i  norr verkade 
A J Granström, också han en framträdande gestalt  i  CFN. Granström 
engagerades i  lärarfortbildningskurser och hans lärobok " Nykterhetslärans 
grunddrag" fick en mycket stor spridning. Bland de lärare som besvarade 
1915 års enkät toppade den l istan över använd hjälpli t teratur.109) 

När den första nykterhetslogen i  Skön bildades,  gick ångsågarna vid 
kusten för högtryck. Träpatronernas inställning t i l l  nykterhetsfrågan 
förefaller  ha varit  dubbelbottnad. Skötsamma arbetare värderades högt,  
och en skötsam arbetare var också nykter.  Därför understödde de 
nykterhetsföreningar i  anslutning t i l l  sågverken. 110) Vin och sp rit  ingick 
däremot i  sågverkspatronens umgänges- och matkultur,  medan arbetaren 
nog inte borde hålla sig med så dyra vanor.  Strejken 1879 hade t  ex 
föregåtts  av några goda år,  som enligt  samtida bedömare använts på et t  
oförståndigt s ät t .  I s tä l let  för at t  spara fört jänsten för sämre t ider,  hade 
arbetaren i  sorglöshet kostat  på sig både det  ena och det  andra,  både 
brännvin och champagne.111) 

Med träpatronernas posit iva intresse av en nykter arbetarkår och med 
nykterhetsrörelsens starka ställning i  Sundsvallsdistriktet  borde marken 
varit  väl  förberedd för folkskolans nykterhetsundervisning i  Sköns 
församling. 

Av skolrådsprotokollen a t t  döma var e mellert id de lokala myndigheternas 
intresse för folkskolans nykterhetsundervisning länge helt  obefintl ig! 
Cirkulären från 1888 och 1892 uppmärksammades inte vid skolråds
sammanträdena.  Vid denna t idpunkt sköttes ordförandeklubban av John 
Anderson Bråten,  som i många andra avseenden aktivt  drev sko lfrågorna.  
Dessa cirkulär kan naturligtvis ha befordrats t i l l  de berörda lärarna utan 
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att  passera genom skolrådet.  Men det  f inns exempel på att  l iknande 
cirkulär delgivits  skolrådsledamöterna.  Försummade kanske Bråten sin 
plikt  i  d etta avseende och vad var i  så fall  orsaken? Ointresse eller  ovil ja? 
Eller l igger förklaringen i  en för sentida bedömare helt  övermänsklig 
arbetsbörda? 

Källmaterialet  ger et t  intryck av att  myndigheterna i  Skön nog än då var 
något skeptiska t i l l  nykterhetsfrågan -  eller  kanske snarare nykterhets
rörelsen.  Rädslan för poli t isk a ktivitet  var stor.  Godtemplarorden i  Sund 
och Skönv ik fick t  ex år 1883 t i l lstånd at t  använda en skollokal för sina 
möten,  endast  om frågor om polit ik och religion inte togs upp och om 
skolrådsledamöterna gavs t i l l t räde t i l l  de hemliga mötena.112) Och et t  
kvarts sekel senare fick nykterhetslogen använda kyrkan för en 
jubileumsfest  på bl  a  vil lkoret . . .  

"... att föredragen åsyftade framkallandet af verklig nykterhet på 
religiös och sedlig grund och icke sysslade bara med nykterhetspolitik, 
att intet klander finge förekomma mot landets regering och 
öfverhetspersoner af olika slag, och att ingen agitation för eller mot 
förbudslagssti f tning f inge förekomma". 113) 

Nykterhetsrörelsen betraktades ju på många håll  med misstro av 
makthavarna,  och kanske var Sundsvallsområdets föreningar extra 
misshagliga i  myndigheternas ögon. Deras samarbete med fackförening
arna var kanske e n bidragande orsak.114) Ett  godtemplarmöte på Alnön år 
1885 krit iserade dessutom i s i t t  uttalande staten för at t  på lag stif tningens 
väg ha understött  supseden, och i  s lutet  av samma år drabbades 
nykterhetsrörelsen av Härnösandsbiskopens bannbulla.  Godtemplarna 
anklagades för att  skapa lust  för fester och nöjen,  för at t  utså missnöje 
med den bestående ordningen bland a rbetarna.  Kraven på vidgad rö strätt  
drevs också främst av Medelpadsdistriktet  t i l lsammans med Stockholms
distriktet  inom IOGT .115) Kanske lå g sådant nykterhetsförbunden t i l l  last  
när de år 1906 inkom med en skrivelse t i l l  Sköns skolråd.  

I den skrivelsen begär de man att  på skolt id få bedriva nykterhetsunderv is
ning bland barnen. Skolrådets uttalande andades inte precis förtroende för 
nykterhetsrörelsens representanter:  

"Alldenstund skolrådet icke kände de resetalare, som Medelpads 
Nykterhetsförbund kunde komma att utsända tid efter annan, 
eftersom skolrådet icke hade tillräcklig garanti för att dessa 
resetalare ägde behöfvlig pedagogisk erfarenhet och vishet,... 
förklarade sig skolrådet förhindradt att lemna bifall till ofvan 
nämnda ansökan". 116) 
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En l ika reserverad hållning hade man et t  år  t idigare intagit  t i l l  ett  
erbjudande från folkskolläraren och nykterhetskämpen A 3 Granström om 
lärarkurser för församlingens lärare.  

"Från nykterhetskursens i Sundsvall ledare, kantor Granström i Timrå, 
hade... inkommit en skrifvelse med hemställan att något från 
skolrådets sida måtte göras för att bereda lärarekåren tillfälle att 
öfvervara berörda nykterhetskurser äfven genom lämpligt understöd. 
Efter en kort överläggning förklarade dock skolrådet enhälligt att, 
alldenstund ingen af lärarne begärt ledighet och understöd, och då 
ovisst vore, om lärarne hade någon nämnvärd nytta af att deltaga i 
dessa kurser, ingen hänsyn kunde tagas till ofvannämnda skrifvel
se". 117) 

Vid samman trädet var Kvarnzelius inte närvarande,  vilket  kanske förklarar 
enhäll igheten i  skolrådets beslut .  Kvarnzelius ha de nog ta lat  s ig varm för 
sin medkämpe i IOGT, som på andra håll  i  landet var en uppskattad 
föredragshållare.  Folkskoleinspektören i  Norrbotten berättade t  ex för 
1914 års sakkunniga i  fört justa ordalag om kurser som under ledning av 
just  Granström årligen anordnades i  den nordligaste delen av landet:  

"A.J. Granström har medverkat med stor bravur:... sökt att införklara 
och åskådliggöra rusdrycksbrukets respektive missbrukets fördärf-
bringande inverkningar på s åväl den enskilde som på s amhällsförhåll
anden... Under rasterna ha med ledning af hans kända skicklighet 
synnerligen lämpliga och stimulerande sånger blifvit med lif och lust 
af mötesdeltagarna afsjungna... A.J. Granström har lyckats att väcka 
och underhålla såväl äldres som yngres bland publicum lifliga intresse 
och ärliga föresatser med hänsyn till nykterheten". 118) 

Här tycks tesen "Ingen blir  profet  i  sin e gen stad" gälla.  Skolrådet i  Skön 
var nämligen inte all t id l ika avvisande t i l l  kurser i  alkoholfrågan. De 
centrala kurserna i  CFN:s regi vann deras gil lande,  och några lärare 
bevil jades ledig het och bidrag för at t  deltaga i  sådana.119) Lärarna fick 
vid t re t i l lfäl len ledigt  från undervisningen för nykterhetskurser,  en gång 
under ledning av den kända finländska experten på området,  All i  Trygg-
Helenius.l20) Därmed är det  dags att  ställa frågan om skönslärarnas 
inställning t i l l  nykterhetsrörelsen och nykterhetsundervisningen. 

Sköns lärark år räknade ett  ganska stort  antal  personer.  Under å ren 1870-
1914 hade t  ex drygt 150 st  t jänstgjort  i  församlingen en längre eller  
kortare t id,  dock minst  en termin.121) Alla var naturligtvis in te personliga 
nykterister,  men källmaterialet  innehåller f lera exempel på sådana som 
var aktiva inom nykterhetsrörelsen.  Genom sit t  deltagande i  studiedagar 
och nykterhetskurser erövrade de alla säkert  en sorts professionell  s ta tus 
på nykterhetsundervisningens om råde.  En h ändelse 1912 tyder på a t t  man 
noga bevakade denna gentemot nykterhetsrörelsens representanter.  
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Grosshandlare Braathen instif tade i  s lutet  av 1800-talet  en fond för 
främjande av nykterhet och sedl ighet i  de tre grannförsamlingarna Skön, 
Timrå och Alnön. Fonden f örvaltades av e n kommitté,  och 1912 framla des 
ett  förslag undertecknat av bl a  Olof Rödén, förste lärare i  Skönsberg.  
Förslaget diskuterades i  Sköns skolråd på hösten samma år.  Det innebar 
at t  medel från fonden skulle användas fö r a t t  låta en pedagogiskt bildad 
och lämplig person hålla nykterhetslektioner i  församlingens skolor.  
Frågan bordlades på lärarerepresentantens inrådan för at t  ge lärarkåren 
t i l lfälle at t  yttra sig.122) 

Lärarkåren sammanträdde i  december,  och diskussionsprotokollet  ger en 
bild av et t  kompakt motstånd mot idén med utomstående nykterhets
undervisare p å skolt id.  Viss a av a rgumenten var av pedagogisk natur.  Man 
ansåg sig t  ex inte ha råd at t  avstå en enda t imme av en redan knappt 
t i l l tagen lektionstid,  och lösryckta lektioner av utomstående skulle bli  t i l l  
r inga eller  intet  värde.  Barnen skulle överhopas med et t  övermått  av 
föreställningar,  som i  bästa fall  framkallade förundran och en viss 
känslostämning, men som lika fort  ramlade bort  ur minnet.123) Til l  dessa 
och l ik nande skäl kom ytterl igare e t t  där lärarkårens revirtänkande lyste 
igenom: 

"I intet annat ämne förekommer någonstädes att läraren i någon 
detalj nedskickas från katedern som inkompetent. Ett dylikt 
tillvägagångssätt skulle i hög grad beröva honom frukterna av hans 
undervisning i  övrigt".  124) 

Fem talare framförde sådana synpunkter,  och vid omröstningen var 
enigheten så gott  som total .  Utomstående borde i nte anli tas för at t  hålla 
lektioner på skolt id i  Sköns folkskolor.  Endast  en l ärare,  förmodligen Olof 
Rödén som var delaktig i  förslaget och som vid dis kussionen argu menterat  
för detta ,  hade vid voteringen en avvikande uppfattning.  

Sköns lärarkår lyckades också i  s ina föresatser at t  hålla skolan och 
nykterhetsundervisningen fr i  från utomstående. Skolrådet gick i  s i t t  beslut  
på lärarnas l inje,  t rots att  representanter för nykterhetsrörelsen i  en 
skrivelse t i l l  skolrådet protesterade mot l ärarkårens försök a t t  "så otroligt  
det  än låter. . .  lägga krokben för hela det  Braathenska kommittéförslaget 
och omintetgöra dess grundtanke".125) 

Den gräns som lärarna,  samhällets funktionärer,  drog för si t t  ansvar för 
barnens uppfostran och undervisning, kunde inte nykterhetsrörelsen 
genombryta i  1910-talets Skön. Lärarna slog som professionella 
uppfostrare vakt om sit t  revir .  E tt  agerande som i deras eget perspektiv 
med lärarmötesordföranden kunde tolkas på följande sätt :  
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"Ordföranden uttryckte den förhoppningen, att förslagsställarne icke 
får den uppfattningen att Sköns lärarekår vore avogt sinnad mot 
nykterhetssaken utan tvärt om med varmaste sympati omfattade 
densamma. Var övertygad om, att vad, som under denna dag yttrats, 
vore förestavat av uppriktig nitälskan för skolans bästa. Det är varje 
lärares skyldighet att arbeta efter bästa förmåga för nykterhetssaken, 
men först och sist böra vi hava skolans bästa i allvarligt ögon
sikte".  126)  

UNDERVISNINGEN 

I diskussionen om nykterhetsiektioner av utomstående hänvisade lärarna 
t i l l  den kursplan som låg t i l l  grund för undervisningen i  hälsolära och 
nykterhet i  församlingens skolor.  Den borde övertyga skolråd och 
allmänhet om a tt  Sköns lärarkår gjorde all t  för at t  t i l lgodose ny kterhets
spörsmålet  i  s in undervisning. Kursplanens status som styrmedel för 
skolarbetet  är  dock nå got oklart .  Den var inte antagen av skol rådet,  och 
man kan vad gäller denna l ika l i tet  som andra mer officiella läroplaner 
förutsät ta at t  den följdes i  praktiken. Med dessa reservationer i  minnet 
används denn a kursplan här som en indikator på innehållet  i  nykterhets
undervisningen. 

"Målet för denna undervisning är icke huvudsakligen att meddela 
barnen ett visst kunskapsmått utan att lära dem föra ett hygieniskt 
och nyktert levnadssätt och att uppfatta kampen mot dryckenskapen 
som en stor uppgift  i  fosterlandets t jänst".  127) 

Så formulerade lärarkåren nykterhetsundervisningens mål och för at t  nå 
detta togs många läroämnen t i l l  hjälp,  kristendom, modersmål,  räkning, 
geografi ,  historia och n aturkunnighet.  Det innehåll  som re kommenderades 
känns väl igen från redovisningen av 1915 års enkät i  ett  föregående 
avsnit t .  Kursplanen innehöll  faktisk t  a l la de mest frekventa svaren i  denna 
t i l lsammans med några mindre vanliga.  Följande utdrag ur anvisningarna 
får i l lustrera detta .  
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Den bild kursplanen ger av innehållet  tyder på at t  såväl moraliska som 
medicinska,  sociala och ekonomiska aspekter av alkoholfrågan skulle 
behandlas i  Sköns skolor.  Man var nog också medveten om krit iken mot 
den medicinska nykterhets propagandan: "Endast  full t  bevisade på ståenden 
må vid undervisningen framkomma om alkoholens skadliga inverk
ningar".  128) 

Två l ärare i  Sunds bolagsskola besvarade 1915 år s enkät.  De beskrev där 
ganska utförl igt  sin nykterhetsundervisning i  d e olika ämnena kristendom, 
historia,  naturkunnighet och geografi .129) Av den beskrivningen at t  döma 
stod kristendomen med katekesen för det  tyngsta bidraget,  vilket  r immar 
väl med den åsikt  som en av dem framförde i  diskussionen om 
utomstående nykterhetsundervisare 1912. Han hävdade där at t  kristen
domskunskapen utgjorde nykterhetens sanna grundval.  130) 
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Några särskilda nykterhetslektioner i  naturkunnighet el ler  andra ämnen 
förekom däremot inte i  Sunds folkskola.  Detta hade kanske en orsak i  
bristen på åskådningsmaterial .  En av Sunds lärare framförde nämligen 
önskemål om a tt  "varje skola förses med nödigt m ateriel ,  utan a t t  läraren 
nödgas ideligen t igga därom".131) 

Det tycks överlag ha varit  klent beställ t  med undervisningsmaterial  i  
församlingens skolor.  Lärarna ansåg nämligen at t  medel från den 
Braathenska fonden borde anvä ndas t i l l  a t t  införskaffa sådant i  s täl let  för 
at t  avlöna utomstående lektionshållare.132) Skolrådsprotokollen inne
håller heller inga beslut  om inköp av utrustning, bortsett  från at t  Huss '  
"Varningsord" beställdes i  et t  antal  exemplar 1913, dvs vid en t id då 
denna skrift  borde ha spelat  ut  sin roll .133) 

Vissa bolagsskolo r kan naturligtvis ha s atsat  på undervisningsmateriel  för 
nykterhetsundervisningen. I  resterna av Kubikenborgs bibliotek har jag 
funnit  ett  häfte med förklarande text t i l l  "Färglagda väggtavlor belysand e 
de sjukliga föränd ringarna som alkoholmissbruket framkallar i  människo
kroppen" av Curt  Wallis  t i l lsammans med skrifter  av Tigerstedt,  Matti  
Helenius och Alli  Trygg-Helenius.  

Vilka minnen har då de f d eleverna av nykterhetsundervisning i  Sköns 
skolor? Ingen av dem erinrar sig någon speciell  sådan, men naturligtvis 
kan en sådan ändå ha förekommit.  En nykterhetsundervisning som 
meddelades i  samband med andra läroämnen är kanske än svårare at t  
minnas.  En f d Kubikenborgelev berättar  om en sådan episod: 

"Jag minns en gång, när vi skulle stoppa in ordet 'aldrig' i någon 
mening. Om man sade: 'Jag skall aldrig supa' - det tyckte hon var 
väldigt bra. Det fick jag beröm för". 13^) 

Kanske var det  så at t  lärarna begagnade.. .  

"varje lämpligt tillfälle att hos barnen främja ett nyktert och sedligt 
levnadssätt och sätter de föreställningar, som därvid inpräglas, i så 
innerligt samband med andra föreställningsförbindelser, att de må 
behållas för framtiden och bliva barnens egendom och om möjligt 
rättesnöre"A3 5) 

Resultatet  av en sådan undervisning kan ha inneburit  at t  eleven så 
internaliserade detta rättesnöre,  at t  han/hon i  e fterhand inte minns hur 
den processen gick t i l l .  Ett  sådant fenomen beskriver måhända den f d 
Heffnerselev som på följande sätt  svarar på frågan om nykterhetsunder
visning förekom: "Nej,  det  kan jag int e komma ihåg. Det var sede lära.  Man 
skulle vara alldeles perfekt,  så det  ingick väl l iksom i uppfostran".!36) 
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NYKTERHETSUNDERVISNINGEN OCH REPRODUKTIONEN I KLASSPERS
PEKTIV 

STATENS OCH FOLKSKOLANS ANSVAR FÖR UNDERVISNINGEN 

Bakom talet  om alkoholen som samhällets värsta f iende nummer e t t ,  låg 
föreställningen om spritmissbruket som ett  hot mot den samhälleliga 
reproduktionen i  s tort ,  och nykterhetsundervisning sågs därför som et t  
medel a t t  trygga densamma. Men vi har också se tt  at t  r iksdagsmajoriteten 
länge visade ett  svalt  intresse för den saken. Att  al la inte var l ika 
engagerade i  kampen för et t  nyktrare folk framgår också av tabell  21,  
som visar fördelninge n a v t alare i  olik a social a klasser i  r iks dagsdebatten 
om nykterhetsupplysning. 

Tabell  21.  Antalet  talare ur olika sociala klasser i  r iksdagens d ebatt  om 
nykterhetsupplysning 1883-1919. 

Klass Antal  talare 

Kapitalistklass 6 
Statsapparatens administratörer 14 
Mellanskikt 24 
Bönder och andra småföretagare 24 

Totalt  68 

Bönder och representanter för mellanskiktet  var de fl i t igaste förespråk
arna för e t t  ökat stat l igt  engagemang i nykterhetsupplysningen. D etta var 
en naturlig följd av at t  dessa grupper också utgjorde nykterhetsrörelsens 
sociala bas.137) Men antalet  kapitalägare som tog t i l l  orda var ändå 
anmärkningsvärt  lågt .  Bland dessa återfinner vi ledaren för den 
hickmanska och religiöst  förankrade grenen av IOGT, C O Berg,  som i  
egenskap av grosshandlare och rumänsk generalkonsul fö rts t i l l  kapitalist
klassen.  Han talade varmt för nykterhetsrörelsen och för statens 
skyldighet at t  stödja densamma.138) Andra kapitalägare som yttrade sig 
var inte odelat  posit iva t i l l  den nykterhetsfråga som för t i l lfäl le t  var 
under de bat t .  En utt ryckte t  ex sin skepsis mot de nykterhetspredikanter,  
som "under nykterhetens flagg verka för andra ändamål".!39) En annan 
ansåg att  Svenska Nykterhetssällskapet var kompetent att  ombesörja al l  
nykterhetsupplysning och at t  statl iga bidrag t i l l  andra nykterhetsförening
ar var överflödiga.140) 

Bakom kapitalägarnas l jumma intresse för nykterhetsrörelsens krav på 
statl iga insatser för nykterhetsupplysningen kan vi såled es ana en rädsla 
för dess förment samhällsomstörtande tendenser.  Om spritmissbruket på 
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många sätt  utgjorde et t  hot mot den samhälleliga reproduktionen, 
fruktade man kanske a t t  med nykterhetsrörelsen hamna ur askan i  el den. 

Statens engagemang i  nykterhetsupplysningen växte dock med t iden.  Den 
utvecklingen bör ses mot bakgrund av nykterhetsvännernas all t  större 
Inflytande i  s tatsapparaten.  I  r iksdagen utgjorde de som vi sett  vid 
1910-talets början e n mycket manstark grupp. Men saken hade också en 
annan sida.  De statliga anslagen t i l l  nykterhetsundervisningen öppnade 
vägen för en stat l ig kontroll  av verksamheten.  Och folkskolans nykter
hetsundervisning var i  al lra högsta grad en säker räddningsplanka undan 
det  som uppfattades som samhällsomstörtande t endenser inom nykterhets
rörelsen.  Den skulle komma att  utövas under betryggande former och 
stat l igt  överinseende, el ler  med Elmers ord: 

"En fördel med den form av nykterhetspropaganda, som undervis
ningen i skolorna utgjorde, var att den kunde få st öd även av dem som 
inte sjtilva anslöt sig till nykterhetsrörelsens ideal. En objektiv 
undervisning om alkoholens verkningar måste ju vara ett allmà'nt 
önskemål".141) 

UNDERVISNINGENS BETYDELSE FÖR DEN SA MHÄLLELIGA REPRODUK
TIONEN 

På vad sä tt  var då alkoholen ett  hot mot den samhälleliga reproduktionen, 
och hur skulle folkskolans nykterhetsundervisning avvärja den faran? 

En allmän moralupplösning följde,  menade man, i  rusdrycksbrukets spår.  
Den allmänna ordningen l iksom hemlivet undergrävdes.  Kriminali tet  och 
en förslösad barnuppfostran var an dra negativa effekter.  Nykterhetsunder
visningens mål var a t t  inplantera nykterhetens ideal  i  de unga, och på s å 
sätt  t i l ldelades den a priori  en roll  för den sociala och kulturella 
reproduktionen. För a t t  befästa detta ideal  i  d e ungas karaktär hade den 
moraliskt  och religiöst  grundade nykterhetsundervisningen en stor 
betydelse.  Längre fram, när den lutherska moralen delvis förlorat  i  s tyrka,  
trädde nya ideolo gier i  dess ställe.  Genom att  lära sig se alkoholfrågan ur 
social  synpunkt,  skulle folkskoleeleven inse a t t  dryckenskap var oförenl igt  
med l ivet  som ansvarskännande samhällsmedborgare.  Som tidigare sagts 
passar 1910-talets diskussion om nykterhetsundervisningen på så sätt  väl  
in i  den medborgerliga läroplanskod, som Tomas Englund i dentifierat  för 
samma tid.  

Alkoholen var på olika sätt  ett  hot mot arbetskraftens reproduktion.  Ett  
omåttl igt  spritbruk ansågs leda t i l l  en degenererad avkomma, varför 
reproduktionen av nästa generation arbetare var i  fara.  Med neds att  hälsa 
och arbetsförmåga äventyrades också den dagliga reproduktionen av 
arbetskraften.  Til l  samma problematik hörde att  om arbetsinkomsten 
spenderades p å krogen, reduce rades arbetarfamiljens möjligheter a t t  sörja 
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för l ivsuppehället .  När s ådana synpunkter framfördes i  r iksdagsdebatten,  
borde de rimligen ha vädjat  t i l l  kapitalägarnas hjärtan: 

"... det är odisputabelt, att det omåttliqa bruket af spritdrycker 
verkar förslappande på både kropp och själ, och att följaktligen detta 
bruk sålunda äfven i sin mån bidrager till att försvaga den fond af 
kapitalbildande arbetsförmåga, som finnes hos vårt folk, denna fond, 
af hvilken landets ekonomiska välfärd under den närmaste tiden 
beror".  142) 

Att  kapitalägarna ä ndå inte i  någon stö rre grad engagerade sig i  deb atten 
om nykterhetsundervisningen hade som tidigare sagts en orsak i  deras 
misstro mot nykterhetsrörelsen.  Men en annan står att  f inna i  kapitalis
mens inneboende motsättningar.  Arbetskraftens nedsatta arbetsförmåga 
och produktivitet  var förvisso minusposter i  kapitalets alkoholräkning. 
Men den kapitalist iske brännvinsproducenten så g kanske mer t i l l  sakens 
andra sida.  Vinsterna från brännvins- och ölhanteringen vägde tungt på 
alkoholens kreditsida.  St atens inkom ster från brännvins- och ölprodu ktio-
nen l iksom kommunernas av försäljningen var också avsevärda,  och utan 
dem skulle skattetrycket ha ökat.  Detta skulle främst drabba de mer 
välsi tuerade i  samhället .143) 

Kapitalägaren kände sig således kanske kluven i  nykterhetsfrågan. Men 
hur tedde den sig i  arbetarens perspektiv? För arbetaren låg förvisso e n 
reali tet  bakom talet  om spritens fördärv.  Förstörd hälsa och ruinerad 
ekonomi var ju de yt tersta konsekvenserna av en omåttl ig alkoholkonsum
tion.  Att  stödja nykterhetsrörelsen borde därför l igga i  arbetarklassens 
intresse.  

Nykterhetsrörelsen rekryterade också många arbetare,  men vissa av den 
t idiga arbetarrörelsens ledare intog en negativ ställning t i l l  denna.  Den 
krit iserades för at t  sätta l ikhetstecken mellan den sociala frågan och 
nykterhetsfrågan. 144) Arbetarklassens nöd måste förklaras i  termer av 
förtryck och utsugning i  s tä l let  för dryckenskap. Hjalmar Branting 
avfyrade under 1880-talet  följande salva:  

"Det är ju nonsens, där det icke är något värre, vämjeligt hyckleri, att 
komma till dem som ha minst i samhället och predika att de måste 
spara mera. Antaget att de gjorde det ändå, att hela arbetarklassen 
gemensamt avstode från någon liten njutning, t ex från att ta en sup 
till maten, så få v i nykterheten med i exemplet, vad skulle följden då 
bli? Månne arbetarna finge behålla för egen räkning till användning 
efter tycke och smak de sålunda insparade slantarna? Nej, visst icke, 
trots all t  vad nyk terhetsskrif ter och ny kterhetsapostlar må säga".  145) 
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Enligt  Branting var det  al l tså kapitalet  och inte arbetaren som skulle 
skörda vinsterna av en nykter arbetarkår.  En vinst  som kan uttryckas i  
termer av arbetskraftens reproduktion t i l l  en lägre kostnad. 

Motsättningen mellan socialdemokratin och nykterhetsrörelsen tonades 
dock ned med t iden.  Många ledande socialdemokrater som t  ex Oscar 
Olsson och Kata Dalström återfanns också i  nykterhetsrörelsens led.146) 
Det legit ima att  med nykterhetsundervisningen bidra t i l l  t ryggandet av 
arbetarens existens ifrågasattes fortsättningsvis inte.  

Det innehåll  i  folkskolans nykterhetsundervisning som had e sin anknytning 
t i l l  problemen med a rbetskraftens reproduktion fanns dels i  hälsoläran och 
dels i  de ämnen, där de ekonomiska synpunkterna kom ti l l  uttryck. Vi kan 
notera att  rusdryckernas förhållande t i l l  muskelkraft ,  arbete och 
nervsystem var ett  av de få moment som explicit  föreskrevs i  1919 års 
undervisningsplan.147) På så sätt  skulle den blivande arbetaren göras 
medveten om en viktig förutsättning för at t  han som vuxen skulle fylla sin 
plats i  arbetsl ivet.  Att  kapitalägarens intresse av hög produktivitet  
samtidigt  t i l lgodosågs,  var den andra sidan av samma mynt.  

I  d e ämnen där de privatekonomiska aspekterna av spritbruket fördes på 
tal ,  tog undervisningen sin utgångspunkt i  arbetarens eget intresse av a t t  
trygga sin existens.  A tt  inte ens en måttl ig alkoholkonsumtion rymdes i  
arbetarfamiljens b udget tänkte man sig t  ex at t  barnen i  Skön skulle lära 
i  skolan: 

"Därjämte framhålles njutningsmedlens egenskap att i allmänhet 
minska motståndskraften mot sjukdom; deras indirekta skadliga 
inflytande därigenom att på dem förslösas penningar, som kunde 
användas till att skaffa sundare bostäder, föda och kläder...". 148) 

Den läxan var nog så viktig a t t  lära för arbetaren,  som på grund av 
lagstif tningen kring försäljningen av spritdrycker fick betala et t  
förhållandevis högt pris.  Den som hade råd at t  köpa stora mängder fick 
sina spritf laskor t i l l  e t t  bil l igare pris.  
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Kapitel 8. SAMMANFATTNING AV KAPITLEN 4-7 

I  de föregående kapit len har jag redogjort  för debatten om folkskolans 
undervisning i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet,  där 
Sköns församling har fåt t  i l lustrera undervisningen i  praktiken. De fyra 
första frågeställningarna i  inledningen har på så sätt  fåt t  sin belysning. 
Det kan dock vara lämpligt  at t  sammanfatta de hit t i l ls  framkomna 
resul taten gentemot dessa frågeställningar,  innan jag övergår t i l l  den 
femte och sista,  som handlar om undervisningens relevans fö r det  dagliga 
l ivet  i  arbetarhemmet.  

FRÅGESTÄLLNING NR 1.  STATENS OCH FOLKSKOLANS ANSVAR FÖR 
UNDERVISNINGEN 

I diskussionen som föregick 1842 års folkskolestadga bröts olika 
uppfattningar om folkskolans innehåll  mot var andra.  Â ena sidan fanns de,  
som i  folkskolan endast  såg en förlängning av hemundervisningen i  
kyrkans regi.  Å a ndra sidan hävdades f rån l iberalt  håll  al las rätt  t i l l  en 
vidare allmän bildning. Den all t  mäktigare storbondeklassen vil le 
dessutom med folkskolan t i l lgodose det  egna behovet av medborgerliga 
kvalif ikationer för det  poli t iska l ivet .  I  kontrast  t i l l  dessa fanns också 
tankar om folkskolan som en fatt igvårdsinrättning,  och sådana idéer 
hämtade sin näring i  de fatt igskolor som med början under 1600-talet  
inrättats i  många städer.  

Folkskolestadgan upptog en lång l ista av ämnen, där bl  a  trädgårds
skötseln återfanns.  Det blev dock anmärkningsvärt  nog inte någon 
principiell  diskuss ion om ämnets berät t igande i  folkskolan.  Undervisning i  
trädgårdsskötsel  hade förstås tradit ioner bakåt i  fat t igskolornas 
arbetspedagogik,  men den innebar ändå et t  statl igt  ingripande i  
kulturreproduktionen av kvali tat ivt  nytt  slag.  Trädgårdsskötsel  var 
nämligen d et  enda ämne som kunde sägas ha en arbetskraftskvalif icerande 
funktion,  och at t  något sådant skulle vara en allmän uppgift  för 
folkskolan var på de t  hela taget en ganska främmande t anke i  1840-talets 
Sverige.  

Den främsta förklaringen t i l l  at t  trädgårdsskötselns införlivande i  
folkskolan passerade så obemärkt var förmodligen att  den bildligt  talat  
slank med som e n följd av lösningen på problemen med l ärarens avlöning. 
Ett  jordland som löneförmån för denne kunde ju kombineras med 
undervisning i  trädgårdsskötsel,  men löneaspekten var överordnad 
undervisningsfrågan. 

När sedan folkskolestadgans ämneskrets skulle utvidgas med slöjd,  bröt  
dock helt  följdriktigt  en principdiskussion ut .  En av staten allmänt stödd 
och reko mmenderad undervisning i  sl öjd för folkskolans elev er betecknade 
en kvali tat iv utvidgning av statens ansvar f ör den kulturella reproduktio
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nen. Til l  överföringen av en moral och ideologi i  luthersk anda och t i l l  
kunskaper i  t radit ionella skolämnen som rörde det  medborgerliga l ivet ,  
världen och naturen,  kom nu f ärdigheter med inriktning på tvä nya sfärer 
av t i l lv aron. Slöjden hade ju sin relvans för såväl yrkeslivet  som för l ivet  i  
hemmet.  Att  diskussionen om folkskoleslöjden blev s å intensiv,  tyder på 
at t  det  här verkligen gällde en ny princip för statens ansvar för 
kulturreproduktionen. Och när det  steget väl  var taget,  var staten mer 
eller  mindre involverad på kulturreproduktionens alla skilda områden. 

Nästa ämne på tur var den husliga ekonomin, och för detta var isen nu 
bruten.  Ingen if rågasatte på allvar at t  också den husliga utbildningen var 
statens angelägenhet.  I s tä l let  gällde diskussionen hur man s kulle kunna 
göra alla fl ickor delaktiga i  skolköksundervisningen, och kyrkostämman 
gavs här möjlighet at t  göra den obligatorisk.  

Denna utveckling innebar at t  familjens undervisnings- och uppfostrings-
ansvar tonades ner.  I e t t  första steg hade folkskolan övertagit  den 
religiösa skolningen och i  et t  andra med småskolan den första läsinlär-
ningen. Så blev slöjdundervisningen och senare fl ickans utbildning t i l l  
husmoder en statl ig angelägenhet snarare än hemmets.  Alla dessa steg 
togs med i  s tort  sett  samma motiveringar:  Hemmen var inte längre 
kapabla at t  sörja för de ungas uppfostran och undervisning. 

Nykterhetsundervisningen blev också den med t iden i  al l t  högre grad en 
statl ig angelägenhet.  Den processen fick dock en annan karaktär,  bl  a  
genom den roll  som nykterhetsrörelsen här spelade.  Det ökade stat l iga 
engagemanget i  nykterhetsundervisningen kan å ena sidan ses som en 
motvikt  t i l l  nykterhetsrörelsens verksamhet vid sidan om statsapparaten,  
en verksamhet som f rån sina håll  betraktades med misstro.  Å andra sidan 
strävade nykterhetsorganisationerna själva e fter at t  ta staten och skolan 
t i l l  hjälp i  sin kamp för et t  nyktrare folk.  Längre fram, när många av 
deras medlemmar återfanns på inflytelserika posit ioner inom statsappa
raten,  minskade spänningen mellan stat  och nykterhetsrörelse.  Därmed 
blev statens ansvar för nykterhetsundervisningen en självklarhet i  al las 
ögon. 

Sammanfattningsvis kan all tså konstateras,  at t  folkskolestadgans 
rekommendation av undervisning i  trädgårdsskötsel  i nte var e t t  uttryck för 
en medveten poli t isk ambition at t  utvidga statens ansvar för kulturrepro
duktionen. Ämnet kom snarare med i  förbifarten som en biprodukt av 
problemen med l ärarens avlöning. Slöjdens införande innebar däremot et t  
principiell t  viktigt  steg ifråga om att  överflytta ansvaret  för undervis
ningen från hemmet t i l l  s taten,  och med införandet av huslig ekonomi 
fortsattes den utvecklingen. Folkskolans nykterhetsundervisning uppstod i  
spänningsfältet  mellan nykterhetsrörelsens strävanden a tt  ta staten i  bruk 
för sina syften och andra gruppers försök at t  via s taten kontrollera den 
nykterhetspropaganda som riktades mot de unga. 
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FRÅGESTÄLLNING NR 2.  Ä MNENAS TI LLDELADE B ETYDELSE FÖR INDI -
VIDEN, SAMHÄLLET OCH REPRODUKTIONEN 

Den andra frågeställningen rör den betydelse som folkskolans undervis
ning i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet t i l ldelades 
individen och s amhället  och i  vilka avseen den man vil le s täl la den i  den 
samhälleliga reproduktionens t jänst .  På detta framfördes en mängd olika 
synpunkter,  som i  många avseenden var l ika rtade för de olika ämnena. De 
kan föras t i l l  t re huvudkategorier,  nämligen ekonomiska,  moraliska 
respektive pedagogiska synpunkter på undervisningen. För den husliga 
ekonomin och trädgårdsskötseln t i l lkom näringsfysiologiska och för 
nykterhetsundervisningen naturvetenskapliga/medicinska synpunkter.  

Moraliska synpunkter var överlag mycket framträdande. Särskil t  betonades 
gosslöjdens ar betsfostrande uppgift ,  men l iknande aspekter anlades även 
på fl ickslöjden, trädgårdsskötseln och den husliga ekonomin. Moraliska 
dygder som fl i t ,  ordning, spars amhet och renlighet var andra teman med 
genklang i  diskussionen kring a lla ämnen. Nykterhetsundervisningens mål 
var naturligtvis a t t  inpränta nykterhetens ideal ,  men här kunde också den 
husliga ekonomin och fl ickslöjden dra si t t  strå t i l l  s tacken. Med dessa 
ämnen skulle,  menade man, et t  vanskött  hem förvandlas t i l l  en tr ivsam 
oas,  som mannen skulle föredra framför kroglivets frestelser.  

Ekonomiska synpunkter förekom i större eller  mindre utsträckning i  
debatten kring alla ämnen, och de präglade i  al lra högsta grad 
fl ickslöjden, den husliga ekonomin och nykterhetsundervisningen. Om 
arbetarhustrun förstod at t  st icka,  sy,  laga och stoppa och at t  i  princip 
t i l lreda soppan på e n spik,  kunde familjen trots en mager inkomst st å sig 
gott .  Det förutsatte dock at t  mannen tagit  t i l l  s ig nykterhetsundervis
ningens budskap och inte förslösade sin lön på spritdrycker.  

För pojkslöjdens del  tonades de ekonomiska synpunkterna ned medan de 
pedagogiska i  s täl le t  lyftes fram. Folkskolans undervisning skulle utgöra 
en motvikt  och omväxling t i l l  det  s t i l lasi t tande skolarbetet  och bidra t i l l  
en allsidig utveckling av personligheten.  Möt periodens slut  betonades i  
s törre utsträckning slöjdens estetiska värden och de kreativa inslagen i  
slöjdundervisningen, och sådana synpunkter var nu också relevanta för 
fl ickslöjdens del .  Pedagogiska synpunter på a ndra ämnen saknades så gott  
som helt .  Endast  i  diskussionen om skolköksundervisningen fanns vissa 
antydningar i  den riktningen. Vi bortser då f rån den av tvistefrågorna som 
gällde önskvärdheten av en pedagogiskt utbildad skolkökslärarinna.  

Näringsfysiologiska synpunkter hörde ihop med skolköksundervisningen, 
där just  vetenskapens rön inom kostläran blev en viktig drivkraft  i  
utvecklingen. De var också relevanta för undervisningen i  t rädgårds
skötsel ,  i  så måtto att  hemodlade grönsaker och rotfrukter sågs som ett  
nytt igt  (och bil l igt)  komplement t i l l  övriga l ivsmedel.  Debatten om nykter
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hetsundervisningen kom vid seke lskiftet  at t  präglas av medicinska/natur
vetenskapliga synpunkter,  då en äldre och mér moraliskt  och religiöst  
präglad nykterhetsförkunnelse ersattes av en upplysning om alkohol
brukets medicinska vådor.  

Hur ter  sig då en l iknande översikt  i  te rmer av ämnenas betydelse för den 
samhälleliga reproduktionen? Inledningsvis gjordes antagandet at t  
trädgårdsskötseln,  slöjden, den husliga ekonomin och nykterhetsundervis
ningen hade betydelse för hemmet och reproduktionens sfär.  Undersök
ningen ha r också visat  a t t  införandet av dessa ä mnen i  folkskolan kan ses 
mot en sådan bakgrund. Flickslö jden och den husliga ekonomin motivera
des i  första hand med strävanden att  trygga den dagliga reproduktionen 
av arbetskraften,  vilket  i  arbetarens perspektiv var l iktydigt med at t  få 
lönen a t t  räcka t i l l  för de mest elementära behoven. Nykterhetsundervis
ningen hade också sin givna roll  i  detta sammanhang. En mager budget 
rymde inga utgifter  för alkohol.  Ett  omfattande spritmissbruk ledde också 
t i l l  en förstörd hälsa och rentav en utebliven inkomst.  För kapitalägaren 
blev resultatet  en mindre arbetsduglig,  tom degenererad arbetarstam. 
Gosslöjdens betydelse för hemmets ekonomi betonades däremot inte i  
debatten,  och detsamma gäller trädgårdsskötseln.  Kanske var trädgårds
skötselns relevans för hushållsbudgeten så självklar at t  man inte ens 
behövde orda om den? 

Arbetskraftens reproduktion har också en annan sida,  som rör dess 
kvalif ikation,  dvs hur kunskaper och färdi gheter för yrkeslivet  överförs t i l l  
nästa generation av arbetare.  Också i  detta avseende t i l ldelades de här 
aktuella ämnena en viss roll .  Trädgård sskötsel  sågs t i l l  at t  börja med som 
en binäring t i l l  jordbruket,  och folkskolans undervisning syftade därmed 
ti l l  a t t  förbereda eleven för den framtida levnadsbanan. Gosslöjden var på 
l iknande sätt  först  en utbildning för hantverkaryrket,  men då industrins 
produkter längre fram tog överhand försvann såd ana argument ur bilden.  
Gosslöjden syftade nu i  s täl let  t i l l  en allmän utveckling av praktiska 
handlag och färdigheter som en indirekt skolning av den blivande 
kroppsarbetaren.  I diskussionen om huslig ekonomi skymtar ibland vissa 
arbetskraftskvalif icerande synpunkter.  Flickan skulle i  skolköket förvärva 
de nödvändiga färdigheterna för ett  framtida yrke som piga och 
t jänarinna.  P å nykterhetsundervisningen lades däremot inte några sådana 
aspekter,  bortsett  från att  en berusad arbetare definit ionsmässigt  var 
diskvalif icerad för sin arbetsuppgift .  

Gosslöjden t i l ldelades från 1870-talet  och all t  framöver en mycket stor 
betydelse för arbetarklassens reproduktion.  Den skulle nämligen 
återupprätta aktningen för det  kroppsliga arbetet  och få folkskolans 
elever at t  inse sin rät ta plats i  den samhälleliga arbetsdelningen. 
Liknande förhoppningar knöts i  1919 års undervisningsplan t i l l  undervis
ningen i  trädgårdsskötsel  och huslig ekonomi.  Förhoppning svis skulle svå
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righeterna att  rekrytera fl ickor t i l l  arbete inom den husliga sektorn 
därmed övervinnas.  

Den könsspecifika undervisningen i  huslig ekonomi och goss- respektive 
fl ickslöjd befäs te och legit imerade också den könsliga arbetsdelningen. En 
svag te ndens t i l l  uppmjukning av denna kan noteras vid periodens slut ,  då 
man med fl ickslöjd för småskolans gossar vil le låta pojkarna prova på 
några typiskt kvinnliga sysselsättningar.  Föreställningar om att  fl ickans 
plats var i  hemmet och att  den uppgiften var överordnad all t  annat kom 
också t i l l  tydliga uttryck i  slöjddebatten.  Man ansåg att  t id för 
fl ickslöjden mycket väl  kunde tas från undervisningen i  de övriga 
läroämnena, medan slöjden för pojkarnas del  inte fick inkräkta på den 
övriga undervisningen. Alla vackra ord om flickslöjdens stora nytta t i l l  
t rots värderades den ändå i  praktiken mycket lägre än gosslöjden. Därom 
vit tnar bl  a  statsbidragsbestämmelserna.  Först  efter  1919 blev fl icks löjden 
i  detta avseende l ikställd med pojkslöjden. 

Så t i l l  sist  t i l l  frågan om trädgårdsskötselns,  slöjdens,  den husliga 
ekonomins och nykterhetsundervisningens bidrag t i l l  ideologi-  och 
kulturreproduktionen. Vi har sett  at t  dessa ämnen sågs som bärare av 
ideal som ordning och renlighet,  sparsamhet och nykterhet och at t  man 
med folkskolans hjälp vil le inpränta dessa ideal  i  de unga. Om livet  i  
hemmet inrättades efter dessa ledstjärnor,  skulle också kärleken t i l l  
hemmet blomstra.  Och den som älskade si t t  hem skulle också förstå at t  
älska det  stora hemmet,  fosterlandet.  De ideologiska vinsterna kunde 
således skördas på många olika plan.  

FRÅGESTÄLLNING NR 3.  ÄMNENAS INFÖRANDE OCH UTBREDNING I 
FOLKSKOLAN 

Frågan om hur äm nena infördes och utvecklades i  den svenska folkskolan 
har många aspekter.  För det  första kan vi notera at t  trädgårdsskötseln,  
slöjden och den husliga ekonomin alla hörde hemma i  fat t igvårdens 
arbetsskoletradit ion,  vilket  i  viss mån bör ha jämnat vägen för deras 
införande i  folkskolan.  

För d et  andra blev dessa äm nen aldrig obligatoriska under undersöknings
perioden, vilket  däremot var fal let  med nykterhetsundervisningen. Enligt  
1892 års cirkulär var lärarna skyldiga att  meddela undervisning om de 
rusgivande ämnenas natur och verkningar.  Men nykterhetsundervisningen 
var i  sin tur inte et t  eget ämne utan fördes t i l l  andra ämnen som 
kristendom och naturkunnighet.  Det var naturligtvis lättare för en 
läroplans- och t implanek onstruktör att  obligatoriegöra e t t  nytt  innehålls
moment än at t  utöka ämneskretsen med ett  el ler  f lera nya ämnen. 
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För det  tredje är huslig ek onomi och slöjd och delvis också nykterhets
undervisningen exempel på hur läroplaner och officiella stadganden ofta 
släpar efter skeendet i  den pedagogiska praktiken. Skolköks- och slöjd
undervisning pågick nämligen p å många håll  innan d etta aktualiserades på 
skolpoli t isk nivå.  På så sätt  blev ämnenas upptagande i  skolstadgor och 
normalplaner en senkommen bekräftelse av en pedagogisk praktik som 
redan existerade.  Men denna b ekräftelse l iksom framför a l l t  statsbidragen 
blev naturligtvis i  sin tur en pådrivande faktor i  den fortsatta utveck
lingen. Trädgårdsskötseln som fanns på papperet  redan i  den första 
folkskolestadgan avviker emellert id från detta mönster.  Att  den 
utvecklades dåligt  kan ha sin förklaring at t  den var just  en pappers
konstruktion utan någon vidare förankrin g i  den pedagogiska verkligheten .  

För de t  f järde har vi  sett  at t  ämnenas etablering och utbredning uppvisade 
lokala variationer.  Förhållandena i  norr skilde sig från dem i söder,  och 
landsbygden l iknade inte staden. Slöjden och den husliga ekonomin var 
mest välbefäst  i  s täderna,  i  mellansverige och i  S kåne.  Trädgårdsskötseln 
var e t t  landsbygdsfenomen med några centra på G otland, i  Västergötland 
och Skåne.  I  norra Sverige hade skolträdgården et t  bistert  klimat at t  
kämpa emot,  vilket  påverkade undervisningsstatist iken.  

Mest utbredd var f l ickslöjden. Ungefär hälften av a lla folkskolans fl ickor 
deltog i  sådan undervisning vid periodens slut .  Motsvarande andel för 
pojkslöjdens del  var knappt tret t io procent.  Andelen elever med 
undervisning i  trädgårdsskötse l  höll  sig genom gående på dryg t t io procent,  
medan skolköksundervi sningen läsår et  1918/1919 enda st  omfattade knappt 
fyra procent av folkskolans fl ickor.  Men då denna undervisning vanligen 
meddelades i  den sista klassen,  skulle uppskattningsvis ca t jugo procent a v 
en årskull  folkskolefickor ha erhåll i t  undervisning i  huslig ekonomi.  

Några stat ist iska mått  på nykterhetsundervisningens utbredning finns i nte.  
Folkskoleinspektörerna runt om i  landet intygade dock at t  lärarna i  
al lmänhet fullgjorde sina skyldigheter härvidlag även om undervisningens 
omfattning och kvali tet  varierade med deras personliga nit  och intresse 
för saken. Enkäten från 1915 visar också att  deltagande i  fortbildnings
kurser och studiedagar var relativt  al lmänt förekommande över hela 
landet.  Folkskolans nykterhetsundervisning bör dock ha varierat  med 
nykterhetsrörelsens styrka i  olika områden. 

Enligt  samtida bedömare stod Sköns skolväsen på en hög nivå,  och ämnen a 
slöjd och huslig ekonomi kan nog också sägas ha fått  en god utveckling i  
församlingens skolor.  Slöjdundervisningens omfattning låg t  ex vid 
1890-talets början klart  över r iksgenomsnittet ,  och kring sekelskiftet  
inrättades tre permanenta skolkök. Däremot var det  sämre ställ t  med 
undervisningen i  t rädgårdsskötsel .  En stadigvarande skolträdgård fanns 
bara i  en av församlingens fjorton skolor,  och den kom ti l l  s tånd först  
under 1910-talet .  Nykterhetsundervisningens om fattning går inte at t  be
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döma men enligt  lärarna behandlades alkoholfrågan i  et t  stort  antal  
undervisningsmoment.  Intervjupersonerna,  nå gra f d elever,  kan dock inte 
minnas at t  någon speciell  nykterhetsundervisning förekom. 

Så t i l l  en något annorlunda fråga.  Innehållet  i  en utbildning är aldrig 
objektivt  givet  utan socialt  och historiskt  bestämt.  Så har olika grupper 
kämpat om makten at t  definiera folkundervisningens innehåll ,  och bakom 
nya ämnen kan man finna olika sociala krafter.1) Vilka grupper drev då 
fram införandet av trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och n ykterhets
undervisning i  folkskolan? Den fr ågan har t idigare berörts,  men här skall  
den ägnas en mer explicit  diskussion.  

Det på papperet  äldsta ämnet av de fyra var trädgårdsskötseln.  Bakom 
den motion som ledde t i l l  at t  trädgårdsskötseln upptogs i  1842 års stadga 
stod två bönder.  I  praktiken krävde dock denna undervisning vissa 
uppoffringar av bönderna,  och eft ersom dessa på många håll  hyste en viss 
benägenhet att  inskränka folkskolans undervisning t i l l  ett  minimum, 
hamnade ämnet trädgårdsskötsel  i  bakvatten.  Böndernas fo rtsatta intresse 
av att  få t i l l  stånd en sådan undervisning fö refaller  att  ha varit  relativt  
l jumt.  

Det blev i  s täl let  folkskoleinspektörerna som ti l lsammans med några 
entusiastiska folkskollärare gick i  bräschen för folkskolans trädgårds
skötsel .  Vi har ju sett  at t  folkskoleinspektörerna vid sina möten upprepade 
gånger krävde en uppryckning av den slumrande verksamheten.  Folkskol
lärare som Frans August Ekström talade sig varma för saken vid de 
allmänna folkskollärarmötena.  Men någon bre dare social  bas hade de inte.  
Många kapitalägare föredrog t  ex att  upplåta jordland å t  sina arbetare i  
s tället  för at t  driva frågan om undervisning i  trädgårdsskötsel  i  
folkskolan.  Hushållningssällskapen försökte förstås st imulera denna. I  
Västernorrlands län hade t  ex länsträdgårdsmästaren bl a  t i l l  uppgift  at t  
bistå skolråden vid inrättandet av skolträdgårdar.  Landshövdingen 
tvingades dock konstatera at t  ytterst  få skolor begagnade sig av den 
möjligheten.2) 

Slöjdfrågan fick bättre vind i  seg len,  och här samverkade många grupper.  
Hushållningssällskapen, landstingen, olika slöjdföreningar,  folkskoleinspek
törer,  folkskollärarkåren och kapi talägare engagerade sig i  denna sak.  Det 
är  betecknande at t  den som med en motion 1876 på allvar startade 
riksdagens slöjd debatt  var greve Erik Sparre,  godsägare,  landshövding och 
ordförande i  hushållningssällskapet i  Västergötlands län.  Han förenade i  
sin person många a v de sociala krafter som verkade för slöjdens införande 
i  folkskolan.  De kapita lägare,  som engagerade sig i  r iksdagens slöjddebatt ,  
var för övrigt  anmärkningsvärt  många och vi har dessutom sett  hur 
träpatronerna i  Skön gick i  spetsen för a t t  inrätta slöjdskolor.  Under 
1800-talets sista decennier fö rdes också från näringslivets sida en kampanj 
för att  förändra folkskolans undervisn ing i  mer praktisk riktning, och med 
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sådana strävanden kunde slöjden införlivas.  Resultatet  av denna breda 
all ians av skilda sociala krafter gjorde at t  de bönder,  som motsatte sig 
folkskoleslöjden, f ick se sig besegrade.  

Samma mönster går igen vad gäller den husliga ekonomin. Men här 
t i l lkom ännu en stödtrupp, de vetenskapsmän och andra som anammat 
näringsfysiologins nya rön och som vil le sprid a dem ti l l  arbetarklassen.  I  
r iksdagen stod främst representanter för mellanskiktet  och statl iga 
funktionärer upp t i l l  skolkökssakens fromma. Den för ste motionären 1896 
var den göteborgske folks kolläraren Anders Lil jehoim, och sin inspiration 
t i l l  detta hämtade han förmodligen f rån Eva Rodhes föredr ag vid 1893 års 
folkskollärarmöte.  Många av formuleringarna i  före draget,  som också gavs 
ut  i  t ryck,  återf inns ordagranna i  Lil jeholms motion.  Personer med 
anknytning t i l l  olika lärarutbildningsanstalter  som Fackskolan för huslig 
ekonomi bèdrev också en lobbyverksamhet för att  sprida den husliga 
ekonomin och stärka dess ställning .  K apitalägare understödde inrättandet 
av skolkök för sina arbetares döttrar runt om i  landet.  Det fanns inte 
någon grupp, som på allvar försökte bromsa utvecklingen, och så blev 
huslig ekonomi et t  ämne i  folkskolan.  

Spelet  bakom nykterhetsundervisningens införande i  folkskolan var som 
tidigare sagts mer k omplext.  Där fanns nykterhetsrörelsen med sin sociala 
bas bland bönderna och i  mellanskiktet .  Bakom 1892 års cirkulär låg 
typiskt nog en motion av blåbandisten Oilas A Eriksson, bonde och 
framträdande gestalt  inom l antmannapartiet .  I  deba tten talade sig m ånga 
lärare och läkare varma för en vidgad nykterhetsupplysning. Men i  
nykterhetsfrågan stod olika sociala grupper mot varandra.  Där fanns också 
kapitalägare och olika konservativa grupper,  som betraktade nykterhets
rörelsen med dess krav på totalförbud och vidgad rösträtt  med misstro.  
Folkskolans nykterhetsundervisning blev den skärningspunkt kring vilken 
sådana motstridiga krafter kunde balansera.  

Til l  s ist  några reflexioner kring de förskjutningar i  klassti l lhörigheten för 
talarna i  r iksdagsdebatten om slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet,  som 
noterats.  Slöjddebatten dominerades som vi sett  av kapitalägare och 
bönder,  medan debatten om huslig ekonomi uppvisar det  omvända 
mönstret .  Dessa grupper var där de minst  frekve nta talarna.  I  diskussionen 
om nykterhetsundervisningen var mellanskiktet  t i l lsammans med bönderna 
den största talargruppen. Dessa olikartade talarmönster kan delvis bero på 
förändringar i  r iksdagens sociala sammansättning,  eftersom tidsperioden 
för de olika debatterna inte sammanfaller.  
nykterhetsundervisningen är de något s  
slöjddebatten t i l lhörde ett  t idigare skede.  
bönder,  två grupper med en nära anknytning 
mindre utsträckning tog t i l l  orda i  skolköks
vara et t  uttryck för den pågående samhälleliga arbetsdelningen. Med 
folkskolan hade arbetarbarnens uppfostran professionaliserats och blivit  

3) För huslig ekonomi och 
Ì  när jämförbara,  medan 

Men at t  kapitalägare och 
t i l l  den eko nomiska basen, i  

än i  slöjdfrågor,  kan också 
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en angelägenhet för experter.  Med Bourdieus terminologi etablerades 
därmed ett  socialt  fält  på uppfostrans område,4) där rät ten att  tala 
främst t i l lkom representanter för de ideologiska mellanskikten och för 
vissa av stats apparatens delar.  Av de stat sfunktionärer som tog t i l l  orda i  
skolköksdebatten hade också hälften en direkt anknytning t i l l  skolans 
värld.  Utifrån samma teori  blir  det  också begripligt  a t t  bönderna var 
aktiva i  debatten om nykterhetsundervisningen. Det sociala fält  som 
definierades i  anknytning t i l l  denna var delvis förankrat  i  nykte rhetsrörel
sen med just  bönderna som en viktig grupp. 

FRÅGESTÄLLNING NR k.  UNDERVISNINGENS INNEHÅLL 

För at t  besvara frågan om undervisningens innehåll  är  vi  för trädgårds
skötselns,  slöjdens och den husliga ekonomins del  hänvisade t i l l  skolan i  
Skön, medan en mer generell  bild kan tecknas av nykterhétsundervis-
ningen utifrån 1915 å rs lärarenkät.  En samma nställning av resultatet  för 
de olika ämnena ges här nedan. 

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

Undervisningen i  trädgårdsskötsel  avsåg i  första hand övandet av vissa 
färdigheter.  I  Skönsm on fick detta t i l l  a t t  börja med närmast karaktären 
av grovarbete.  Skolbarnens krafter togs i  anspråk för att  stäl la i  ordning 
skolträdgården och andra områden på skolgården. "Ett  aktningsvärt  
schaktningsarbete" var lärarens beskrivning av verksamheten.  Men på 
schemat stod naturligtvis också annat trädgårdsarbete som odling av 
köksväxter och uppdragning av bärbuskar.  

I  Skönviks s kolträdgård fick barnen odla en mängd olika rotfrukter och 
köksväxter,  och nya sådana som mangold introducerades också.  Här 
varvades det  praktiska arbetet  med teorilektioner om vattning,  gödsling 
m m. Det konkreta resultatet  av undervisningen hamnade måhända som 
grönsakssoppor på matborden i  barnens hem. I krist idens l ivsmedelsbrist  
var såda na frukter av undervisningen i  t rädgårdsskötsel  säkert  uppskattad.  

SLÖ3D 

I debatte n om flickslöjden beton ades framför al l t  dess praktiska nytta,  och 
dessa tankar fick nog i  viss utsträckning sin t i l lämpning i  Sköns 
fl ickslöjdssalar.  Det omedelbara värdet av provlappar,  lampmattor och 
dockunderkjolar kan förstås diskuteras,  och at t  bara sticka en strumpa och 
låta den andra vara fyllnadsarbete var kanske inte he ller så praktiskt  utan 
mer betingat av svårigheter at t  samtidigt  undervisa en stor grupp fl icko r.  
Men bortsett  från detta blev resultatet  av fl ickornas övningar i  konsten 
at t  sy,  st icka,  stoppa och laga ofta praktiskt  användbart .  Och lyxarbeten 
var i  det  närmaste bannlysta! 
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Gosslöjden i  Skön var detsamma som träslöjd.  Enligt  intervjupersonerna 
ordnades den efter Otto Salomons principer för den pedagogiska slöjden. 
Den praktiska nyttan av denna ifrågasat tes dock som vi sett  i  sekel
skiftesdebatten,  och l iknande reservationer gör intervjupersonerna.  
Paketpinnar och pennstif t  hade man kanske inte så värst  sto r användning 
för.  

HUSLIG EKONOMI 

I Kubikenborgs skolköksundervisning var matlagning et t  stående inslag.  
Förutom frukost bestående av väll ing eller  gröt  lagades en middag med 
två rät ter .  Matsedeln dominerades av kött-  och fiskrätter ,  och den var 
således et t  uttryck för den proteinkult  som länge kännetecknade 
näringsfysiologin.  Men proteinets betydelse omvärderades senare,  vilket  
skedde samtidigt  som krigsårens brist  på kött  och fläsk blev all t  
märkbarare.  I  Kubikenborgs skolkök blev nu vegetariska rät ter  som 
kålrotsbiffar nya inslag.  

Skolköket introducerade en mängd nya rät ter  främmande för sågverks
arbetarens mattradit ioner.  Stekt torsk med sötsur sås var t  ex knappast  
mat i  a rbetarhemmet.  Flera av d essa rätter  hämtades från kokböcker för 
folkskolans skolköksundervisning eller  det  borgerliga hemmet.  Matlag
ningen i  skolköket innebar dock i  al la stycken inte et t  brott  med den 
lokala matkulturen.  Gröt och väll ing t i l l  "efterrätt" var t  ex helt  i  
enlighet med arbetarfamiljens matvanor.  

I övrigt  bestod det  praktiska arbetet  främst av bakning, och doften av 
nybakade bullar spred sig med jämna mellanrum från Kubikenborgs 
skolkök. Matbröds- el ler  kakbak förekom men var mer sällsynta inslag i  
undervisningen. 

Teorilektionerna dominerades av näringsläran,  som l ade den vetenskapliga 
grunden för ett  sunt kosthåll .  Andra inslag handlade om köket,  dess 
skötsel  och vård,  där också rengöring och städning ordnades i  enlighet 
med teoret iska principer.  

NYKTERHETSUNDERVISNINGEN 

Debatten om nykterhetsundervisningen kan som vi set t  indelas i  t re faser .  
Först  do minerade den moraliska och religiösa förkunnelsen,  sedan gavs de 
medicinska s ynpunkterna företräde,  och t i l l  sist  stäl ldes ekonomiska och 
sociala synpunkter på alkoholbruket i  förgrunden. Men det  är  tveksamt om 
dessa faser hade sin direkta motsvarighet i  folkskolans n ykterhetsunder
visning. R esultatet  av 1915 års enkät tyder på at t  det  moraliskt  färgade 
budskapet i  Huss '  "Varningsord" från 1888 länge levde kvar.  Också i  
historia var de moraliska inslagen markanta.  De få minnen intervjuper
sonerna har av nykterhetsundervisningen i  Skön fö rstärker detta intryck. 
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Nykterhetsundervisningen ingick där som en del i  den allmänna sedligt  
uppfostrande verksamheten.  

De medicinska aspekterna pä alkoholbruket kom ti l l  uttryck i  undervis
ningen i  naturkunskap. På sina håll  förekom speciella nykterhetslektioner,  
där lärarna med hjälp av planscher och modeller demonstrerade 
spritbrukets fysiologiska skadeverkningar.  Vissa gav sig också in på 
kemiska experiment för a t t  visa alkoholens låga näringsvärde.  

Särskilda nykterhetslektioner var dock av enkätsvaren att  döma inte så 
vanliga.  I Skön tycks de överhuvudtaget inte ha förekommit,  trots at t  
lärarna på st udiedagar och kurser säk ert  avlyssnade fler a demonstrations
lektioner i  den vägen. Bristen på undervisningsmaterial  var förmodligen 
här en hämmande faktor.  

Enligt  enkäten hörde de sociala och ekonomiska synpunkterna främst 
hemma i  undervisningen i  historia och räkning. På vissa håll  användes 
speciella räkneböcker där eleverna själva kunde få svart  på vit t  på at t  
alkoholens minusposter vida översteg dess inkomstsida.  Sådana räkne
böcker fanns av all t  at t  döma inte i  Skön, men historieboken av Carl  
Grimberg innehöll  avsnit t ,  som kunde g e anledning at t  beröra alkoholens 
sociala och ekonomiska sidor.  I  de enskilda fallen hade lärarens 
inställning t i l l  nykterhelsfrågan förmodligen en avgörande betydelse för 
undervisningens omfattning och inriktning. 



215 

Kapitel  9.  ATT SKOLAS FÖR HEMMET 

Valet  av folkskolans undervi sning i  t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi 
och nykterhet som studieobjekt för denna undersökning grundades på 
antagandet om dessa ämnens ekonomiska relevans f ör hemmet,  r eproduk
tions sfär.  Vi har se tt  at t  de i  d ebatten också t i l ldelades en viss betydelse 
för et t  bättre fungerande hemliv och för en bil l ig och effektiv 
reproduktion av arbetskraften men att  detta inte var ensamt avgörande. 

Hitt i l ls  har studien koncentrerats t i l l  skolans värld med endast  fä 
utblickar mot det  omgivande samhället ,  och den har främst rört  sig på 
ideologisk nivå och i  den pedagogiska praktiken. I  detta avsnit t  
diskuteras betydelsen av skolans undervisning i  dessa ämnen för hemmet 
och samhället  i  et t  större perspektiv.  För varje ä mne skall  de föreställ
ningar vi  mött  placeras in i  et t  vidare idémässigt  sammanhang. De s kall  
också st ällas mot den ekonomiska och sociala verkligheten,  där de på et t  
el ler  annat sätt  hade si t t  ursprung. Detta ger så underlag för en 
diskussion av frågan om undervisningens relevans för det  dagliga l ivet  i  
arbetarhemmet.  Men dessförinnan skal l  det  tema i  debatten som handlat  
om kvinnan och familjen som samhä llets grundval sättas in i  s i tt  historiska 
och samhälleliga sammanhang. 

KVINNAN, FAM ILJEN OCH SAMHÄLLET I IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 

I de föregående avsnit ten har föreställningen om familjen och hemmet 
som samhällets grundval ofta dykt upp. Sådana tankar kan spåras långt 
t i l lbaka i  den västerländska idétradit ionen, även om deras innehåll  
varierat  med de n ekonomiska och sociala verkligheten.  Aristoteles tänkte 
sig samhället  som en uppförstorad bild av den patriarkala familjens 
arbetsgemenskap med mannen som överhuvud och en bestämd arbetsdel
ning mellan könen. Liknande föreställningar återfanns i  den medeltida 
katolska kyrkans förkunnelse och i  den lutherska hustavlan.1) 

Så småningom kom hushållet  som en het för produktion och konsumtion at t  
slås sönder.  Produktionen flyttades ut  ur familjen och blev all t  mer 
samhällelig t i l l  sin karaktär.  Relationerna i  produktionen baserades nu på 
kontrakt mellan individer i  s tället  för en naturlig gemenskap som den 
inom hushållet .  Om familjen t idigare betraktats som sam hällets enhet,  så 
lösgjordes nu individen ur familjen.  Analogierna mellan familj  och 
samhälle började halta.  Men nya kom med et t  mer t idsenligt  innehåll .  

Den ovan antydda utvecklingen innebar at t  familjens funktioner och 
kvinnans ställning i  den uppåtstigande borgarklassen förändrades.  I  
familjen,  den privata sfären,  t i l ldelades kvinnan främst reproduktiva 
uppgifter.  Barnens vård och uppfostran föll  på hennes lot t .  Mannens 
verksamhet hade sin tyngdpunkt i  offen tl igheten,  i  produktion och poli t ik.  
Familjen blev den oas,  där mannen med hjälp av kvinnans ömma omsorger 
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hämtade nya krafter för sina viktiga värv.  Familjen var inte längre en 
förebild för samhället .  Familj  och samhälle sågs i  s täl let  som motsatta 
poler i  en nödvändig enhet.2) 

Den könsliga arbetsdelningen i  borgarfamiljen fick därmed ett  nytt  
innehåll ,  och den gav upphov t i l l  en ny syn på manligt  och kvinnligt .  Mot 
mannens intel lektuella överlägsenhet stäl ldes kvinnans förmåga t i l l  
inlevelse och medkännande.3) Att  hennes verksamhet begränsades t i l l  
familjens sfär innebar i  reali teten at t  hennes ställning försvagades,  men i  
den borgerliga ideologin sattes hon närmast på piedestal ,  och hon 
t i l ldelades en mycket stor betydelse för samhällets lyckliga utveckling.^) 

Nu rät tar  sig verkligheten inte all t id efter idealen.  Gruppen av ogifta 
kvinnor i  de borgerliga skikten växte,  och de måste för sin försörjning 
söka sig ut  från hemmet.  Mot den bakgrunden uppkom borgerliga 
kvinnorörelser med skilda inriktningar.  Ellen Key var en representant för 
dem som ansåg at t  kvinnans rätta uppgift  var den som maka och mor.  
Genom sit t  arbete i  hemmet t jänade hon bäst  det  allmännas bästa.  Den 
ogifta kvinnan kunde där emot finna sin l ivsuppgift  i  yrke sarbete inom t  ex 
undervisning och vård,  där hennes specifikt  kvinnliga egens kaper kom ti l l  
sin rät t .  Ur d etta föddes en ny alle gori  på temat familjen och sam hället .  
Samhället  skulle bli  som e n enda stor borgerlig familjeidyll ,  d är kvinnans 
vårdande händer stäl lde all t  t i l l  rät ta.  Samhällsmodern skulle tr äda i  den 
kärve patriarkens ställe.5) Att  verkligheten varken d å eller  senare format 
sig efter Ellen Keys visioner är  dock en annan historia.  

Det borgerliga familje- och kvinnoidealet  hade all tså si t t  ursprung i  
kvinnans och familjens förändrade ställning i  de borgerliga skikten.  Men 
det  fanns också en annan verklighet.  Borgarklassen hade sin motpol i  
proletariatet ,  men föreställningen om kvinnans och familjens stora 
betydelse för samhället  kom nu at t  projiceras också på arbetarklassen.  
Problemet var dock at t  den proletära familjen och kvinnan i nte på långa 
vägar ansågs leva upp t i l l  de borgerliga idealen.  Arbetarfamiljen stod 
inför si t t  sönderfall ,  därom var man från vit t  skilda läger överens.  
Konservativa,  l iberala och socialister  målade verkligheten i  l iknande 
dystra bilder.  Fatt igdom, trånga och osunda bostäder och en torft ig 
mathållning är exempel på faktorer,  som man menade undergrävde 
arbetarens familjeliv.  Om orsaken t i l l  missförhållandena var meningarna 
däremot delade.  Enligt  socialister  som t  ex Marx, Engels och Bebel låg 
skulden hos det  kapitalist iska systemet med dess rovdrift  på människor,  
och en bättre t ingens ordning kunde endast  komma med övergången t i l l  
det  socialist iska samhället .6) 

I vissa socialkonservativa och l iberala kretsar t i l lerkändes kri t iken från 
det  socialist iska lägret  et t  visst  berätt igande,  men man menade at t  
problemen kunde avhjälpas med reformer av social  och ekonomisk natur.7) 
Orsaken t i l l  förfallet  var för övrigt  inte enbart  a t t  söka i  de yttre för
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hållandena.  Eländet hade också sin grund i  moraliska brister hos arbetaren 
och hans hustru.  Bristande sparsamhet och omtänksamhet,  hustruns 
okunnighet i  al l t  som rörde hemmets skötsel ,  mannens benägenhet a t t  dra 
t i l l  krogen samt et t  al lmänt sedligt  förfall  är  exempel på sådana 
förklaringar på individnivå.8) I detta perspektiv blev problemen av 
pedagogisk natur och botemedlet  en förbättrad folkuppfostran.  Därför 
drogs vid se kelskiftet  åtskil l iga kampanjer igång, men innan vi gå r in på 
dessa,  skall  vi  bekanta oss med arbetarfamiljen och arbetarkvinnan i  
Sundsvalls  sågverksdistrikt .  

SÅGVERKSARBETARFAMILJEN 

Intervjupersonernas berättelser ger t i l lsammans med sågverksarbetar
minnena möjlighet a t t  rekonstruera l ivet  i  ar betarfamiljen,  men t i l l  dessa 
skall  jag sena re återkomma mer i  detal j .  3ag har valt  at t  först  teckna en 
helhetsbild med hjälp av Börje Hanssens skildring av hushållsarbetet  hos 
sågverksarbetarna vid 1800-talets slut .9) 

Dagen börjar t id igt ,  och hustrun s t iger upp först  av a lla för at t  sätta på 
kaffepannan. Klockan halv sex står kaffe och smörgåsar på bordet,  och 
efter ytter l igare en halvtimme är mannen på plats vid sågverket.  Hans 
hustru tar  i tu med att  förvandla familjens enda rum och nattrum ti l l  
dagligrum. Sängar,  soffor och bänkar skjuts ihop, sängkläder och lösa 
madrasser travas på varandra i  imperialsängen. 

Sågverksarbetets dagsrytm styr också kvinnans arbetsd ag. När ångvisslans 
signal l juder skall  maten stå på bordet.  Klockan nio är  det  frukostdags,  
och frukosten består av si l l  el ler  strömming. Ibland blir  det  också en 
portion gröt t i l l  efterrätt .  Efter frukostdisken ger sig hustrun iväg t i l l  
handelsboden för att  proviantera,  och där får hon sig också en pratstund 
med grannkvinnorna.  Vatten hämtas i  en källa,  och t i l l  den kan det  vara 
långt.  Den vägen går hon i  ur och skur,  o fta med e tt  l i tet  barn på armen. 
Källan ä r också en träffpunkt,  där åsikter och nyh eter byts och venti ler as.  

Klockan et t  börjar förberedelsen för middagsmålet ,  som skall  serveras 
klockan två.  Potat is  och strömming, ugnspannkaka eller  kanske rentav 
fläsk och potatis  står  på matsedeln.  Til l  detta dricker man mjölk el ler  
svagdricka.  

Åter skall  disken avklaras.  En stor kokgryta med vatten på spiselhällen 
fungerar som diskho, och det  rena porslinet  staplas på vedlådan. 
Eftermiddagens sysslor varierar med årst iden.  Kanske blir  d et  nu en stund 
över för en kopp kaffe med rågbröd i  gröngräset  el ler  på kökssoffan 
t i l lsammans med grannhustrun.  
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Vid femti den beger sig hustrun ner t i l l  sägen med kaffe och smörgås,  för 
än dröjer det  några t immar innan mannens arbetsdag är slut .  När hon 
kommer hem är det  dags at t  stäl la i  ordning bäddarna f ör nat ten.  Mannen 
återvänder från arbetet  klockan åt ta,  och på spisen kokar d å dagens sista 
måltid,  kvällsgröten av korngryn eller  kornmjöl.  Så småningom blir  det  
dags at t  gå i  säng. 

Så långt Börje Hanssens skildring av de dagliga sysslorna i  sågverksarbetar
familjen.  Därti l l  kom andra arbeten som utf ördes på bestämda veckodagar 
el ler  växlade med å rst iden.  Fredag var städd ag, och då skurades de t  stora 
köksgolvet.  Matbrödsbak ägde också rum en gång i  veckan i  bolagets 
bagarstuga.  Tvätten var et t  tungt och besvärligt  arbete,  och på grund av 
det  l i l la klädförrådet tvättade man o fta,  varannan vecka eller  åtminstone 
en gång i  månaden. Vatten måste då bäras t i l l  bolagets tvätts tuga,  där 
kläderna kokades.  Tvätten forslades sedan ner t i l l  sjön för a t t  sköljas och 
klappas.  Vintert id tog man upp en vak i  isen och utför de det  tunga arbetet  
vätan och kylan t i l l  t rots.  

Också å ret  hade sin givna rytm, där julen och midsommaren var d e stora 
höjdpunkterna.  Under höstmånaderna rustade man för att  möta vinterns 
knapphet.  Hushållsgrisen slak tades med åtföljande tradit ionell t  brännvins
kalas.  Hustrurna fick mycket att  stå i  med att  sal ta f läsket och at t  
t i l lverka korvar och syltor.  En tunna sil l  som ofta delades mellan flera 
familjer var också en trygghet för vintern,  och under två hektiska dagar 
bakades årets behov av hårt  bröd. 

Strax före jul  bytte hemmet ansikte.  Mörka trasmattor ersatte de 
sommarljusa.  Kanske ägde man två omgångar gardiner,  och i  så fall  sattes 
nytvättade och nystärkta gardiner upp för fönstren.  Soffans vita 
sommaröverdrag byttes ut  mot ett  röd- och vitrandigt.  

Så övergick hösten och julen i  d et  nya årets första vintermånader.  Arbetet  
i  sågen upphörde delvis,  och många män gav sig iväg för skogsarbete i  
inlandet.  Inga sysslor förekom nu i  hemmet utöver det  dagliga rutin
arbetet .  Årets arbetscykel var i  nedan. 

Med påsken kom förändri ngen. Vävstolen bars in och monterades upp, och 
den dunkade i  kapp med att  solhöjden steg.  Det var vår,  och den första 
storbyken ägde rum. Kläder hängdes ut  för vädring,  garderoberna 
städades,  och sn art  stod midsommaren för dörren.  Vävstolarna hade gjort  
si t t ,  det  doftade nyskurat  i  hemmen och spiselkåpan var k ri tad och lövad. 
Under sommaren levde människorna upp. Förtjänsterna var goda och 
matvarorna bil l iga.  Samvaron med g rannarna var intensiv nu nä r man ha de 
möjlighet at t  träffas utomhus.  För ungdomen var sommaren en t id av 
glada upptåg och sena kvällar utanför föräldrarnas kontroll .  När hösten 
kom var årets cirkel  sluten.  



219 

Med detta som bakgrund skall  vi  återvända t i l l  en diskussion av de 
undervisningskampanjer som drogs igång vid sekelskiftet  i  syfte att  
förhindra arbetarfamiljens slu tgil t iga sönderfall .  Folkskolans undervisning 
i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet ingick nämligen 
som en del i  et t  sådant skeende. Vi börjar med folkskoleslöjden. 

SLÖ3D 

Flickslöjdens införande på skolschemat grundades som vi sett  på 
uppfattningen om mödrarnas bristande slöjdskicklighet och förmåga at t  
själva lära sina döttrar att  st icka,  sy,  stoppa och laga.  Meningarna om 
mödrarnas inkompetens var dock delade,  vilket  ger oss anledning at t  
ifrågasätta om den bilden var en riktig beskrivning av verkligheten.  Var 
kvinnornas slöjdkunskaper i  al lmänhet verkligen så dåliga? 

Den husslö jd,  som inri ktades på avsalu,  f ick under 1800-talets senare häflt  
al l t  svårare att  hävda sig gentemot industrins produkter,  och av den 
anledningen minskade husslöjden drastiskt .  10) Denna utveckling,  som i  
själva verket var en anpassning t i l l  ändrade produktionsförhållanden, 
upplevdes ändå som ett  problem. Landshövdingen i  Västernorrlands län 
uttryckte t  ex med jämna mellanrum i sina femårsberättelser oro över 
slöjdens t i l lbakagång.l  1) Motkampanjer startade också för at t  bryta 
utvecklingen. Svenska Slöjdföreningen bildades redan 18^5 för at t  
st imulera husslöjden, och slöjdlärare i  hushållningssällskapens regi reste 
runt för at t  undervisa allmogen i  olika hemslöjder.  12) 

Men a t t  slöjd för avsalu minskade ä r en sak.  En helt  annan är om slöjden 
för det  egna hushållets behov också avtog, om sekelskiftets arbetarkvinnor 
började t i l lä mpa någon sorts "köp-,  sl i t-  och slängideologi" i  stäl let  för a t t  
st icka,  sy,  stoppa och ta t i l l  vara.  Gerda Meyersson, aktiv inom 
Centralförbundet för Socialt  Arbete fann i  sin undersökning av industri-
arbeterskorna en mängd kvinnor som "hälst  de som kunna sy l i tet  åt  sig 
själva,  ha en märkvärdig förmåga att  se prydliga ut  med ytterst  små 
utgifter  för kläder".  13) Många fl ickors slöjdkunskaper var emellert id 
enligt  Meyersson oti l lräckliga.  Därti l l  kom at t  de som var inneboende 
hade små möjligheter a t t  sy.  Om d e satt  upp på kvällarna med syar beten,  
klagade ofta hyresvärden på at t  de störde.  

Det förefaller  troligt  at t  talet  om den bristande slöjdkunnigheten 
åtminstone inte hade generell  gil t ighet,  och det  finns många indikatorer 
på at t  det  för Sköns del  saknade en hållbar grund. Enligt  Bo Gustav sson 
levde många hemslöjdstradit ioner kvar i  sekelskiftets norrländska 
sågverkssamhällen.  Husmödrarna stod för produktionen av kläder,  vävde, 
st ickade och sydde. Det enda som köptes var f inkläder,  och dessa höll  
både en och två generationer ut . l^f)  I  Börje Hanssens skildring av 
sågverksarbetarfamiljen möter vi  också hustrun vid vävstolen och 
sågverksarbetarminnena förmedlar samma bild:  
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"Mor gick ju m ed barn jämt, men hon arbetade hårt ändå. Hon kunde 
väva flera vävar under året, både mattor och tyg till kläder åt oss 
alla... Och inte nog med att hon vävde tyget, hon sydde även kläderna 
åt  barnen".  15) 

Intervjupersonerna berättar  al la om mödrar som var väl  hemmastadda i  
slöjdkonsten: 

"Symaskinen stod framme jämt. Alltid låg det något på de n som skulle 
ändras. Hon fick ju klä der av folk att sy om åt pojkarna, jackor, byxor 
och allt möjligt. Det var ju bara så att man måste vara rädd om det 
man fick.  Man fick ta rätt  på all t ing. . ." .  16) 

Och knepen at t  ta t i l l  vara var många. Framstycket på en utt jänt blus 
kunde bli  en l i ten brödduk med broderier.  Lakanens l ivslängd förlängdes 
genom s k stadvändning. Det nöttes ju mest på mitten,  och när det  gick 
sönder där,  klipptes det  mitt  i tu och syddes ihop längs stadkanterna.17) 
Utsli tna strumpor och andra plagg av yl le klipp tes sönder,  kardades u t  och 
blaindades med ny ull .  Av detta spanns så ett  garn,  som i  vävstolen 
förvandlades t i l l  ett  varmt och sl i tstarkt  tyg.18) 

Mödrarnas slöjdfärdigheter var av så dana berättelser at t  döma långt ifrån 
bristfäll iga,  och döttarna fick t idigt  börja i  en hemmets slöjdskola med 
modern som lärarinna.  Fällning och märkning av handdukar,  infällning av 
spetsar på lakan, stopp- och lagningsarbeten är exempel på slöjdarbeten 
som mödrarna satte i  sina döttrars händer.  Slöjd i  folkskolan som 
kompensation för hemmets brister framstår mot denna bakgrund som en 
ganska överflödig verksamhet.  

Men skolslöjden fanns,  och fl ickorna deltog i  undervisningen, som också 
ofta upplevdes som e tt  populärt  inslag i  skolarbetet .  På frågan om de haft  
någon n ytta av sina skolslöjdskunskaper blir  dock svaren ganska svävande. 
Visst  var de t  nytt igt ,  men d et  mesta och det  viktigaste lärde man sig nog i  
hemmet:  

"I skolan fick man bara lära sig det allra enklaste, att lappa på 
lappdukar och att  st icka små pannlappar. . ." .  19) 

Arbetaren var inte heller så bortkommen i  slöjdandets konst .  Familjens 
möblemang var o fta et t  verk av hans hand. Eftersom man säll an hade råd 
att  köpa möbler,  spikade husfadern själv ihop d et  allra nödvändigaste.20) 
Det f inns också exem pel på at t  andra manliga hantverkstradit ioner levde 
kvar.  Fadern t i l l  en intervjuperson var duktig at t  laga skor,  och den 
konsten förde han i  a rv t i l l  sonen. Denne hade sina egenhändigt nysulade 
skor på fö tterna,  när han gick fram ti l l  sin fö rsta nattvard.  Kanske var det  
så som denne intervjuperson säger,  att  skolans pedagogiska träslöjd var t i l l  
l i ten nytta,  medan man av en händig f ar kunde f å lära sig d et  mesta.21) 
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För Sköns del  kan man all t så i frågasätta nödvändigheten av folkskoles löjd 
som ett  led att  förbättra arbetarfamiljens ekonomi.  Föräldrarnas 
slöjdfärdigheter var i  al lmänhet goda,  och de fördes inom hemmets väggar 
vidare t i l l  barnen. Intervjupersonernas utsagor tyder också på at t  
slöjdundervisningens innehåll  inte all t id var s å relevant för det  praktiska 
l ivets behov. I  samma riktning pekar det  faktum at t  symaskiner länge 
saknades i  församlingsskolorna,  medan de enligt  slöjdlärarinnorna fa nns i  
många arbetarhem. Bolagsskolorna gick däremot i  detta avseende i  
spetsen för en effektivare och mer t idsbesparande hemslöjd.  

HUSLIG EKONOMI 

Till  bilden av den ideala arbetarfamiljen hörde en hustru,  som i  de t  enkla 
men prydliga hemmet serverade sin familj  en vällagad, smaklig och 
näringsriktig m åltid.  Men också i  d etta avseende ansågs verkligheten inte 
hålla måttet ,  och den uppfattningen måste bl  a  förstås mot bakgrund av 
de nya vetenskapliga rönen inom näringsfysiologin.  

Den franske kemisten Lavoiser fann vid 1700-talets slut  på et t  sätt  at t  
mäta förbränning, och därmd sköt forskningen kring den mänskliga 
organismen fart .  I 1800-talets laboratorier experimenterades det  friskt ,  
och man kom många hemligheter på spåren.  Vid å rhundradets slut  visste 
man att  människan för sin existens var beroende av olika näringsämnen 
som proteiner,  f et t  och kolhydrater,  och man gjorde också beräkningar a v 
de mängder i  vilka dessa ämnen borde ingå i  den dagliga kosten.22) 

Tysken Voit  utarbetade kostnormer enligt  vilka en arbetare med 
medeltungt arbete varje da g behövde 500 gram kolhydrater,  56 gram fett  
och 118 gram proteiner,  därav 40 gram a nimaliskt  protein.  (212 gram kött  
om dagen var al l tså vad vetenskapen föreskrevl)  Dessa kostnormer fick 
stort  inflytande runt om i  Europa,  och i  Sverige användes de något 
modifierade av medicinalstyrelsens generaldirektör August Almén som 
underlag för insti tutionernas utspisningsstater.23) Men had e då arbetaren 
de ekonomiska resurser som krävdes för at t  leva upp t i l l  den normen? 

Nu v ar de t  givetvis skil lnad p å arbetare och arb etare.  Yvonne Hirdman gör 
i  sin undersökning av stockholmsarbetarens kosthåll  en indelning i  t re 
skikt ,  hantverkare och utbildade respektive outbildade arbetare.  I s i t t  
försök a t t  rekonstruera arbetarklassens materiella vil lkor väljer hon som 
representanter för de tre olika skikten en murare,  en fi lare respektive en 
grovarbetare.  De förses med en familj  bestående av hustru och två barn 
samt en matkorg med mat för dagen. Korgen innehåller spisbröd, oxkött ,  
salt  f läsk och si l l ,  smör,  skummjölk,  pot atis ,  socker och kaffe i  bestämda 
proportioner.  Denna mat gav knappt 2800 kcal fördelade på 76 gram 
protein,  82 gram fett  och 419 gram kolhydrater.  Proteinmängden nådde 
all tså inte upp t i l l  de magiska 118 grammen, och eftersom protein var 
dyrt ,  betingade matkorgen i  reali teten et t  lägre pris ä n vad den veten
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skapliga normen föreskrev.24) Men hade arbetaren då råd at t  hålla sig 
med en s denna bil l igare meny? Svaret  på den frågan varierar för de olika 
arbetarna och över t id.  

Enligt  Hirdmans beräkningar hade grovarbetaren under 1880-talet  ingen 
möjlighet at t  fylla sin korg med de erforderliga l ivsmedlen.  Han och hans 
familj  levde i  e t t  t i l lstånd av primär fatt igdom, där inkomsten inte räckte 
t i l l  för at t  t i l lgodose ens de elementära behoven. Kronisk undernäring och 
svält  var dystra reali teter.  Efter 1895 förbättrades hans s i tuation något,  
men den präglades fortfarande av sek undär fatt igdom, dvs de t  blev ing a 
pengar över sedan de allra nödvändigaste behoven t i l lgodosetts .  Några 
marginaler för sjukdom elle r arbetslöshet fanns inte,  och om barnaskaran 
utökades t i l l  f ler  än två barn,  f ick det  katastrofala följder f ör familjens 
ekonomi.  Filaren levde enligt  dessa beräkningar i  primär fatt igdom ti l l  
1885 och muraren,  den bäst  stäl lda av de tre,  höjde sig ur den sekundära 
fatt igdomen på 1890-talet .25) 

Hirdmans resultat  tyder på at t  från och med 1890-talet  fanns det  et t  
utrymme för en något så när fullvärdig kost .  Men det  var i  så fall  på 
papperet .  Hur var det  i  praktiken? Vad åt  man egentl igen? 

Mänga var de som uttryckte sin oro över arbetarfamiljernas undermåliga 
matvanor.  Denna oro bottnade säkert  många gånger i  en medkänsla med 
dem som balanserade på gränsen mot svält  och undernäring.  Men saken 
hade också en annan sida.  De vetenskapliga rönen visade nämligen at t  
arbetaren,  den mänskliga maskinen, krävde kO gram animaliskt  protein för 
at t  kunna fullgör a sin del  i  produktionen.26) Som v i set t  hade många dock 
mycket små möjligheter att  fylla sin kvot av pr otein,  fet t  och kolhyd rater,  
och man fick verkligen in te t i l låta sig några som hels t  utsvävningar på de t  
husliga området.  På den punkten syndade nog arbetaren ibland. 

Alkoholen var en utgiftspost ,  som innebar en stor påfrestning på 
arbetarfamiljens ekonomi.  Om grovarbetaren och fi iaren i  Hirdmans 
exempel unnade sig t  ex fyra supar om dagen sprack alla ekonomiska 
kalkyler.  (Muraren kunde däremot t i l låta sig at t  dricka och gjorde det  
också).27) Pengar na fick in te gå t i l l  spr i t  utan de måste användas t i l l  för 
hälsan ny tt iga l ivsmedel.  Men alkoholen var in te den enda boven i  dramat.  
Så t  ex klagade landshövdingarna i  sina femårsberättelser över det  
myckna kaffedrickandet:  

"Bland dryckesvaror förorsakar, utom förtäringen af spritvaror som öl 
och vin,  det  allmänna kaffedrickandet i  synnerhet bland den 
jordbrukande befolkningen, den dyraste utgiften och medtager 
måhända ofta den sista besparingen".2&) 
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Statist iken visar också a t t  kaffekonsumtionen steg,  men man kan inte där 
särskil ja olika gruppers bidrag t i l l  denna ökning. Enligt  en Stockholms
undersökning av några hushåll  i  olika sociala skikt  1907/08 förbrukade 
lägre och med elstora inkomsttagare ungefär l ika mycket kaffe.  Deras fem 
kilo per år  understeg dock med god marginal den högsta inkomstgruppens 
kaifeförbrukning på åt ta kilo.29) Genomsnittsvärden säger dock ganska 
l i tet ,  och ofta är  det  avvikelserna som märks.  T alet  om arbetarkvinnans 
myckna kaffedrickande grundades kanske på sådana som den ensam
stående fabriksarbeterskan i  Stockholm som år 1898 kom upp i  en årl ig 
konsumtion av trett io kilo.30) 

Att  kaffe och bröd ofta fick ersätta lagad mat är  en annan vanlig 
föreställning,  vars sanningshalt  är  svår a t t  bedöma. Gerda Meyersson, som 
undersökte de kvinnliga fabriksarbeterskornas si tuation,  gav uttryck för en 
sådan uppfattning: 

"Opraktiskhet och okunnighet är ofta orsaker till att arbeterskor med 
ganska god förtjänst, som kunde ha råd att skaffa sig ordentlig mat, 
leva på o tillräcklig eller olämplig kost. Av bekvämlighet leva ett stort 
antal arbeterskor dag ut och in på kaffe, smörgås och bröd. De förstå 
icke hur nödvändigt det är att skafjfa sig närande föda och att de 
skulle få bättre mat om de gjorde sig besvär med att själv tillreda 
den".31) 

Kaffe var en lyxvara som arbetaren borde avstå ifrån och detsamma 
gällde socker,  grädde och smör.  Yvonne Hirdman men ar dock a t t  på dessa 
punkter gjorde arbetaren et t  medvetet  val:  

"Socker och grädde och smör - det var varor som 'vanligt folk' fann så 
begärliga, att de hellre minskade kött-, fläsk-, sillkonsumtionen för 
at t  få råd att  äta det  söta och det  feta".32) 

Skildringar av de norrländska sågverksarbetarens kosthåll  ger dock en 
något annan bild:  

"Maten under denna tid var den mest enkla tänkbara, sill och potatis 
var en stående maträtt, som nog de flesta av den äldre generationen 
sågverksarbetare är uppfödda på. Och t ex socker, kaffe och vetebröd 
var någonting som förekom endast vid högtidliga tillfällen".33) 

En något mer omväxlande matsedel möter oss i  Jenni Bünsows uppsats 
från sommaren 1897. Jenni var b rorsdotter t i l l  disponenten i  Skönviks A B, 
och sin uppsats om levnadsvanorna i  hembygden skrev hon i  samband med 
sin utbildning t i l l  skolkökslärarinna vid Fackskolan för huslig ekonomi i  
Uppsala.  
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"Eriksson, som arbetar vid sågen, och hans hustru stego upp klockan 
halv sex. Innan mannen vid sex-tiden gick till sitt arbete, åto de båda 
ha fre mjölsvälling med bröd. Husrun städade därefter sitt hem och satt 
sedan största delen af dagen i väfstolen. Till frukost klockan nio 
in funno sig mannen och deras dagliga matgäst, ett biträde vid 
handelsboden. Frukosten bestod af stekt strömming med kokt oskalad 
potatis, dricka, smörgås och kaffe med skorpor. Klockan tio måste alla 
vara vid sitt arbete. Mellan klockan två och tre åts middag bestående 
af köttbullar, råskalad potatis och risgrynsvà'lling, bröd, dricka samt 
kaffe och 'dopp'. Klockan sex, när mannen slutat sitt arbete för 
dagen, serverades kaffe med smörgås. Klockan nio åts kvällsmat 
bestående af smörgås med ost och inlagd sill samt hafregrynsgröt med 
nysilad mjölk. Klockan elva var det läggdags".34) 

Lasse Cornell  och Bo G ustavsson har i  s ina undersökningar gjort  försök a t t  
värdera sâgverksarbetarens matstandard.  Utifrån et t  som de själva 
framhåller ganska bräckligt  källmaterial  f inner de att  födan var både 
oti l lräcklig och all tför ensidig.35) Cornells  studie gäller perioden 
1860-1890, medan Gust avssons sträcker sig e t t  par årt ion den längre fram i 
t iden.  Av sågverksarbetarminnena at t  döma varierade kosten inte bara 
över t id utan också mellan familjer i  sågverksdistriktet .  Familjens 
sammanlagda inkomst,  t i l lgång t i l l  potatisland eller  kanske rent av en 
hushållsgris samt antalet  munnar at t  mätta är betydelsefulla faktorer i  
detta avseende. Arbetslöshet var en anna n r eal i tet  som öppnade dörren för 
svält  och nöd. I en familj  där fadern och familjeförsörjaren dött ,  kunde 
middagen bestå av potatis  doppad i  saltvatten,  medan gröt med 
sirapsvatten i  s täl let  för den dyra mjölken bjöds t i l l  kvällsmat.36) 

De bilder av arbetarklassens undermåliga matvanor,  som vi mött  i  
debatten om husli g ekonomi,  hade därför i  v arierande grad sin motsvarig
het i  sekelskiftets Skön. Och d et  finns anledning att  generell t  ifrågasätta 
om inte orsakerna i  så fall  borde sökas i  ot i l lräckliga ekonomiska resur ser 
och arbetarhustruns bristande t id och ork snarare än i  bristande 
kunskaper.  Yvonne Hirdmans sammanfattning och slutsats fört jänar at t  
ci teras:  



225 

"Vad reformatörerna såg var en proletär verklighet, som mycket 
påtagligt skilde sig från det borgerliga hemidealet, som nu började 
göra sig så brett och inflytelserikt. 
De såg smutsiga, illaluktande, trånga arbetarhem, där kvinnan i 
familjen hade annat att göra än att stå vid spisen. 
De såg kvinnor som arbetade utanför hemmet och som födde upp sin 
familj på torrskaffning - smörgås, kaffe och bullar. 
Stockholmsundersökningen 1907/08 gav dem vatten på kvarn.Där stod 
svart på vitt att arbetarklasshemmen åt för 'fint' och för lite. Där 
unnade man sig minsann både grädde, socker, kallskuret och vetebröd. 
Men om de dåliga matvanorna berodde på okunnighet var diskutabelt. 
De ekonomiska förutsättningarna för arbetarhemmens kvinnor att 
vara hemma och laga mat saknades i hög grad... Förutom tidsbrist 
rådde det brist på köksutrustning - ja, t ill och med på så enkla ting 
som skålar, förvaringskärl. Det förde med sig att man handlade ofta, i 
små partier, och så fördyrades maten ytterligare".37) 

Orsakerna t i l l  arbetarfamiljens dåliga kosthåll  var al l tså t i l l  s tor del  av 
ekonomisk och strukturell  natur.  Det fanns dock en tendens at t  bortse 
från sådant och att  i  s täl let  definiera problemen i pedagogiska termer.  
Därför startade man nu på olika håll  undervisningskampanjer på det  
husliga området.  

Aftonbladet inledde 1880 en art ikelserie under rubriken "Om nyttan av 
undervisning i  konsten at t  laga mat".  År 1881 öppnade Anna Retzius 
Hierta en matlagningsskola för fl ickor som lämnat folkskolan.38) 
Kvällskurser för arbetarkvinnor anordnades av Högre lära rinneseminariets 
hushållskola,  och l iknande verksamheter stöddes längre fram av 
kommunala myndigheter.39) Lanthushållsskolorna är en annan sekel
skiftesföreteelse,  som faller  in i  samma mönster.40) 

Kokböcker för arbetarhushåll  författades och en ny t idskrift  "Våra 
l ivsmedel" kom 1912. Pristävlingar utlystes där om de bästa recepten på 
den bil l igaste och sundaste kosten.  Vid samma tid började hemkonsulent
verksamheten,  och Dagens Nyheter gick i  spetsen för en kampanj med 
syfte att  bereda hemkonsulenterna t i l l träde t i l l  arbetarhemmen. Allt  
skulle sparas och tas t i l l  vara.  Det blev rispuddingar,  brödpuddingar och 
varför inte chateaubriand av hästkött .41) 

Alla dessa kampanjer hade dock svårt  at t  nå ut  t i l l  sin viktigaste 
målgrupp, arbetarhustrurna.  I  s täl let  var d et  främst kvinnor från den l ägre 
t jänstemannaklassen som anammade de nya budskapen. 42) Mot den 
bakgrunden blev folkskolans undervis ning i  huslig ekonomi en nyckelfråga.  
Med den skulle en matlagning på vetenskapens och näringsfysiologins 
grunder vinna inträde också i  arbetarköket.  Och 1910-talets strävanden 
at t  med obligatoriska fortsättningsskolor för kvinnlig ungdom sprida 
skolköksundervisningen t i l l  a l la arbetarklassens fl ickor framstår nu som en 
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del i  en mycket omfattande kampanj att  uppfostra den svenska 
arbetarhusmodern i  enlighet med vetenskapens rön och efter sparsam
hetens st järna.  

Jag har t idigare hävdat at t  man generell t  bör sätta et t  frågetecken för 
al la samtida skildringar av kvinnornas okunnighet i  husliga t ing.  Vad 
speciell t  arbetarhustrun i  Skön anbelangar,  träder snarare den motsatta 
bilden fram. Intervjupersonerna berättar  om modern som bakade,  syltade 
och saft ade och sörjde för familjens överlevnad också under vinte rhalvåret ,  
då arbetsförtjänsten var dålig.  Om den bilden är riktig,  bör mödrarna 
också ha varit  fu ll t  kapabla a t t  ge sina d öttrar en husmoderlig uppfostran 
anpassad t i l l  de speciella förhå llanden som råd de i  sågverkssamhället .  Låt 
oss höra hur n ågra av de kvinnliga intervjupersonerna bedömer den sa ken. 

En av dem har fåt t  klara sig utan skolköksundervisning, men modern var 
en nog så sträng lärarinna på d et  husliga området:  "Hon var så precis.  Det 
skulle vara precis som hon bestämde".43) Modern hade löskarlar,  ibland 
upp t i l l  t io stycken, som kom och å t .  Det blev t  ex stor kok av pölsa,  och 
sådant f ick dottern hjälpa t i l l  med, när hon kom hem från skolan.  När 
intervjupersonens son sedan öppnade l ivsmedelsbutik levererade hon 
hemkokt pölsa t i l l  den: "Tänk, så många kilo pölsa jag kokat i  mina 
dar!".44) 

En annan intervjuperson har goda minnen från skolköket.  Det var t  ex 
roligt  a t t  få ta med sig nybakade bullar hem. Men det  var inte så 
märkvärdiga saker man där fick lära sig.  Att  baka matbröd har hon t  ex 
lärt  sig på egen hand. När hon var f jorton år blev modern sjuk,  och dottern 
övertog då ansvaret  för hemmet.  Nu fick hon på allvar lära sig vad det  
innebär a t t  sköta et t  hushåll .  Modern som var sängliggandes hemma kunde 
all t id frågas t i l lråds.45) 

Vår tredje intervjuperson var äldst  i  en stor syskonskara och fick ta et t  
stort  ansvar för a t t  hjälpa modern med småsyskonen och hemmets skötsel .  
Efter avslutad folkskola var det  aldrig tal  om att  hon skulle få gå i  
skolkök. Hon behövdes hemma, och efter ett  par år  var det  dags at t  ta 
t jänst  som hembiträde: "Man fick gör a a ll t  vad man fått  lära sig.  Man var 
ju kunnig i  a l l t ,  laga l i te mat,  diska och städa,  tvätta och skö ta barn".46) 

För den fjärde intervjupersonen var förhållandena l i te annorlunda. I  
hennes hem fanns en studiemedvetenhet,  och föräldrarna (fadern var 
förman vid sågen) var inställda på at t  barnen skulle läsa vidare.  Efter 
folkskolan f ortsat te hon också i  Skönviks nys tartade högre folkskola,  dä r 
huslig ekonomi var et t  obligatoriskt  ämne. Hon tror,  at t  hon utan den 
undervisningen skulle haft  dåliga begrepp om skötseln av e t t  hushåll .  Det 
hade varit  svårt  a t t  lära sig sådant h emma, eftersom skolan to g så mycket 
t id.  När hon kom hem, skulle hon läsa sina läxor -  det  var föräldrarna 
mycket noga med.47) 
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Öm man t i l låter sig eri  hårdtolkning av dessa data,  kan man hävda at t  
skolköksundervisningen hade sin största betydelse för den arbetarfl icka,  
som stod i  begrepp att  med hjälp av skola och utbildning lämn a sin klass.  
För hennes kamrat,  som inte reflekterade över sådana möjligheter,  
t i l lhandahöll  l ivets skola den nödvändiga husmodersutbildningen. 

Men skolköksundervisningen fanns,  och under åren 1906-1919 genomgick 
bara i  Kubikenborg drygt två hundra fl ickor skolkökskurser .  Påverkades då 
arbetarnas matvanor t i l l  de bättre,  och hade undervisningen en posit iv 
effekt på a rbetarfamiljens ekonomi? Kring sådana frågor kan e ndast  vissa 
svar göras troliga.  Vi har sett  att  skolkökets matsedel med sin dominans 
av köt t-  och fiskrätter  avspeglade sekelskiftets Övertro på det  animaliska 
proteinets välsignelse.  Den tradit ionella arbetarkosten var förmodligen 
bättre anpassad t i l l  familjernas ekonomiska ramar och t i l l  det  lokala 
utbudet av l ivsmedel.  Genom skolköket f ick dock fl ickorna lära sig att  
variera matsedeln.  Sill  föreko m t  ex i  en mängd olika former.  Med dagens 
mått  mätt  kan sådana detaljer  ses som en höjning a v matstandarden. Vi 
värdesätter ju omv äxling,  men en allsidigt  sammansat t  daglig kost  kan ur 
näringsfysiologisk synvinkel ätas dag ut  och dag in,  varför omväxling är 
ett  diskutabelt  kri terium på matstandard.  

Ett  annat frågetecken gäller om skolköksarbetet  egentl igen var så 
rationell t .  En intervjuperson berättar  at t  hon ibland funderat  över varför 
hon inte fick gå i  skolkök. En orsak var a t t  hon behövdes hemma, men hon 
tror också att  andra faktorer kan ha spelat  in.  När modern bakade 
handlade det  om sto rbak. Degen gjordes hemma , och fad ern hjälpte t i l l  a t t  
frakta den på skottkärra t i l l  bagarstugan. Rågbröd och vetebröd, l impor 
och längder bakades och la stades i  s tora lådor.  I  skolköket gjorde man l i te 
havrekex och en eller  två längder vetebröd: 

"Att jag skulle få ta med mig mjöl och sånt som skulle vara till så 
litet... det var det ingen mening med. Jag har tänkt på d et senare, att 
det var därför som jag inte fick gå i skolkök..."AS) 

En värdering av skolkökets betydelse i  sågv erkssamhället  blir  därför som 
följer.  Arbetarhustrun framstår som en mycket kompetent husmoder,  och 
innehållet  i  denna hennes kompetens var sp runget ur och anpassat  t i l l  de 
förhållanden som familjerna levde i .  Att  dottern skulle hjälpa t i l l  i  
hushållet  var en självklarhet,  och på så sätt  kunde kunskaper f öras i  arv 
från mor t i l l  dotter .  Undervisning i  huslig ekonomi var åtminstone inte 
generell t  en nödvändighet,  och dessutom kanske in te all t id så väl anpassad 
t i l l  arbetarhushållets reali teter .  

De fl ickor som deltagit  i  skolköksundervisningen tycker al la att  de haft  
nytta av den, även om de lärt  det  mesta hemma eller  s enare i  l iv et .  Och 
at t  verkligheten många gånger kan vara den bästa uppfostraren lå ter vi  en 
manlig intervjuperson i l lustr era.  Han lärde sig sköta et t  hushåll  som sk ogs
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arbetare och brädkarlsjobbare.  Det amerikanska fläsket minns han -
ljuvligt  go tt!  Mandelpotatis  och sa ltströmming är maträtter  från uppväxt
t iden som hängt med. Nu är han drygt åt t io år och nybliven änkling,  men 
han kla rar sig utan hemhjälp.  Han har tom lagat palt  efter  et t  recept av 
systern.  Men det  var något som i nte stämde. När han hunnit  t i l l  "att  med 
mjölade händer forma bullar" blev det  bara kladd. Men han kom då på a t t  
använda skedar i  stäl let ,  och riktigt  goda paltar blev det .49) 

Denna episod är et t  exempel på a t t  de problem som människan ställs  inför 
när d et  gäller a t t  t i l lfredsställa behovet av fö da,  ofta löses på e t t  mycket 
bra sätt ,  om bara de materiella resurserna finns.  Därmed inte sagt at t  
myndigheternas strävanden at t  upplysa och undervisa om det "bästa" 
sätte t  a t t  t i l lfredsställa dessa behov all t id är  överflödiga.  Men kanske 
kom sekelskif tets reformatorer l i te snett  i  s ina a mbitioner.  Kanske var de 
all tför benägna at t  definiera ekonomiska problem i  pedagogiska termer? 

NYKTERHETSUNDERVISNING 

Alkoholfrågan uppfattades som vi sett  som ett  av de stora samhälls
problemen under decennierna kring sekelskiftet .  Det man oroade sig för 
var främ st arbetarklassens alkoholvanor,  vilket  å  ena sidan var e t t  uttryck 
för en sorts dubbelmoral,  eftersom spritvanorna bland direktörer och 
disponenter ofta var nog så vidlyftiga.  Men bakom denna dubbelmoral låg 
å andra sidan en viss reali tet .  Alkoholbrukets konsekvenser var mycket 
mer förödande för en arbetarfamilj  med små ekonomiska resurser och utan 
något som helst  socialt  skyddsnät.  

Enligt  en undersökning från år 1899 spenderade ogifta arbetare 21 
procent och gifta 14 procent av sin inkomst på öl  och brännvin.50) Då 
familjen of ta balanserade p å gränsen mot primär fa tt igdom, står det  klart  
a t t  f laskan var et t  allvarl igt  hot mot möjligheterna att  hålla svälten 
borta.  Vi har t idigare sett  hur problemen med hustruns påstådda 
okunnighet i  slöjd,  matlagning och a ndra husliga göromål gav upphov t i l l  
upplysnings- och undervisningskampanjer,  där de övre samhällsskikten stod 
för init iat iv och genomförande. Parallel ler  kan dras t i l l  nykterhetspropa
gandan, men t vå skil lnader bör noteras.  Dels r ik tade den sig i  förs ta hand 
mot mannen, och dels var nykterhetsrörelsen i  m ycket större utsträckning 
styrd underifrån -  därav dess karaktär av just  folkrörelse.  

De representanter för arbetarrörelsen som engagerade sig i  nykterhets
arbetet  drevs förmodligen av både sociala och ekonomiska motiv.  Men 
också några moraliska skymtar.  Arbetarrörelsens kulturkamp gick i  mycket 
ut  på a t t  förädla arbetaren,  forma honom ti l l  en upplyst  och civil iserad 
människa,  kompetent och mogen för ansvaret  a t t  ta ledningen och mak ten.  
Den arbetare som ti l lbringade sin fr i t id på rökiga ölcaféer med flaskan 
som det käraste sällskapet motsvarade inte idealbilden av arbetaren.  
Richard Sandler formulerade 1908 problemet på följande sätt :  
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"Låt oss genast erkänna, att det människomaterial vi äga i dag, icke 
är sådant vi önska och behöva. Alkoholismen är bevis nog för 
bristande självdisciplin inom våra leder".51) 

Ronny Ambjörnsson gör l iknande reflexioner kring en nykterhetsloge i  
sekelskiftets Holmsund, ett  sågverkssamhälle utanför Umeå i  Väster botten: 

"Den skötsamme arbetaren har större förutsättningar att själv ta itu 
med sin situation och förändra denna än den som styrs av tillfälliga 
impulser. Nykterhet blir i detta perspektiv en nyckelfaktor i 
skapandet av en personlighet som inte bara avhåller sig från starka 
drycker utan också i övrigt beter sig medvetet och kan ta ställning 
till sin tillvaro på e tt rationellt sätt. Skötsamheten framstår, så sedd, 
som en radikal mentali tet".52) 

Kapitalägarna hade också si t t  intresse av en nykter arbetarkår.  Enligt  
Björn Horgby var et t  minskat s upande et t  led i  arbetarnas disciplinering.  
För fabriksarbetarna var detta speciell t  viktigt ,  och bland dessa avtog 
också drickandet,  åtminstone under arbetst id.  Däremot var antalet  
fylleriförseelser länge stort  bland murare och grovarbetare,  som tydligen 
fortsatte at t  ta t i l l  f laskan under pauser i  arbetet .53) 

Kapitalägarens behov av nyktra och skötsamma arbetare sammanföll  
al l tså på sätt  och vis med arbetarrörelsens egna strävanden. Nykterhets
rörelsen samlade också människor från skilda läger,  och i  kampen fö r et t  
nyktrare Sverige togs som vi sett  folkskolan och i  s tort  sett  al la 
läroämnen där t i l l  hjälp.  Kristendom, modersmål,  räkning, geografi  och 
historia hade alla sina inslag av nykterhetsfostrande moment och i  vissa 
sånger sjöng man nykterhetens lov.54) Slöjden och den husliga ekonomin 
hade också sin betydelse i  detta sammanhang. Med dessa ämnen skulle 
ordning och trevnad spridas t i l l  arbetarhemmet och mannen komma at t  
föredra h emmets lugna vrå framför krogens a lla f restelser.  Dessutom had e 
vetenskapen slagit  fast  at t  alkoholbegäret  hade en grund i  bristen på 
näringsriktig och vällagad varm mat,  och här hade ju den husliga 
ekonomin verkligen en mission at t  fylla.55) I Folkskolans Barntidning var 
nykterhetspropaganda med hjälp av både fakta och fiktion markanta 
inslag.  Personer som C urt  Wallis  och Al l i  Trygg-Helenius enga gerades där 
för att  befria Sverige från dess värsta f iende,  "Kung Alkohol".56) 

Hur skall  man då bedöma behovet och e ffekten av folkskolans nykte rhets
undervisning i  Skön? Enligt  landshövdingens femårsberättelser var 
spri tbruket rätt  så omfattande,  men vid Sundsvallsstrejken 1879 vann 
arbetarna ändå respekt för s i t t  nyktra uppträdande.57) Intervjupersonerna 
ger e n l iknande bild av läget et t  trett iotal  år  senare.  Arbetarna var i  s tor t  
sett  nyktra och skötsamma, även om undantag fanns.  I Sundsvallst id
ningarna förekom dock många notiser om superi  med åtföljande 
slagsmål.58) Äve n om det kanske var undantagen som på s å sätt  ägnades 
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uppmärksamhet,  ä r  det  väl  trol igt  at t  verkligheten också ha de sina mörka 
sidor.  Nykteriste rna i Skön anförde t  ex i  sin skrivelse t i l l  skolrådet 1912 
det  t i l l tagande spritbruket som skäl för att  utomstående nykterhetsföre
läsares insatser i  skolan behövdes.59) 

Som tidig are nämnts har dock ingen av intervjupersonerna någ ot minne av 
någon nykterhetsundervisning i  folkskolan utöver den som var invävd i  
kristendomskunskapens sedelära.  Detta talar för att  deras enligt  egen 
utsago avståndstagande från alkohol el ler  måttl iga dryckesvanor formats 
av faktorer utanför skolan.  Man uppger också a t t  hemmet och föräldr arna 
hade den största betydelsen i  detta sammanhang. För den intervjuperson 
som t  ex växt upp i  et t  starkt  religiöst  hem blev nykterhet en självklarhet.  

Slutsatsen at t  skolans betydelse för nykterheten var obetydlig är al l tså 
trolig men inte helt  given. En inlindad nykterhetspropaganda kan ha 
förekommit och på verkat eleverna utan att  de i  efterhand minns den elle r  
är  medvetna om den processen.  Och om man i  undervisningen tog upp 
alkoholbrukets negativa effekter för arbetarfamiljens ekonomi,  så fick 
därmed en sanning som verkligheten själv vit tnade om en ytter l igare 
bekräftelse.  

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 

Med odling för husbehov kunde matutgifterna reduceras,  och med e t t  för
råd av rotsaker och grön saker var a rbetaren inte alldeles utlämnad åt  de 
växlande konjunkturerna på arbetsmarknaden. Kampanjerna för att  lära 
folkets kvinnor a t t  laga mat och sy och för at t  hålla arbetaren från krog
en hade också en motsvarighet i  koloniträdgårdsrörelsen.  Den kom ti l l  
Skåne via Danmark vid sekl ets början och spred s ig sedan vidare över lan
det.  I  spetsen för den rörelsen fanns bland andra Anna Lindhagen, syster 
t i l l  borgmästaren och den so cialdemokratiske riksdagsmannen i  Stockholm 
Carl  Lindhagen, och Anna Åbergsson, verksam inom liberalernas led.60) 

Kolonirörelsen förenade nytta med nöje,  och förutom ekonomiska kunde 
också ideologiska frukter skördas.  Drömmen om en bit  jord,  som man 
menade at t  alla svenskar delade,  kunde på så sätt  förverkligas.  Därmed 
skulle familjeband, hemkänsla och fosterlandskärleken stärkas.61) I så 
måtto var koloniträdgården en gren av samma ideologiska träd som 
egnahemsrörelsen.62) 

Planteringsland var också som tidigare sagts en vanlig löneförmån i  de 
industrisamhällen,  som byggdes upp efter patriarkal iskt  mönster.  Men 
statliga kampanjer för at t  lära folket  odla grönsaker och rotfrukter kom 
inte t i l l  stånd förrän under krigsåren.  Om arbetarklassens svåra s i tuation 
t i l lskrevs arbetarh ustruns oförmåga att  laga mat eller  mannens benägen
het at t  ta t i l l  f laskan, så definierades problemen tydligen inte i  ter mer av 
bristande kunskaper i  t rädgårdsodling.  
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Hur ska då detta tolkas? Klarade arbetaren med t i l lgång t i l l  planterings
land av att  sköta detta statens hjälp fö rutan? För at t  åter ta Skön som 
exempel kom ju al la där,  menar en intervjuperson, från jordbruket och 
hade självhushållningens princip levande. Barnen fick hjälpa föräldrarna 
med planterin gsbestyren,  och f lera av dem fick sedan som vuxna sågverks
arbetare et t  eget land som löneförmån. En kvinnlig intervjuperson 
berättar:  

Som gift  blev hon kvar i  Kubikenborg.  Mann en a rbetade vid sågen, och de 
fick ett  stort  trädgårdsland, där potatis ,  grönsaker och rotsaker odlades.  
Plantor köptes i  Enhörnings handelsträdgård.  Bolaget skänkte en svart-
och en rödvinbärsbuske och två äppelträd,  som de delade med en annan 
familj .  Jordgubbar fanns också i  l andet,  och ibland blev skörden så stor att  
hon kunde sälja t i l l  g rannar och b ekanta.  På frågan om hur hon lä rt  sig at t  
sköta et t  trädgårdsland blir  svaret:  "Vi var väldigt  intresserade,  båda två,  
min man och jag.  Vi lärde oss själva,  för vi  var så intresserade".63) 

För den som var intresserad fanns det  också många möjligheter att  få 
sakkunniga råd.  ICA-kuriren var enligt  en annan intervjuperson en 
kunskapskälla också i  dylika t ing.64) Trädgårdarna blomstrade tydligen 
folkskolans undervisning förutan.  

Statens och folkskolans roll  för spridandet av kunskaper om trädgårds
skötsel  i  Skön var al l tså i  praktiken relativt  obetydlig.  Men ett  viktigt  
undantag från den regeln kan också noteras.  I första världskrigets spår 
följde en reproduktionskris i  s tor skala.  Bristen på l ivsmedel var aku t,  och 
nu startade kampanjer för at t  lära folket  at t  odla för husbehov. 
Kommunerna upplät  koloniträdgårdsiott ter ,  och på sina håll  grävdes 
stadsparkerna upp t i l l  potatisland. På stora annonser kunde man läsa:  
"Alla sätta potatis  -  utom d e tråkiga!" el ler  "Odla i  vår,  sl ipper ni  svä lta i  
höst!" I  t idningen "Koloniträdgården" gavs råd om lämpliga växter att  
plantera,  om gödsling och ogräsbekämpning, om skörd,  förvaring och 
beredning av trädgårdsprodukterna.65) 

I  Skön fick trädgårdsskötseln som vi sett  vid denna t id et t  l iknande 
uppsving. Skönviks AB tog då undervisning t i l l  hjälp för att  klara den 
besvärliga si tuationen. Arbetet  med nödhjälpsodlingar kombinerades med 
undervisning om all t  som hör trädgårdsodling en t i l l ,  och många människor 
engagerades i  det  projektet .  I  Skön viks folkskola star tade nu undervisn ing 
i  träd gårdsskötsel .  Den intensiva undervisningen och de t  praktiska arbetet  
i  skolträdgården var kanske et t  effektivt  sätt  att  sprida kunskaper t i l l  
nästa generationen husbehovsodlare.  Med skolkökslärarinnan som pedagog 
och expert  f ick nya köksväxter och rön sin spridning. Men om folkskolan 
här blev något av en spjutspets på trädgårdskötselns område,  så var det  
mot bakgrund av de mycket speciella omständigheter som rådde.  Endast  
på grund av dessa kunde skolbarn och lärare mobiliseras t i l l  et t  intensivt  
odlingsarbete under et t  sommarlov. 
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SPARSAMHET, ORDNING OCH RENLIGHET. ETT TEMA ÖVER ÄMNES
GRÄNSERNA 

Folkskolans undervisning i  t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och 
nykterhet skulle som framgått  i  olika avseenden bidra t i l l  at t  stärka 
arbetarfamiljen.  I  deba tten ljöd dessutom e tt  tema som var gem ensamt för 
f lera av ämnena. Genom arbetet  i  s löjdsalen,  skolköket el ler  skolträd
gården och med nykterhetsundervisningen skulle sparsamhetens,  ordning
ens och renlighetens ideal  inpräntas i  eleverna.  Hur skall  man då se på 
folkskolans undervis ning som e tt  led i  överföringen av en sådan ideologi? 
Vilken förankring had e den i  e t t  vidare idémässi gt ,  ekonomiskt och socialt  
sammanhang? 

SPARSAMHET 

Det har väl  med all  tydlighet framgått ,  at t  man med undervisningen i  
slöjd,  huslig ekonomi och indirekt även nykterhetsundervisningen s yftade 
t i l l  at t  inpränta sparsamhetens ideal i  folkskolans el ever.  Denna strävan 
vilade på mer eller  mindre underförstådda antaganden om att  arbetaren 
verkligen h ade något at t  spara av,  att  han levde över sina t i l lgångar eller  
använde dem på et t  felaktigt  sätt .  

Föreställningen om den slösaktige svensken tycks ha varit  mycket utbre dd 
kring sekelskiftet .  I  Gustav Sundbärgs karaktärist ik av det  svenska 
folklynnet kan vi läsa att  ekonomisk beräkning all t id varit  en svag punkt i  
den svenska na tionalkaraktären och en l ika vanlig brist  hos arb etaren som 
hos fabrikante n.66) I landshövdingens b erättelser från Västernorrland var 
klagomålen över allmogens t i l l tagande överdåd i  kläder och lönearbet
arens ekonomiska lätsinne ständigt återkommande: 

"den lösa befolkningen åter*... den tycks på ett oförståndigt, för att 
icke säga lättsinnigt och lastbart sätt ha förslösat sina relativt 
ymniga inkomster. Undantag finns, men dessvärre endast undan
tag".67) 

Den bild som gavs av sågverksarbetarens ekonomiska sinnelag kan 
användas som exempel på hur problemet definierades.  Publicisten Ernst  
Beckman ä gnade det  et t  ingående studium vid sin resa i  Sundsvallstrakten 
efter strejken 1879. Han menade att  strejken, en protest  mot a t t  lönerna 
pressats ned under existensminimum, kunde ha undvikits  om arbetaren 
haft  förstånd at t  under de goda åren spara för sämre t ider.  Men 
"sötebrödsdagarna" blev i  s täl let  et t  sorgligt  kapitel .  Ståtl iga kalas vid 
barndop och bröllop,  gravöl med ett  halvt  hundratal  gäster,  herrskaps-
aktiga kläder,  lax och champagne t i l l  vardagslag -  l ivet  vid sågverken 
tycks ha varit  e n enda fest .68) D enna a rbetarens oförmåga t i l l  ekonomisk 
planering kom ti l l  uttryck i  följande samtal med en arbetare:  
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Hur mycket ha ni förtjänat under året? 
- Ja, det kan jag verkligen inte stiga. 
- Men har ni då aldrig fört bok? 
- Jo, jag gjorde det en tid, men det barka af så rosenrasande åt skog

en, så jag måste sluta upp igen".69) 

Intervjun med mannens hustru kretsade kring samma tema: 

Jaså, ni har skuld också, - sade jag till hustrun. 
- Skuld? Ja, det är fäl det vi har lefvat på hela vintern! 
- Ja, det blir man inte fet på... Men ni har väl varit lika de andra 

och inte sparat under de goda tiderna, kan jag tro... 
Kvinnan svarade: Ja, nåde oss så visst, men det enda en kanske 
skulle kunna säga, är a tt  herrarna just  inte sparade de heller".70) 

Den slutsats Beckman drog ä r vid d etta laget välbekant.  En förståndi g och 
sparsam hustru kunde f å också e t t  magert  kredit  at t  stämma med debet.  
Det fanns hem, där hustruns idoghet och g oda förstånd även under dåliga 
t ider hjälpte familjen t i l l  bärgning. Men -  dess värrei  Många hade inte lärt  
sig sparsamhetens svåra konst,och därmed blev problemets lösning än en 
gång: Uppfostran och undervisning! 

Til l  matlagni ngs- och nyk terhetskampanjerna kan vi nu foga alla dem som 
gick ut  på a t t  lära arbetaren spara i  bank, teckna försäkringar,  betala t i l l  
sjuk-,  änke- och pensionskassor etc.71) I folkskolan började under 
1870-talet  en skolsparverksamhet med skolsparlådor och sparmärken.72) 
Sparsamhet var et t  ideal  som återkom i läseböcker,  Folkskolans 
Barntidning och sånger.73) En motion om undervisning i  sparsamhet i  
folkskolor och fortsättningsskolor 1909 behandlades välvil l igt  av 
riksdagen, även om den inte gav något konkret  resultat  förrän 1927.74) 

Men vi har sett ,  at t  arbetarens marginaler var små och att  många även 
med den största ekonomiska återhållsamhet hade svårt  at t  få inkomster 
och utgifter  at t  gå ihop. Mot de n bakgrunden framstår sparpropagandan 
som en dimridå,  som skymde de verkliga problemen. Vad d et  handlade om 
var att  lära arbetaren att  göra en dygd av nödvändigheten.  Men en viss 
reali tet  l igger ändå i  talet  om arbetarhustruns betydelse för familjens 
ekonomi.  En intervjuperson berättar  följande historia från sin uppväxttid:  

När intervjupersonen var tolv å r  dog modern,  och hushållerskorna av löste 
varandra.  En av dem kom från en bondefamilj  och hade tydligen ingen 
erfarenhet av lönearbetets ekonomi: 
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"Hon handlade friskt på Konsum, trodde väl kanske, att det var någon 
sorts visthusbod eller något sånt ställe, där det bara var att äta. ... Så 
en vacker dag blev vi förbjudna att ta någonting på k redit. Det var en 
dyster historia. Jag minns att min far skramlade ihop litet slantar, så 
jag var och köpte ett kilo kornmjöl".75) 

Situationen redde dock upp sig.  En ny hushållerska kom, som med s tränga 
tyglar f ick familjens ekonomi på fötter .  Det var sv årt  at t  få en smörgås 
mellan målen av henne.. .  

Mot denna bakgrund framst år ambitionerna a t t  med skolans undervisnin g i  
slöjd,  huslig ekonomi och nykt erhet inpränta sparsamhetens ideal  inte som 
helt  orealist iska.  Men den sparsamhetsfostran som verkligheten själv 
t i l lhandahöll ,  var för många nog så effektiv.  Flera intervjupersoner 
beskriver hur erfarenheter från barndomens och det  t idiga vuxenlivets 
knappa förhållanden präglar deras ekonomiska beteende ännu i  1980-
talets Skön, där nödvändigheten inte tvingar dem att  vända på vartenda 
öre:  

"Fast man skulle kunna göra annorlunda så gör man inte det ändå. 
Det sitter där. Man har inte lidit av det, inte det minsta, tvärtom. 
Man sätter värde på allting på ett annat sätt".76) 

ORDNING OCH RENLIGHET 

Folkskolans undervisning i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och 
nykterhet var som fram gått  endast  en d el  i  en brett  upplagd kampanj med 
syfte a t t  återupprätta arbetarfamiljen.  Dessa strävan den gick bl  a  ut  på 
att  i  smutsens och oordningens ställe sätta ordning, renlighet och 
snygghet.  Men hur var sådana ideal anpassade t i l l  hemlivets yttre 
förutsättningar,  dvs t i l l  arbetarens bostadsförhållanden? 

Undersökningar och samtida vit tnesbörd om arbetarnas bostadsförhållan
den i  sekelsk iftets Sverige tal ar ofta samma språk.  De be rättar  om t rånga 
och kalla,  fuktiga och rökiga bostäder,  där familjens medlemmar ofta 
trängdes med andra inneboende, som bidrog t i l l  bostadens finansiering.77) 
Situationen uppvisade emellert id stora variationer runt om i  landet,  och 
arbetarklassen var också en heterogen skara,  dä r möjligheterna at t  ordna 
en dräglig bostad bl  a  varierade med arbetsinkomsten.  Gustaf af  
Geijerstams undersökningar av några arbetarfamiljer i  Stockholm 1894 f år 
i l lustrera detta.  

Geijerstam undersökte förhållandena för några arbetare vid tv å fabriker,  
en metallfabrik och et t  bomullsspinneri .  Metallarbetaren t i l lhörde 
arbetarklassens högre skikt  medan det  motsatta kan sägas om bomulls
spinneriarbetaren (eller  arbeterskan).  Bland metallarbetarna fanns en 
förman vars bostad gav "fullkomligt  intrycket af et t  välmående borgar-
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hem" med stoppade möbler,  mattor över hela golvet och tunga gardiner 
för höga och luft iga fönster,  välvårdade bladväxter och som kronan pä 
verket et t  l i tet  bibliotek.78) 

Annorlunda tedde sig si tuationen för en av fabrikens fatt igaste familjer,  
som bodde i  et t  rum på en vindsvåning, där "något uppfinningsrikt  
byggmästargeni,  gjort  den ia kttagelsen at t  man kunde a rrangera ej  mindre 
än fyra lägenheter med den minsta möjliga kostnad".79) Det vanliga var 
dock at t  metallfabrikens arbetare bodde i  lägenheter på e t t  rum och kök. 
För l jus och l uft  var d et  där enligt  Geijerstam ofta väl sörj t ,  medan man 
vid ca hälften av besöken klagade över kylan och fukten.80) 

Den genomsnitt l ige bomullsspinneriarbetaren levde betydligt  sämre.  De 
flesta hyrde bo städer,  som fabr ikens ägare låt i t  uppföra i  s tadens yttersta 
utkanter där avsaknad av vattenledning och avlopp gav.. .  

"... anledning till en grad af orenlighet, hvilken är beklaglig ur sanitär 
synpunkt och dessutom - liksom allt snusk - måste inverka störande på 
den lilla rest af hemlif, hvilken under närvarande förhållanden för 
d e s s a  a r b e t a r e  ä r  t ä n k b a r " .  8 1 )  

Trångboddheten var stor .  I  lägenheter på et t  rum och kök bodde t  ex i  
genomsnitt  mer än fem personer.82) Bostäderna gav dessutom ett  dåligt  
skydd mot vinterns kyla.  Kök kunde vintert id va ra he lt  obrukbara eftersom 
man med yxa måste hugga bort  isen från fönstret .83) 

Utifrån Geijerstams undersökning kan man, som han själv påpekade,  inte 
dra några generella slutsatser,  e ftersom urvalet  inte var t i l lräckligt  s tort  
el ler  ens representativt  för Stockholms alla arbetare.  Grovarbetarna,  de 
sämst ställda bland arbetarna,  var t  ex inte representerade.  Inte heller 
gjorde Geijerstam några besök bland trasproletärerna,  dessa samhällets 
mest utsatta grupper.  Andra skildringar berättar  däremot om deras 
förhållanden som knappast  kan kallas människovärdiga: 

"Rundt kring väggarna lågo å smutsiga madrasser 2 män och 2 
kvinnor, alla sofvande. Som jag sedermera fick veta, voro de alla 
berusade. Om sprit talade i sanning allt i detta ohyggliga rum. 
Öfverallt lågo öl och brännvinsbuteljer vräkta, till och med i sängarna, 
och alkoholstanken var sådan, att man knappt kunde andas. 
Familjefadern var i det mest beklagansvärda tillstånd... Mannen 
raglade öfver golfvet, sluddrigt pratande och oupphörligt snusspott
ande, medan den sextonåriga dottern blek och aftärd, ängsligt 
afvaktade hvad fadern skulle säga. På e tt oblygt sätt blottade han en 
del ömkliga familjeförhållanden, och när dottern vid ett tillfälle sökte 
afbryta honom, ropade han till henne med en menande blick: 'vet du 
icke min flicka lilla, att du ibland också är min hustru'?".84) 
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Gustaf av Geijerstam undersökte också fyra olika gruvsamhällen med 
skilda traditioner,  Dannemora,  Grängesberg,  Norberg och Kiruna.  
Dannemora,  det  äldsta,  beskrivs som en välordnad idyll ,  där den 
patriarkala strukturens "ordning och reda" satte sin prägel också pä 
hushållet .85) Til l  detta erbjöd Kiruna,  det  yngsta av de fyra gruvsam
hällena,  en stark kontrast .Den snabba exploateringen av malmfälten i  norr 
medförde en stor in flyttning av arbetare,  och bostadsnöden blev ak ut.  Det 
fåtal  som hade t i l lgång t i l l  bolagets bostäder,  var skyldiga at t  mottaga 
inneboende. Andra hyrd e små, i l la ombonade och otrevliga kyffen för dyra 
pengar eller  byggde sig egna hem av utnötta sleepers eller  ännu 
märkvärdigare byggnadsmaterial  som dynamitlådor.  Exempel fanns också 
på att  man helt  enkelt  bodde i  jordkulor.86) 

Bostadsproblemen i  de norrländska sågverkssamhällena är al lmänt 
omvittnade.  Där ångsågarna växte upp, fa nns i  al lmänhet ingen t idigare 
bebyggelse.  Baracker med väggar av plank var t i l l  at t  börja med 
provisoriska byggnader,  som senare togs i  bruk också under vi nterhalvåret ,  
då de naturligtvis erbjöd e t t  dåligt  skydd mot vinterns kyla.87) Bristerna 
på vissa håll  var mer iögonfallande än på andra.  Så ansågs t  ex Svartvik 
strax söder om Sköns församlingsgräns för et t  relativt  välordnat 
patriarkaliskt  samhälle,  medan de sanitära förhållandena var sämre och 
trångboddheten större i  Skönvik.88) 

Ett  enda rum, ett  s  k spisru m var de t  vanliga,  och dä r skulle familjens alla 
medlemmar samsas dag och natt :  

"... när kvällen kom och husmodern ställt i ordning alla bäddar för 
natten, var rummet i vilket hela familjen skulle äta, sova och vistas i, 
en enda stor bädd".89) 

Bättre lottade familjer hade et t  rum förutom köket,  men även i  sådana 
fall  var trångboddheten stor.  De fasta arbetarnas löneförmån med fri  
bostad kombinerades dessutom ofta med skyldi ghet att  inhysa sommarens 
säsongarbetare.90) Som tur var st äl lde l ivet  på sommaren mindre krav p å 
boendekomforten.  En intervjuperson berättar  om sin barndom i Kubiken
borg: 

"Ni kan inte tänka er hur trångbott det var. Man flyttade ut på en 
vedbodsvind på somrarna, för det var ju s valare där. Min far och jag 
låg i en gammal soffa på v inden och hade det skönt. När det regnade 
och rasslade på taket, då sov man gott. Man hörde det där slamret 
från sågverket dag och natt, när plankorna ramlade ner från 
sorteringsverket... ".91) 
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Arbetarkasern vid Johannedals sågverk.  

Foto: Sundsvalls  museum. 

Isodor Kjellberg,  journalist  och redaktör för den l iberala t idningen 
Östgöten,  företog hösten 1879 en resa t i l l  Sundsvallstrakten.  Hans 
berättelse andas stor indignation över sågverksägarnas sätt  att  ordna 
bostadsfrågan för sina arbetare:  

"Vid Möns sågverk, närmast Sundsvall, ser man på en höjd ett rödt, 
tvåvånings, ohyggligt ruckel med trasiga fönsterrutor. Då detta hus, 
kändt under namnet 'Häktet', be fans alltför otjenligt för af 
polismakten häktade förbrytare, blef det af sågverkets egare hyrdt 
till bostäder för hans arbetare. Jag har förmått mig att hälsa på äf ven 
der, hvarest 14 familjer, förutom 'lösfolk' hafva sitt tillhåll. 
Lägenhetens ruskighet trotsar all beskrifning; många sågverksegare 
tyckas dock hafva tagit det till mönster, om än få eller ingen lyckats 
nå l ikheten fullkomligt".92) 

Här ovan har några av arbetarnas boendeförhållanden runt om i  landet 
presenterats.  Efter 1912 finns dock möjlighet at t  teckna mer generella 
bilder.  Då började man a tt  systematiskt  sa mla in uppgifter från et t  antal  
städer,  samhällen och församlingar runt om i Sverige.  De ger en inte 
all tför l jus bild av läge t en bit  in på 1900-talets andra decennium. I de s  k 
stadssamhällena saknade t  ex mer än hälften av alla bostadslägenheter 
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tambur.  Bad- eller  duschmöjligheter var inte at t  tänka pä för det  s  k 
småfolket.  Mer än hälften av s målägenheterna på högst två rum och kök 
hade dock vattenledning och avlopp (57 respektive 62%). Til lgång t i l l  
tvättstuga var också ganska vanligt ,  medan endast  et t  fåtal  (22%) 
förunnades et t  eget avträde.  Ännu färre var förstås smålägenheter med 
t i l lgång t i l l  egen klosett .93) 

Trångboddheten var fortfarande stor,  och den varierade för olika 
arbetarkategorier.  Störst  var den för gruv-,  sågverks- och järnverksarbet
arna,  och större i  norra Sverige än i  södra.  Skönsberg och Ortviken 
toppade i  dessa avseenden l istan t i l lsammans med Malmberget,  Kiruna och 
Lunden.94) I  Stockholm hade boendetätheten minskat under perioden 
1894-1915, och inhysessystemet låg generell t  på en låg nivå,  men för 
nästan hälften av alla smålägenheter beräknades luftmängden vara 
oti l lräcklig.95) 

Ovanstående genomgång av bostadsförhållandena ger vissa antydningar om 
at t  de brister som i  borgerliga ögon kännetecknade arbetarens hemliv t i l l  
stor del  krävde ekonomiska lösningar.  Viss a åtgä rder vidtogs också för at t  
förbättra den allmänna folkhygienen. Städer och municipalsamhällen fick 
mer ordn ade vatten- och avloppssystem.96) Badhusinrättningar och skolba d 
blev all t  vanligare.97) Men på det  bostadssociala området gick utveck
lingen långsamt.  Bortsett  från stat l iga lån för att  underlätta egnahems
byggen, vidtogs inga statl iga åtgärder förrän år 1912, då en bostads
kommitté t i l lsattes.98) Kommittéarbetet  resulterade dock inte i  några 
konkreta åtgärder under den här aktuella undersökningsperioden. 

Desto mer iögonfallande ä r de upplysningskampanjer på hygienens område 
som drogs igång kring sekelskiftet ,  även om ambitionerna att  fostra det  
svenska folket  t i l l  ordning och renlighet har en historia som går längre 
t i l lbaka i  t iden.  I "Läsning för folket",  en t idskrift  som vände sig t i l l  
bönder och lantbrukare och som var vanlig i  sockenbiblioteken, förekom 
då och då art iklar med sådana syften.  Redan i  det  första häftet  1834 
framhöll  medicinaren Anders Retzius nyttan av frisk lu ft ,  luftväxling och 
rymliga rum.99) 1856 tog läkaren Johan Gabriel  Collins upp trångbodd
hetens problem med dålig och förskämd luft ,  problem som med god vil ja 
och ett  förändrat  beteende dock kunde lösas:  

"Lyckligtvis kan man dock genom renlighet, ordningssinne och flitig 
vädervexling i rummet till stor del förekomma skadligheten för h elsan 
af ett sådant trångt sammanboende; hvar och en ibland den mera 
bildade samhällsklassen "borde derföre anse för en pligt, att dertill 
uppmana de fattiga, hvilka sjelfva sällan kunna inse de stora 
fördelarne deraf'AOO) 
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Kubikenborgs herrgård.  S ågverksägarens påkostade boningshus erbjöd 
en skarp kontrast  t i l l  arbetarnas kasernliknande bostäder.  

Foto:  Sundsvalls  museum. 

Trångboddheten var ju e t t  s trukturel l t  och ekonomiskt  problem, som hade 
sina negativa konsekvenser för  hemlivet.  Kri t ik r iktades också mot dessa 
yt tre  förhållanden,  men tankar som de i  c i tate t  levde länge kvar bland 
socialreformatörerna.  Den fat t ige hade själv sin del  i  skulden t i l l  de 
rådande missförhållandena.  Med l i te  god vil ja  kunde var och en hålla  det  
snyggt ,  rent  och prydligt  hemma, och brister  i  des sa avseenden var främst  
den lata  och/el ler  okunniga hustruns fel .  Sågverksägarna,  vi lkas 
herrgårdsl iknande boningshus erbjöd en bjärt  kontrast  t i l l  arbetarnas 
trånga och dål iga bostäder ,  ansåg t  ex inte at t  någon al lvarl igare 
anmärkning kunde r iktas mot bostadsförhållandena:  En ordentl ig och 
renlig husmoder borde inte möta "någon svårighet  a t t  i  en bostad,  t i l l  
utrymme och beskaffenhet  sådan som ifrågavarande arbetarebostäder 
kring sig ordna et t  ful l t  nöjaktigt ,  helsosamt och trefl igt  hem".101) 

De svåra förhållandena i  arbetarområdena och medicinens ökade 
kunskaper om hygienens betydelse gav så hygientänkandet  vind i  seglen 
kring sekelskif tet .  Som en symbol för  dessa strömningar kan vi  se Hjalmar 
Öhrvall ,  som Kjell  Jonsson karaktäriserar  på föl jande sät t :  
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"Professor Öhrvall var ingen politiker eller social utopist. Han 
betraktade världen genom sina läkarglasögon. Vad han såg var en sjuk 
värld, fylld av smittsamma farsoter, stinkande latriner, giftiga 
tapeter, unken andlighet, kollektivt vanvett och degenererade 
människovrak. Vad världen behövde var renhet och vett. Det krävdes 
en hygienistisk ideologi som predikade rena underkläder, ordnade 
avlopp, funktionella bostäder och fysiologiskt uträknad arbetsinten
sitet...". 102) 

Öhrvall  engagerade sig starkt  i  upplysningsverksamheten.  Med art iklar i  
s tudentföreningen Verdandis skri ftserie,  föredrag vid folkskollärarmöten, 
vid arbetarinsti tutet  och andra föreningar runt om i  landet spred han 
hygienens rena budskap. Och han var inte ensam. Vid hans sida finner vi  
en rad andra intellektuella,  som arkitekten Ragnar Östberg,  Ellen Key och 
läkaren Richard von Post .103) 

I  kampen mot smutsen i  Sverige vände man sig också t i l l  barnen. Otti la 
Adelborgs bilderbok "Pelle Snygg och barn en i  Snaskeby" utkom 1896, och 
talrika art iklar med l iknande teman återkom i Folkskolans Barntidning 
under perioden 1892-1914.104) I Fo lkskolans Läsebok fanns et t  stycke med 
hälsoregler,  och i  vissa skolsånger med sedelärande innehåll  sjöngs 
renlighetens och ordningens lov.105) 

I  folkskolan fanns också sen gammalt  en tradit ion av renlighetsfostran 
med snygghetsmönstringar vid skoldagens början.  I  Sköns första sk olregle
mente förhölls barnen att  komma ti l l  skolan "efter råd och lägenhet 
snyggt klädd men all t id rene i  ansikte och om händer".106) Från 
renligheten gav således fatt igdomen ingen dispens och de tankarna levde 
kvar t i l l  in på 1910-talet .  Då beställde skolrådet tusen exemplar av en 
l i ten skrift  med t i teln "Nyttiga levnadsregler",  som skulle anslås i  
skolsalar och delas ut  bland barnen. Där kan vi läsa:  

"Snuska inte ned i d in bostad! Håll d in kropp och dina kläder rena och 
hela, om de också äro tarfliga. Det är ingen skam att vara enkelt 
klädd. Akta dina skolböcker.' Var sak på sin plats!"A07) 

Intervjupersoner berättar  om de snygghetsmönstringar som i  vissa skolor 
inledde skoldagen. I  Heffners skola utspelade sig t  ex följande episod när 
seklet  var ungt:  

"Håret, vet du, det var väldigt viktigt. ... Jag minns en som hette 
Ossian, det var lite si och så med kamningen hans. En gång var han 
väldigt långhårig. Och så marscherade han in, och läraren tog tag i 
honom och sa: 'Nå, klipper du dig inte, Ossian? Har ni ingen sax 
hemma?' Jo, men den är så slö, sa han, men han var klippt dagen 
efter".  108) 
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I Kubikenborgs nya skola,  byggd 1900, var et t  skolbad Inrymt i  
källaren.  

Foto: Sundsvalls  museum. 

Kubikenborgs träpatron Enhörning engagerade sig också i  skolbarnens 
hårvård.  Två gånger om året ,  i  december och slutet  av maj,  f inner man 
under rubriken "Skolans Konto" i  räkenskapsböckerna utgifter  för 
hårklippning av ett  hundratal  gossar för t io öre per styck.109) Med l i tet  
fantasi  kan man föreställa sig raden av nyputsade pojknackar i  bänkarna 
vid den högtidliga terminsavslutningen.. .  

I  Skönsviks skola fick barnen under lärarnas uppseende bege sig t i l l  
badhuset som bolaget uppfört  för sina arbetare.110) I Kubikenborg fa nns 
skolbad i  den nya skolans källarvåning, där barnen badade och duschade 
varannan vecka.  Skolbaden var o bligatoriska i  s å måtto at t  gil t igt  förfall  
måste anföras för at t  man skulle sl ippa.  Vad som var gil t igt  förfall  har 
dock inte kunnat fastställas. l  11) 

Att  man med undervisningen i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och 
nykterhet vil le sprida renlighetens,  ordningens och sn ygghetens ideal  t i l l  
arbetarhemmet,  var al l tså endast  en del  i  en bredare och mycket massiv 
folkuppfostranskampanj.  Hur ska man då värdera effekten av dessa 
kampanjer,  och behövde verkligen arbetarhustrun uppfostras t i l l  ordning 
och renlighet? På dessa frågor kan naturligtvis inte något generell t  svar 
ges,  ef tersom bl a  möjligheterna at t  hålla rent och snyggt varierade med 
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Konfirmationskaffe är  framdukat i  ett  arbetarhem vid Heffners 
sågverk.  (1910-talet) .  

Fotografi  t i l lhörigt  Ruth Jonsson. 

familjens materiella vil lkor.  Här begränsas diskussionen av dessa frågor 
dessutom ti l l  förhållandena i  Skön. 

Intervjupersonerna förm edlar ett  intryck av a t t  ordning och renlighet var 
eftersträvansvärda ideal också i  arbetarkvinnans ögon. I kampen mot 
smuts och ohyra sparade hon inte sina krafter:  

"Mamma hade faktiskt ord om sig - hon höll oss rena och fina jämt. 
Och det var viktigt. ... Det var många som sade så här: Men hur orkar 
du med detta? - Ja, snart har denna dagen gått. I morgon kommer en 
ny,  det  var hennes lösen".  112)  

Att trots den stora trångboddheten och bristen på bekvämligheter som 
rinnande vatten och avlopp hålla något så när rent och snyggt krävde 
verkligen sin kvinna.  

"Kvinnorna hade det besvärligt med tvätt och sånt där. Skulle man 
bada till jul t ex, så skulle det släpas upp en bunke och värmas vatten 
på järnspisen. Sen skulle det bäras utför den branta trappan där vi 
bodde. De hade det jobbigt. Jag minns att min mamma somnade 
ibland, när vi  skulle äta julkväll .  Då somnade hon där hon satt . . ." .  113) 
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Att hålla ordning i  en trång bostad med dåliga förvaringsutrymmen var 
också et t  problem, och en intervjuperson kan så här i  eft erhand inte förstå 
hur det  problemet löstes:  

"Det var ju hemskt trångt och dåligt med utrymme, och jag brukar 
tiinka ibland: 'Var hängde vi alla kläder?' Vi hade väl inte mycket, 
men ändå. Var hängde vi någonstans? Jag kommer ihåg att det fanns 
en garderob före farstun som man sade. Men herregud, där kunde inte 
rymmas all t!" 114) 

Men det  fanns också en ligt  intervjupersonerna familjer där det  var s ämre 
ställ t  med ordningen. Och den verkligheten skymtar ibland också i  
skolrådets handlingar.  Det var hem, där inte bara barnens skolgång utan 
också deras vård försummades: 

"... sorgliga förhållanden rådde i deras hem: de bodde i en liten koja 
bortom grossh. Rönnes villa och lefde där i stor fattigdom; förmåga 
och förstånd att sköta hemmet torde helt och hållet saknas hos 
föräldrarne, hvarföre barnen fingo lida brist på så väl kläder som föda. 
... Snusk, orenlighet och oordentlighet möter en öfverallt, och barnen 
formligen stinka däraf".H5) 

Men om det verkligen var oförstånd och okunnighet som i  detta och 
l iknande fall  var orsaken el ler  om en omöjlig si tuation tvingat hustrun a t t  
ge upp sin kamp mot smuts och förfall  -  därom kan vi en dast  spekulera.  

Renlighet,  snygghet och ordning brukar ses som ingredienser '  i  en 
borgerlig ideologi.  At t  dessa ideal  i  mycket också var sågverksarbetarnas 
skulle därför kunna tas som exempel på arbetarklassens förborger
l igande.116) Men någon enkel överföringsprocess var det  i  så fall  
verkligen inte fråga om. Kanske kan man t i l l  och med hävda at t  dessa 
ideal  i  l ika hög grad var arbetarklassens egna och rotade i  arbetarens 
egna erfarenheter och m ateriella förhållanden. Renlighet var in te bara en 
dygd. Det var också en nödvändighet.  I  kampen mot löss fanns inget annat 
vapen. Om inte såväl bo staden som dess innevånare hölls re na fick ohyran 
snabbt övertaget.  För den familj  som skulle samsas i  et t  eller  två rum med 
alla sina t i l lhörigheter var också ordning och disciplin tvingande 
nödvändigheter.  En intervjuperson i l lustrerar detta faktum så här:  

"Inte fick vi kasta ett plagg hit och ett plagg dit inte, utan vi var 
inrutade att vi skulle lägga kläderna så, att om det skulle hända 
någonting - bli eldsvåda eller någonting - så skulle var och en ha sitt 
knyte och skorna nedanför".  117) 

Ordning och disciplin blir  i  det  perspektivet  inte et t  borgerligt  id eal  som 
uppifrån påtrycktes arbetaren.  Det var en l ivsnödvändighet för en 
trångbodd arbetarfamil j .  Men kanske hade också skolans undervisning i  
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ämnen som trädgårdsskötsel ,  huslig ekonomi,  slöjd och nykterhet sin 
betydelse i  detta sammanhang. Säkert  förstärkte skolans disciplin och 
ordning hemmets,  och säkert  inpräntade lärarens snygghetsmönstringar 
ytterl igare re nlighetens budskap. Skolbaden och skolmyndigheternas besök 
i  hem, där barnens och hemmets vård försummades,  blev t i l l  pekpinnar 
som visade på den rätta renliga och ordningssamma vägen. 

Men skolans fostrande verksamhet vägde nog lät t  i  jämförelse med 
verklighetens.  På frågan om hemmet eller  skolan betytt  mest för deras 
uppfattning,  om hur et t  r iktigt  hem skall  vara,  är  intervjupersonernas svar 
ganska enstämmigt:  Hemmet! 

3a,  den person som lärde sig a t t  varje kväll  snyggt och prydligt  vika ihop 
kläderna i  e n hög, lärde sig dä rmed också läxan : Var sak på sin plats.  Och 
den läxan si t ter  i  än i  dag: 

"Jag kan aldrig gå hemifrån och lämna saker framme eller flytta på 
något så att man inte kan hitta igen det sen...".118) 

KVINNAN OCH HEMMET -  EN SAMHÄLLETS GRUNDVAL 

Detta kapitel  inleddes med et t  avsnit t  om sekelskiftets ideologier kring 
kvinnan, hemmet och samhället .  I  dessa framställdes kvinnan, först  den 
borgerliga och sedan också den proletära,  som den grund på vilken hela 
samhällsordningen vilade.  Mot bakgrund av de närmast föregående 
avsnit ten skall  vi  här diskutera verklighetsunderlaget för sådana 
föreställningar.  

Ronny Ambjörnsson påpekar at t  strävanden att  rekonstruera arbetar
familjen i  enlighet med borgerliga ideal  syftade t i l l  at t  dämpa 
klasskampstendenserna i  det  Sverige,  där de sociala motsättningarna 
djupnade. En hemmavarande maka ansågs solidarisera sig mer med sin 
familj  än med sin klass.  Man tä nkte sig a t t  arbetarhustrun skulle bidraga 
t i l l  "lösningen af de arbetskonflikter,  som sätta de olika samhällsklasserna 
emot hvarandra och hota samhällets fredliga utveckling".  119) 

De riksdagsmän, folkskoleinspektörer m fl  som i  undervisningen i  
trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet såg et t  medel a t t  via 
hemmet trygga den samhälleliga ordningen hörde all tså hemma i en bred 
idéströmning. Sådana tankar ägde förvisso också en viss reali tet .  Ett  
fungerande hemliv,  i  så måtto at t  de elementära behoven av ma t,  vila och 
värme ti l lgodosågs,  måst e rimligen betraktas som en nödvändig föruts ätt
ning för et t  accepterande av den rådande samhällsordningen. Om dessa 
förutsättningar saknades -  och på den punkten var de styrande nog så 
klarsynta -  var r isken stor för mer eller  mindre omfattande protester.  
Förhoppningarna at t  kvinnan skulle mildra och släta över konflikter 
mellan arbete och kapital  förutsat te därför att  påfrestningarna på hem-
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met inte överskred en viss kri t isk gräns.  Sundsvallsstrejken 1879 får 
i l lustrera detta påstående.  

Efter förhållandevis goda år vid 1870-talets början med st igande 
virkespriser och höjda arbetslöner vände konjunkturerna 1875. Lönerna 
nedpressades successivt ,  nöden växte och 1879.. .  

"... en vacker dag i slutet av maj månad, innan det största antalet 
gjort reda för sig vad frågan gällde, (endast hustrurna tycktes ha full 
klarhet i den uppfattningen, att det gällde rikligare föda), var man 
färdig at t  slå t i l l" .  120)  

Landshövding Curry Treffenberg,  som med mili tärmakt krossade strejken, 
uttryckte i  sin officiella berättelse över st rejkens förlopp sin bestörtning 
över kvinnornas agerande i  konflikten och över de. . .  

"... lifliga sympatier med hvilka strejken omfattades af arbetar
hustrurna, ett förhållande som för e ftertanken erbjuder ett rikt ämne 
till de mest nedslående betraktelser. Icke blott att till min kännedom 
kommit flera yttranden efter arbetarehustrurna, hvilka andats den 
bittraste sinnesstämning, utan flera arbetare hafva derjemte upplyst 
att kvinnorna vid många sågverk använt hela sitt inflytande öfver 
männen och sönerna för att förmå dem till deltagande uti och 
uthåll ighet med strejken".  121)  

I  landshövdingens ögon föll  här arbetarkvinnan ordentl igt  ur sin roll .  
Hennes sunda instinkt hade svikit ,  den som borde hos varje god arbetar
hustru väcka ovil ja mot al l t  som kunde avleda mannen från hans 
husfaderliga plikter som at t  "i  st i l lhet  arbeta och t jäna si t t  bröd".  
Förklaringen låg enligt  Treffenberg dock inte i  den nöd som följ t  i  de 
upprepade lönesänkningarnas spår.  Orsaken stod i  stä l let  att  f inna i  en 
bristande uppfostran,  som medfört  "den förvildning i  känslan och 
förvirring i  begreppet,  som fått  makt öfver en stor del  af arbetar
hustrurna. . ." .  122) 

Teorierna om kvinnan som stötdämpare i  klasskampen höll  al l tså inte 
all t id streck.  Men a t t  hennes lo jali tet  i  fö rsta hand riktades mot f amiljen 
var nog en riktig bedömning. Det ansvar för familjens välgång, som 
samhällets makthavare t i l ldelade henne, bar hon av tradit ion och kärlek 
självmant på sina axlar.  Ofta ansåg hon sig kanske bäst  fylla det  ansvaret  
genom att  medla fred och mana t i l l  "besinning".  Men under sådana 
omständigheter,  som rådde vid t iden för Sundsvallsstrejkens utbrot t ,  då 
låga arbetslöner utgjorde ett  hot mot familjens överlevnad, s tödde hon 
upproret .  Historien t i l lhandahåller f lera exempel på hungerupplopp med 
kvinnor i  spetsen,  och händelserna år 1917 i  Sverige är ytterl igare et t .  
Kvinnor som män deltog då i  hungerdemonstrationer,  som ordentl igt  
skakade makthavarna.  123) När verklig svält  och nöd s tod för dörren,  var 
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också arbetarkvinnan en revolutionär kraft  at t  räkna med, som inga mer 
eller  mindre välmenande uppfostringskampanjer kunde hejda.  

Historien om folkskolans undervisning i  t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig 
ekonomi och nykterhet handlar i  detta perspektiv om arbetarklassens 
integration i  samhället .  Folkskolan t i l lkom som e n lösning på de problem 
som landsbygdens sociala omstruktur ering gett  upphov t i l l .  Undervisningen 
var t i l l  at t  börja med i  s tort  sett  endast  en förlängning av den kyrkliga 
hemundervisningen, men under perioden 1842-1919 omdefinierades 
folkundervisningens uppgift .  Kring sekelskiftet  var det  framför al l t  
problemen med att  integrera den framväxande arbetarklassen i  det  
borgerliga samhället  som präglade diskussionen om den obligatoriska 
skolan.  Tomas Englunds studie av de samhällsorienterande ämnenas 
framväxt visar på en sida av det  problemet.  Fortsättningsskolans 
undervisning i  medborgarkunskap skulle nämligen fostra eleverna t i l l  
ansvarskännande samhällsmedborgare,  som rätt  förstod sin uppgift  i  och 
si t t  beroende av den s amhälleliga helheten.  124) M in undersökning belyser 
en annan och nog så fundamental  aspekt av samma problem. Ett  
fungerande hemliv var den grund på vilken a rbetarens samhörighetskänsla 
och solidaritet  med det  stora hemmet,  fosterlandet,  skulle bygga. För 
sådana syften togs folkskolans undervisning i  t rädgårdsskötsel ,  slöjd,  
huslig ekonomi och nykterhet i  bruk. 

SKOLA FÖR BARNET? 

Denna undersökning har kretsat  kring skolan som en förberedelse för 
vuxenlivet  med s ärskil t  tonvikt på l ivet  i  hem och familj ,  och trädgårds
skötselns,  slöjdens,  den husliga ekonomins och nykterhetsundervisningens 
betydelse därvidlag har diskuterats.  Dessa ämnen har förmodligen, l iksom 
genomgången av de batten antyder,  sin relevans också för andra områden, 
t  ex för yrkeslivet  el ler  för rollen som en allmänt ansvarskännande 
samhällsmedborgare.  En no ggrannare utredning av sådana aspekter faller  
dock utanför undersökningens ramar.  

Det är  emellert id inte t i l lräckligt  at t  se folkskolans undervisning en bart  
som en skolning för f ramtiden. Under sin skolt id var barnen delaktiga i  en 
verksamhet,  som också hade sin omedelbara betydelse.  Folkskolan bety dde 
något för barnen -  på g ott  el ler  ont -  i  deras egenskap av just  barn.  I  d et  
följande diskuteras några sådana aspekter av folkskolan i  Skön och 
undervisningen där i  al lmänhet.  Jag begränsar mig all tså inte t i l l  några 
speciella ämnen. 

Enligt  Phil l ipe Ariés har barndomen en historia,  som tar sin egentl iga 
början i  1500-talets Europa.  Dessförinnan ex isterade den varken som ett  
etablerat  begrepp, kulturell t  fenomen eller  som en period i  l ivet  klart  
avskild från vuxentil lvaron. 125) Ariés studie bygger främst på källmaterial  
från samhällets borgerliga och feodala skikt ,  och andra forskare har på
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pekat att  man utifrån detta inte kan generalisera t i l l  böndernas och 
proletärernas barn.  A rbetarbarnens barndom ä r t  ex en mer s entida före
teelse.  126) 

Hade då barnen i  Sköns sågverkssamhäl len någon barndom vid 1800- talets 
slut? Uppfattades de som individer med speciella behov, el ler  sågs de 
endast  som miniatyrer av vuxna? Existerade barndomen konkret  som en 
t i l lvaro skild från de vuxnas l iv el ler  var de vuxnas e rfarenheter också 
barnens? 

Här skall  jag främst uppehålla mig vid den sist a av dessa fr ågor.  Den har i  
sin tur många olika aspekter,  men en är speciell t  framträdande och den 
har att  göra med barnarbetet .  Barnarbete var vanligt  förekomma nde inom 
olika industrier  i  1800-talets Sverige,  men det  minskade i  o mfattning mot 
århundrades slut .  Detta hade enligt  Lars Olsson mindre att  göra med de 
lagar och förordningar,  som utfärdades i  syfte at t  reglera och begränsa 
barnarbetet  än med det  faktum att  en ny teknik gjorde barnen överflödiga 
i  fabrikerna.127) Sågverksindustrin var länge också undantagen från 
bestämmelserna,  och barnarbetet  var et t  markant inslag i  sågverks
miljön.  128) 

I  sågverksa rbetarminnena är det  männen som minns.  A v de ras berättelser 
at t  döma var barndomen under 1880- och 1890-talet  mycket kortvarig,  i  
den mån man överhuvud kan tala om någon sådan. Mycket t idigt  togs 
pojkarnas krafter i  anspråk vid s ågen. Märkesvirkning och knubblastning 
var jobb för nioåringar.  En del  var ivriga att  efter förmåga bidra t i l l  
familjens försörjning,  medan andra förbannade si t t  öde: 

"När jag gick i folkskolan, så fick jag gå ut kl 6 på morgonen och 
arbeta till kl 9. Så var det att springa hem och taga böckerna och 
springa till skolan. Kl 2 var det att springa från s kolan igen och börja 
arbeta igen till klockan 6. Så kafferast en halvtimme och arbete igen 
till kl 8. Vilket helvete. Många gånger grät jag så tårarna rann. Att 
skicka ett barn till en fabrik och bara taga pengarna år ut och år in, 
det  är grymt".  129) 

De skolhus som byggdes runt om i  Sköns församling kan ses som 
barndomens f örsta fästen i  sågverksmiljön.  Där t i l lbringade barnen några 
t immar under da gen avskilda från d et  pulserande sågverkslivet ,  och därför 
markerade skolstarten en fas i  l ivet  skild från de vuxnas värld.  Men 
avskildheten var inte total ,  och för många hade den endast  en marginell  
betydelse.  Bakom fenomen som den al lmänt om vittnade dåliga skolgången 
dolde sig träpatronernas och föräldrarnas intresse at t  dra n ytta av barnens 
arbetskraft .  Konflikten mellan skola och arbetsl iv fick på 1880-talet  en 
lönsing, då avdelningsläsning ersatte varannandagsläsningen. De äldre 
barnen blev därmed undervisningsfria under hösten,  våren och sommaren 
dvs under den t id då behovet av arbetskraft  var som störst  vid sågen. 



248 

' Pojkar i  sâgverksarbete t i l lsammans med vuxna stabbläggare vid 
Kubikenborgs sågverk kring sekelskiftet .  

Foto:  Sundsvalls  museum. 

Det förekom också a t t  f l ickor a rbetade vid sågverken, men vanligare var 
a t t  de på ett  t idigt  stadium fick ta ansvar för hushållsarbetet  och yngre 
syskon. Också för f l ickan var därför gränsen mellan barnets och den 
vuxnes värld i  många avseenden uppluckrad.  En kvinnlig intervjuperson 
berättar:  

"Jag har aldrig fått vara barn. Jag hade en kamrat, som var minst i 
den familjen,... och hon satt i knät på pappa sin och kelade med 
honom. Och jag var så avundsjuk - jag ka n känna det än. Då s ade han: 
"Kom du också så får d u sitta här!" S å gjorde jag s om hon gjorde och 
tog omkring honom. Det har jag a ldrig fått uppleva, därför att jag har 
fått  vara stor.  Jag har haft  mindre syskon".  130) 

Hur var det  då att  vara skolbarn i  Sköns folkskolor under denna t id? I 
sågverksarbetarminnena hit tar  man tyvärr inte många upplysningar som 
svar på den frågan utan vi är  hänvisade t i l l  intervjupersonernas 
berättelser.  

Lärarens eller  lärarinnans personliga egenskaper har stor betydelse för 
hur skolt iden upplevdes.  Den, som hade en sträng småskollärarinna,  
lyssnade måhända med viss avund t i l l  skratten från småskolans andra 
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klass,  där det  kring e n mindre allvarl ig skolfröken kunde råda en ganska 
uppsluppen stämning.131) Ordning och disciplin härskade vanligtvis annars 
i  klassrummet,  men det  fanns även exempel på folkskollärare som i  den 
vägen hade vissa problem.132) 

Disciplinen var ibland onödigt hård.  Aga förekom, all t ifrån luggar och nyp 
i  örat  t i l l  en mer systematisk form, då syndabocken togs i  enrum för 
hårdhänt upptuktelse av förste läraren på skolan.133) Skamvrån var en 
annan bestraffningsinrättning,  och där hamnade man om man inte kunde 
sin lä xa.  En lärardotter,  som för egen del undslapp sådana nesor,  blir  än i  
dag upprörd vi d tanken på den förnedring som skamvrån symboliserade.  134) 
Stor ä r  upprördheten också hos många, när man minns lärarens behandling 
av vissa kamrater.  Den som inte var t i l lräckligt  kvicktänkt -  som så at t  
säga inte "hade det  så lät t  för sig" -  kunde av den anledni ngen bli  utsedd 
t i l l  lärarens hackkycklig och med det följde aga i  olika former.135) 

Minnena av folkskolans undervisning i  de olika ämnena är mycket 
skiftande,  men i  et t  avseende är de samstämmiga. Kristendomskunskapens 
katekesplugg minns alla med mycket blandade känslor.  Tänk om man i  
stä l let  fåt t  lära sig e ngelska! Då hade man ju t  ex kunnat slå sig i  slang 
med besättningen på de många fartyg som ankrade på redden vid 
lastageplatsen.l  36) 

I skolan lärde man sig at t  läsa,  och i  småskolan användes läseböcker av 
bl a  Rodhe och Anna Maria Roos.  Folkskolans läsebok var en följeslagare 
genom folkskolans klasser.  Den krit iserades av ledande folkskollärare vid 
sekelskiftet  för att  inte t i l lgodose barnens behov av spänning och f antasi .  
Selma Lagerlöfs bok om Nils Ho lgersson, e t t  beställningsverk av Sveriges 
Allmänna Folkskollärareförening, levde i  s törre utsträckning upp t i l l  
sådana krav,137) och den beställdes år  1908 i  hundra exemplar av Sköns 
skolråd.138) Många av församlingens skolbarn har nog i  sin fantasi  följ t  
med på den hisnande färden på en gåsarygg över Sverige.  En f d 
Heffnerselev berättar  om en annan l iknande läsupplevelse.  

En dag gjorde Enhörning, sågverkets ägare,  ett  besök i  sin bolagsskola.  
Eleverna fick läsa var sina stycken ur en läsebok, och Enhörning, stor och 
kraft ig och med mustasch,  s att  länge och lyssnade.  Til l  s ist  sa han t i l l  
läraren: "Hur är  det  Andersson, har ni  ingen annan bok än den här?" D et 
hade man nu inte,  och Enhörning f örkunnade då at t  han skulle ordna en 
fin och alldeles nyutkommen bok t i l l  varje elev i  klassen: 

"Vi undrade, vad det var för bok. Det tog väl en vecka, så kom det en 
stor låda. Det var Sven Hedins bok 'Från pol till pol'. Han hade varit i 
Asien han... Det var ju sensation att få là'sa en sån bok, det var 
spännande. '"  139) 
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Slöjd var som tidigare sagts et t  populärt  ämne, sâ de pedagogiska 
argument som framförts i  debatten om folkskoleslöjden var inte 
ogrundade. Slöjdtimmarna var et t  välkommet avbrott  i  skolarbetet ,  där 
barnens verksamhetsbehov t i l l  en del  f ick sin t i l lfredsstäl lelse.  Men 
eftersom undervisningen var bunden av modellserier,  satt  kreativiteten 
förmodligen inte i  högsätet .  Kanske ä r det  betecknande at t  en av de två 
intervjupersoner,  som upplevde slöjdtimmarna mer som en pläga än ett  
nöje,  se nare som vuxen sk ulle komma att  söka sig t i l l  den konstnärliga 
banan.140) 

Skolan stod också i  vissa avseenden för elevernas fysiska och sociala 
omvårdnad. Skolbad och hårklippning har redan nämnts.  I  Kubikenborg 
fick de allra fat t igaste barnen gratis  grötfrukost i  skolköket,  men den 
förmånen upplevdes enligt  en av intervjupersonerna som en förnedring.  Att  
klara sig själv utan välgörenhet -  i  detta satte många sin stolthet .141) 

Skolan kunde också ha negativa effekter på barnens hälsa.  Trång a,  kalla 
el ler  dåligt  venti lerade lokaler var länge ett  problem, åtminstone i  
församlingens skolhus.  Avträdena vid Ortviken var inte på långt håll  
dimensionerade efter det  stora antalet  barn,  och provinsialläkaren slog v id 
e t t  par t i l lfäl len larm över sådan a s anitära olägenheter.  I Ortviken måste 
man också utrymma en småskolelokal på grund av för hög arsenikhalt  i  
målarfärgen.142) Bolagsskolorna levde förmodligen i  större utsträckning 
upp t i l l  hygienens krav,  och med t iden förbättrades förhållandena också i  
församlingsskolorna.  

Folkskolan bör al l tså i  myc ket ha varit  en företeelse på både gott  och ont 
för barnen i  Skön. Den präglade på olika sätt  deras uppväxttid,  och med 
den kom på sätt  och vis ba rndomen ti l l  sågverksmiljön.  För en del öppnade 
den också möjligheter t i l l  vidare studier och utgjorde därmed första 
anhalten på en klassresa.  Men ändå är det  dominerande intrycket att  
skolt iden,  åtminstone för de manliga intervjupersonernas del ,  var en 
parentes på vägen t i l l  arbetsl ivet  vid så gen. Detta kan i  så fall  vara en 
förklaring t i l l  at t  skolan e ndast  skymtar i  förbigående i  såg verksarbetar
minnena, medan skildringar av arbetet  vid sågen under uppväxtåren är 
både levande och innehållsrika.  Ett  sådant exempel får avsluta detta 
avsnit t :  

"År 1896 i maj, då skolterminen var slut, gick jag och ett par 
skolkamrater till brddgårds faktorn på Eriksdal och hörde oss för om 
arbete. Skeppningssà'songen var i full gång, och utanför brädgården på 
redden lågo många små och stora segelfartyg och lastade plank och 
bräder, och uppe kring staplarna rasslade handkapsågarna. Faktorn 
tittade på oss , log och sade: 'Visst ska ni få ar bete pojkar. Följ med få 
vi  se"' .  143) 
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DISKUSSION 

I det ta kapitel  har trädgårdsskötselns,  slöjdens,  den husliga ekonomins och 
nykterhetsundervisningens betydelse för l i vet  i  ar betarhemmet diskuterats.  
Därvid har jag i  första hand begrän sat mig t i l l  skolan och sågverksarbetar
familjen i  Skön. Hur skil jer  sig då Skön från riket  i  övrigt? 

Man bör vara medveten om a tt  förhållandena runt om i  Sverige uppvisade 
stora variationer.  Skil lnader mellan land och stad,  mellan städer med 
olika näringsstrukturer,  mellan industri  -  respektive jordbruksdistrikt  på 
landsbygden, mellan nordliga och sydliga delar av landet -  all  denna 
mångfald låter sig inte fångas i  en enkel formel.  Den mångfalden satte 
också sin prägel på folkskolan,  och den utgjorde dessutom e tt  problem för 
den centrala statsmakten.  Strävandena at t  införa et t  enhetl igt  undervis
ningsprogram i  r ikets alla folkskolor var int e all t id förenliga med de olika 
behov som folkskolan skulle fylla och med de skiftande vil lkor den 
verkade i .  Eleverna kom också f rån olika sociala klasse r.  I  folkskolan gick 
den självägande bondens barn t i l lsammans med torparbarn och stat arbarn.  
Där gick också grovarb etarens,  industriarbetarens och hantverkarens söner 
och d öttrar.  Den mångfalden präglade som vi se tt  bl  a  debatten om slöjd 
och huslig ekonomi.  

De samhällen som växte upp kring ångsågarna i  Skön stå r som symboler 
för det  industrikapitalist iska genombrottet  i  vårt  land. Många feodala 
drag levde dock länge kvar.  Visserl igen styrdes produktionen av 
kapitalist iska lagar,  men inslaget av självhushållning var ändå markant.  
Bondehushållets kunskaper var dä rför inte i  a l la avseenden f öråldrade och 
inte heller hade de gått  förlorade.  I mer urbana samhällen var 
förmodligen brytningen med äld re tradit ioner mer definit iv,  och därför låg 
kanske sågverksarbetarhustruns husliga kompetens över genomsnittet  för 
r iket.  

En annan omständighet bör också beaktas.  Sågverksarbetarhustrun var 
vanligen inte förvärvsarbetande.  Kvinnoarbeten förekom visserl igen vid 
sågverken men då mest som mer t i l lfäl l iga jobb med t  ex städning, och det  
var oft ast  ogifta kvinnor,  som på s ådana sätt  sökte sin utkomst.  144) Talet  
om kvinnornas stora okunnigh et i  hushållsgöromål som en följd av et t  ökat 
förvärvsarbete hade all tså inte sin t i l lämpning i  Skön. Därför är  det  
möjligt  at t  Skön också av denna anledning avviker posit ivt  från andra 
industriområden. Skil lnaden i  detta avseende bör dock inte ha varit  så 
stor,  eftersom andelen gifta kvinnor inom industri  och hantverk totalt  sett  
var lå g.  Enligt  en uppskattning utgjorde den år 1920 högst t re procent av 
alla industriarbetare och hantverkare. 145) 

Mina resultat  tyder på at t  folkskolan hade en tämligen marginell  
betydelse för l ivet  i  sågverksarbetarhemmet.  Undervisningen i  trädgårds
skötsel  f ick inte någon större utbredning, även om den under krist idens 
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slutskede spelade en viss roll  för at t  trygga l ivsuppehället .  Nykterhets
undervisningens effekter är  svåra at t  bedöma. Att  det  var syndigt a t t  supa 
-  den föreställningen bidrog nog skolan t i l l  at t  sprida och befästa.  
Folkskolans nykterhetsundervisning bör därför ha varit  et t  komplement 
t i l l  nykterhetsrörelsens verksamhet.  

Det praktiska värdet av den pedagogiska gosslöjden ifrågasattes av den 
t idens skoldebattörer,  och bl  a  med stöd av intervjupersonernas berätte lser 
gör jag deras frågetecken t i l l  mina.  Att  t i l lverka och underhålla 
bruksföremål för hemmet lärde man sig inte i  skol an utan på andra sätt .  
Men naturligtvis kunde de allmänna färdigheter som övades i  slöjdsalen 
som a tt  snickra,  spika och såg a s enare komma ti l l  användning i  hemmets 
sfär .  Flickslöjden var t i l l  s tor del  uppbyggd kring det  praktiskt  nytt iga,  
men enligt  intervjupersonerna lärde man sig ändå det  mesta i  hemmet.  
Skolans undervisning i  f l ickslöjd bör därför snarare ses som ett  
komplement t i l l  än som en ersättning för hemmets slöjdundervisning. 

Skolköksundervisningen var h elt  koncentrerad t i l l  de kvinnliga sysslorna i  
hemmet.  Den bidrog t i l l  at t  sprida nya maträtter  t i l lsammans med 
vetenskapens rön inom kostläran t i l l  sågverksarbetarhemmet.  Men för 
f l ickans uppfostran t i l l  duglig husmoder spelade all t jämt modern och 
hemmet en stor roll ,  och kanske var skolköksundervisningen heller inte 
all t id så rationell  ur sågverksarbetarhemmets synpunkt.  

Det kan naturligtvis inte uteslutas att  en studie i  en urban industrimiljö 
gett  et t  något annat resultat .  Kanske var behovet av huslig utbildning 
större fö r storstädernas arbetarfamiljer.  Detta är  emellert id inte l iktydigt 
med a tt  undervisning och uppfostran var a l l t  som behövdes för a t t  komma 
ti l l  rät ta med problemen. "Magfrågan" var framför all t  av ekonomisk 
karaktär och strukturell t  betingad. 
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Kapitel 10. AVSLUTNING 

I  det  inledande kapit let  redogjorde jag i  s tora drag för undersökningens 
historiska och samhälleliga bakgrund. Avslutningsvis vil l  jag göra et t  
försök att  relatera vissa av undersökningens resultat  t i l l  den allmänna 
samhällsutvecklingen, som bl a  innebar a t t  statens roll  förändrades.  Jag 
skall  också med hjälp av denna studie belysa några frågeställningar inom 
kvinnoforskningens område.  

STATEN, SKOLAN OCH HEMMET 

I denna undersökning har vi  följ t  utvecklingen av några ämnen i  den 
svenska folkskolan från 1842 t i l l  1919. Under denna period förändrades 
det  svenska samhället  i  grunden. I e t t  första steg ersattes en feodal 
produktionsordning med en konkurrenskapitalist isk.  Vid periodens slut  
hade kapitalismen gått  in i  sin andra f as,  och en monopolkapitalist isk era 
hade tagit  sin början.1) Denna omvandling av produktionen innebar att  
också staten bytte ansikte.  Äldre feodala element ersattes med 
kapitalist iska inom den statl iga sfären.  Ett  exempel är  ståndsriksdagens 
avskaffande år 1866, då vägen t i l l  den poli t iska makten öppnades för 
borgarklassen.2) 

Kapitalismens första fas -  konkurrenskapitalismen -  åtföljdes av en l iberal  
ideologi,  enligt  vilken sta tl iga r egleringar på de t  ekonomiska området var 
av ondo.3) Udden riktades mot skrålagar och andra feodala bojor som 
hindrade en kapitalist isk utveckling,  och avskaffa ndet av dessa blev därför 
t i l l  en nödvändighet för kapitalismens kärntrupper.  Med övergången t i l l  
monopolkapitalismen följde emellert id en ökad statl ig intervention på en 
mängd olika områden. Staten trädde t  ex in som finansiär av det  
kapitalkrävande järnvägsbygget,  och finans -  och kreditpoli t iken blev 
viktiga inslag i kapitalackumulationen.4) Kapitalismens inneboende 
motsättningar medförde at t  staten på olika sätt  f ick t i l l  uppgift  a t t  
trygga reproduktionen av det  kapitalist iska systemet.  

Statens förändrade och utvidgade roll  f ick s nart  sin motsvarighet i  en ny 
statsideologi.  Det privata och s tatl iga,  det  enskilda och al lmänna smälte 
samman ti l l  en enhet.  Samhället  sågs som en organism, där statens uppgift  
skulle vara at t  t i l lfredsställa och s amordna alla delar i  samhällskroppen. 
En viktig del  i  denna var arbetarklassen,  som nu blev föremål för både 
posit iva och repressiva åtgärder.5) Skolväsen och socialpoli t ik är  exempel 
på områden, vars expansion nu tog sin början.  Med Elsy Wennströms 
karaktärist ik började staten tona fram som den stora patriarken i  ett  
begynnande folkhem och därmed efterträdde den feodalt idens alla små 
patriarker i  de enskilda hushållen.6) Sådana drag kännetecknar också 
utvecklingen på folkundervisningens område,  och et t  tema i  denna 
undersökning har just  handlat  om statens ökade engagemang i  kultur
reproduktionen. 
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I  brytningstider som de n mellan feodalismen och kapitalismen, när gamla 
strukturer bryts ned för at t  ersättas av nya,  uppkommer kriser pä många 
av samhällsl ivets områden. Insti tutioner och människor har ännu inte 
anpassats t i l l  de nya förhållandena,  och reproduktionen av det  nya har 
ännu inte funnit  sina former.  När folkskolan kring sekelsk iftet  togs i  den 
samhälleliga reproduktionens t jänst ,  innebar detta därför egentl igen et t  
överskridande av en äldre ordning. Uppfostrans mål och innehåll  måste 
omdefinieras,  och folkskolan,  den stat l iga insti tutionen för undervisning 
av det  arbetande folkets barn,  stäl ldes inför nya uppgifter.  Vi har i  
debatten om slöjd och huslig ekonomi sett  hur en äldre t ids föreställ
ningar om hemmet som den rätta och naturliga uppfostringsinsti tutionen 
ersattes av nya,  där staten genom folkskolan på många sätt  trädde i  
hemmets s tälle.  Nykterhetsundervisningen t i l lhandahåller exempel på hur 
en folkrörelseinit ierad verksamhet inkorporerades i  den stat l iga sfären.  

I Sköns församling har vi  mer i  detalj  kunnat studera sådana utvecklings
tendenser.  Där utgjorde bolagsskolorna et t  mellanled i  den process,  som 
innebar at t  staten genom folkskolan övertog all t  mer av hemmens 
uppfostringsansvar.  Bolagsskolan var en sorts storfamiljskola med 
träpatronen som familjens överhuvud. Vid undersökningsperiodens slut  
hade staten genom kommunen som en än mer st orskalig patriark övertagit  
sågverksägarens ansvar för arbetarbarnens undervisning. Vi kan också 
notera at t  bolagsskolorna t i l lkom under en period då statens nya och 
vidgade funktioner ännu inte etablerats.  Här l igger en orsak t i l l  at t  
arbetarbarnens skolgång t i l l  at t  börja med kunde b etraktas som en privat  
angelägenhet och t i l l  at t  den uppfattningen med t iden blev all t  mer 
föråldrad.  Bolagsskolornas slutl iga avveckling var därför i  l inje med en 
mer allmän utveckling.  

Den process som här beskrivits  har också en annan sida.  Till  a t t  börja med 
fick socknen ta det  ekonomiska ansvaret  för folkskolan,  och m öjligheterna 
at t  forma denna efter de lokala förhållandena var enlig t  1842 års stadga 
rätt  stora.  Även om folkskolan bl  a  genom sit t  nära samband med kyrkan 
redan från början var en statl ig insti tution,  blev dess karaktär av sådan 
all t  mer utpräglad under seklets gång. Allt  f ler  centrala bestämmelser 
utfärdades för at t  reglera både organisationen och undervisningen, och 
med in rättandet av den sta tl iga folkskoleinspektionen togs yt terl igare ett  
steg i  samma riktning. När sen en all t  större del  av kostnaderna för det  
lokala skolväsendet kom a tt  bestridas med stat sbidrag,  kan man hävda a t t  
folkskolan t i l l  al lra största delen underställdes den statl iga central
makten.7) Därmed fick skolväsendet en enhetl igare karaktär i  landets 
olika delar.  Vi har sett  hur Sköns skolmyndigheter utfärdade all t  mer 
detaljerade bestämmelser om skolålder,  terminstider och dagliga 
läsetider.  Läroböcker och läs eordningar i  församlingens skolor l ik riktades 
också.  Kontrollen av skolgången skärptes,  och den reella skolt iden 
förlängdes.  
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Denna utveckling innebar konkret  at t  staten och folkskolan lad e under sig 
en all t  större del  av barnens uppfostran,  men barnen kom för den sakens 
skull  inte helt  at t  uppslukas av den stat l iga sfären.  Skolan upptog vid 
periodens slut  uppskattningsvis högst  en tredjedel av elevernas vakna t id 
under e t t  år .  Hemmet,  den lokala miljön,  t idiga erfarenheter av 
arbetsl ivet  -  sådana faktorer bidrog i  praktiken i  minst  l ik a hög gr ad som 
skolan t i l l  a t t  forma barnen och fö rbereda dem fö r l ivet  i  hem och arbete 
och som samhällsmedborgare.  

När man med skolans hjälp genom bl a  undervisningen i  t rädgårdsskötsel ,  
slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet försökte förbät tra arbetarklassens 
hemförhållanden fick detta all tså t i l l  konsekvens at t  staten all t  mer 
ingrep på familjens och det  privata l ivets område.  Vissa forsk are menar 
att  syftet  var just  det ta at t  kontrollera familjen och at t  detta syfte doldes 
mer eller  mindre väl  under en täckmantel  av förment humanitära och 
ideella motiv.8) De olika aktörerna på folkskolans område ses i  det  
perspektivet  som delaktiga i  en komplott  för at t  tämja och kontrollera 
arbetarfamiljen,  men en sådan konspirationsteori  är  enligt  min uppfatt
ning väl långsökt.  Man kan t  ex inte frånkänna sekelskiftets social-
reformatörer humanitära och ideella motiv.9) Många av dem drevs av et t  
uppriktigt  engagemang för de mindre lyckligt  lottade samhällsklasserna,  
och at t  sedan resultatet  blev en ökad kontroll  familjen är snarare den 
andra sidan av samma my nt.  Den sidan var man kanske inte medveten om, 
eftersom de mänskliga aktörerna inte all t id såg längre än t i l l  myntets 
mer ideella och vackra framsida.  Arbetarfamiljens medlemmar var 
dessutom in te passiva objekt i  den processen,  där d eras familjeliv kom at t  
ordnas efter nya regler.  Deras högst förståeliga strävanden att  göra det  
bästa möjliga av t i l lvaron i  hemmet,  hade i  sådana avseenden en minst  
l ika stor betydelse som alla socialreformatörers mer eller  mindre 
välmenande försök at t  forma arbetarfamiljen efter sina ideala mönster.  

SKOLAN, KVINNAN OCH HEMARBETET 

Avhandlingsrubriken "Att  skolas för h emmet" har sin speciella relevans för 
f l ickan, den blivande husmodern.  Därför tangerar undersökningen också 
några av kvinnoforskningens akt uella frågeställningar,  och i  detta avsnit t  
skall  jag uppehålla mig vid dessa.  

De te orier,  som Marx utvecklade gäl lde f rämst produktionens sfär.  Kanske 
är det  därför som d et reproduktiva arbetet  inom hemmet länge utgjort  et t  
försummat område inom marxismen, även om Marx och Engels ingalunda 
var blinda för reproduktionens betydelse.  I "Den tyska ideologin" påpekar 
de att  människorna måste vara i  s tånd att  leva för at t  göra historia:  
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"Till  l ivets uppehälle krävs framför all t  mat och dryck,  bostad, kläder 
m m. Den första histo riska handlingen Ur all tså skapandet av de medel 
som krävs för a tt  dessa behov skall  t i l l fredsställas,  produktionen a v 
det  materiella l ivet  självt ,  och förvisso är de tta en historisk handling,  
en förutsättning för all  historia,  som fortfarande -  l iksom för 
årtusenden sedan -  dagligen och stundligen måste uppfyllas för att  
överhuvud hålla människorna vid l iv"AO) 

Det reproduktiva (och i praktiken kvinnliga) a rbetet  som ett  sista led i  
produktionen av l ivsförnödenheter utgör pä så sätt  et t  fundamentalt  inslag 
i  det  historiska ske endet,  och här återfinner vi  e n av grunderna för den 
materialist iska historieuppfattningen. Att  därmed också förhållandet 
mellan könen och inte enbart  relationen mellan olika samhällsklasser bör 
underkastas en historisk analys är däremot et t  faktum som marxister inte 
all t id dragit  konsekvensenra av.  Marx studerade t  ex endast  produktionen 
av l ivsförnödenheter för marknaden och följde inte varornas färd t i l l  
vidare beredning inom hemmets väggar.  Med de senaste årens uppsving 
inom kvinnoforskningen har dock intresset  kommit at t  r iktas också mot 
reproduktionens sfär,  och olika teorier har utarbetats för området.  

Produktionens omvandling i  kapitalist isk riktning innebar att  den blev 
all tmer offentl ig (församhälleligad). l  1) En fråga at t  stäl la kring 
reproduktionen ä r därmed: Varför förblev den i  många avseenden av privat  
karaktär? Med andra ord: Hur sk all  man förklara hemarbetets existens? 
Här kan två förklaringslinjer urskiljas.  Enligt  den ena är hemarbetet  en 
feodal kvarleva,  medan den andra vil l  förk lara hemarbetet  mot bakgrund 
av kapitalets egna betingelser.  Som stöd för kvarleveteorin anförs att  
hemarbetet  producerar bruksvärden i  s tä l let  för bytesvärden, vilket  var et t  
kännetecken för det  feodala produktionssättet .  För denna teori  talar 
också d et  faktum att  hemmens bruksvärdesproduktion delvis ers atts  av en 
kapitalist isk konservindustri ,  konfektionsindustri ,  etc .  Den del av 
hemarbetet  som består av omsorgsarbete,  dvs vård av barn,  sjuka och 
gamla har också i  mycket f lyttats ut  ur hemmet och blivit  en stat l ig 
angelägenhet.12) 

Men hemarbetet  har ändå inte helt  försvunnit .  Enligt  andra forskare kan 
det  därför inte (enbart)  ses som en feodal kvarleva.  Det måste ha et t  
existensberätt igande också för kapitalet .  Med såd ana utgångspunkter görs 
olika försök at t  inordna hemarbetet  i  kapitalets rörelselagar.13) 
Diskussionen kretsar då t  ex kring frågor som denna: Är hemarbetet  
produktivt  för kapitalet ,  dvs mervärdesskapande, och hur t i l lgodogör sig 
kapitalet  i  så fall  detta mervärde? Enligt  e t t  synsätt  håller  det  oavlönade 
hemarbetet  nere kapitalets kostnader för arbetskraftens reproduktion,  och 
mervärdet från kvinnans arbete t i l lförs kapitalet  via mannens arbets-
kraft .14) Andra angriper frågan utifrån andra utgångspunkter.  Lasrke-
Nielsen menar t  ex att  kapitalismen förutsät ter  att  reproduktionen orga
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niseras privat .  Arbetskraftens varukaraktär innebär nämligen at t  den 
måste vara färdigproducerad innan den tas i  bruk på marknaden. 15) 

Några reflexioner kring såd ana frågor kan göras utifrån denna undersök
ning. Det är  i  och för sig inte orimligt  at t  se hemarbetet  med dess 
produktion av bruksvärden som en feodal kvarleva.  För den enskilde 
hushållsmedlemmen fyller det  samma funktion nu som det gjorde t id igare 
-  att  trygga den daglig a överl evnaden. Men med kapitalismen förändrades 
ändå förutsättningarna för hemarbetet  genom att  lönearbetets vil lkor 
satte sin prägel också på den husliga sfären.  Man ha de inte längre samma 
möjligheter a t t  producera de egna existensmedlen.  Mat,  kläder,  m m 
måste nu också köpas som varor på en marknad. Nu var förstås denna 
övergång på många håll  i nte omedelbar och absolut.  Vi har sett  hur vissa 
inslag av självhushållning levde kvar i  Sköns sågverkssamhällen,  och 
detsamma gällde andra l iknande miljöer.  I  urbana områden däremot var 
brytningen med självhushållsekonomin både av äldre datum och mer 
definit iv.  

Mot denna bakgrund kan slöjden i  folkskolan s es som ett  försök a t t  föra 
feodala tradit ioner vidare,  e ftersom den bl a  syftade t i l l  at t  bevara den 
husbehovsslöjd,  som all tmer trängdes t i l lbaka av en mer storskalig 
industriproduktion.  Att  lära arbetarfl ickan stoppa och laga var dessutom 
inte helt  i  enlighet med kapitalist iska lagar,  enligt  vilka en stor 
omsättning av varor ä r  både nödvändigt och önskvärt .  Vi d denna t id kunde 
dock konsumtionsutrymmet tas i  anspråk av andra grupper i  samhället .  

På l iknande sätt  är  undervisningen i  huslig ekonomi b ärare av et t  feodalt  
arv.  "Hemlagat" i  s täl let  för "Färdiglagat" var definit ionsmässigt  
skolkökets motto.  Hemgjord sylt  och saf t  i  s tället  för industrins pro dukter,  
hembakat bröd i  s täl let  för köpt -  många av självhushållningens principer 
gällde fortfarande i  skolköksundervisningen. Kanske blev den en bland 
andra faktorer,  som kom at t  trygga hemarbetets fortsatta existens? 

Men den husliga ekonomin överskred i  andra avseenden den gamla 
ordningen. Förmedlingen av vetenskapens rön inom näringsfysiologin och 
betoningen av ett  rationell t  hemarbete bar inom sig,  för at t  dra en 
parallel l  t i l l  produktionens sfär,  fröet  t i l l  en utveckling av hushålls
arbetets produktivkrafter.  Undervisningen syftade också t i l l  at t  upprätta 
en ny reproduktionsordning bättre anpassad t i l l  lönearbetarfamiljens 
vil lkor.  Dagliga beräkningar av portionspriser var knappast  meningsfulla i  
bondefamiljens självhushåll ,  men för lönearbetarfamiljen kunde de fylla 
sin funktion.  

Utifrån ovanstående resonemang skulle slutsatsen bli  at t  skolans 
undervisning i  slöjd och huslig ekono mi visserl igen förde vidare feodala 
tradit ioner inom hemarbetets område,  men at t  dessa omtransformerades,  
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t i l l  en del  byt te innehåll  och anp assades t i l l  det  rep roduktiva hemarbetets 
ändrade förutsättningar.  

Hemarbetet  har al l tså överlevt övergången t i l l  kapitalismen. Tesen att  det  
därför också måste ha et t  existensberätt igande för kapitalet  bekräftas 
indirekt av denna undersökning. Åtminstone hyste sekelskiftets kapital
ägare och med dem närstående grupper en sådan uppfattning: Arbetarens 
lön var full t  t i l lräcklig om bara hustrun förstod at t  hushålla och ta t i l l  
vara.  Huslig utbildning kunde dä rför träda i  löneförhöjningens ställe .  Det 
betyder med andra ord att  genom kvinnans obetalda hemarbete skulle 
kapitalägarens kostnader för arbetskraftens reproduktion hållas nere.  I så 
måtto kan man hävda at t  hemarbetet  också var -  och fortfarande är -
mervärdesskapande. 

Några reflexioner kring förhållandet mellan kön och klass som det 
framträtt  i  denna undersökning kan också göras.  Inom kvinnoforsknin gen 
är patriarkatet  et t  vanligt  begrepp, definierat  som et t  system av so ciala 
relationer,  där kvinnan i  olika avseenden underordnas mannen. Under den 
här aktuella t idsperioden var patriarkatet  på många sätt  en synlig 
reali tet .  Föreställningen om kvinnan som mannens t jänarinna var väl  
utbredd. Den gifta kvinnan var inte myndig och först  1874 fick hon rätt  
att  själv disponera en eventuell  arbetsinkomst.16) Enligt  1866 års 
riksdagsreform var kvinnan inte röstberätt igad vid valen t i l l  r iksdagens 
båda kamrar.  Om hon betalade skatt  hade hon visserl igen rösträtt  vid 
kommunalstämman, och efter 1909 var kvinnor under vissa vil lkor också 
valbara t i l l  kommunalfullmäktige,  men i  s to rt  var de utestängda från den 
poli t iska makten.17) 

I denna undersökning har vi  m ött  en mängd ut talanden om kvinnans sanna 
natur och rätta plats i  samhället ,  som på olika sätt  legit imerade hennes 
underordnade s tällning.  Det bör dock observeras a t t  det  var maktens män 
som stod för dessa och a t t  de gällde arbetarkvinnan. Arbetarens kvinnosyn 
kommer inte t i l l  uttryck i  källmaterialet .  Därför belyser denna 
undersökning inte i  första hand förhållandet mellan könen. När 
kapitalägaren sade sin mening om arbetarkvinnan talade han främst 
utifrån si t t  klassintresse.  Kanske man man påstå at t  han därmed dömde 
arbetarhustrun t i l l  ännu s törre ofrihet  än mannen och t i l l  at t  leva under 
et t  dubbelt  förtryck. Men man måste också komma ihåg at t  de fr i-  och 
rättigheter som förvägrades kvinnan ofta inte heller t i l lerkändes hennes 
man. Det är  dessutom svårt  at t  värdera graden av ofrihet .  Mannen som 
löneslav vid träpatronens ångsåg, hustrun som slav under hemarbetets 
tunga och knappa vil lkor -  hur skall  graden av förtryck mätas? 

Vissa resultat  tyder på at t  i  de familjer,  där mannen tog si t t  fulla 
försörjaransvar,  var kvinnans ställning i  praktiken ganska stark.  I  
sågverksarbetarminnena skildras kreditsystemet,  som innebar at t  
inkomsten redan i  förväg var förbrukad i  handelsboden.18) En av intervju
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personerna berättar  at t  i  hennes familj  skulle lönekuvertet  lämnas 
oöppnat t i l l  modern.  19) I sådana fall  var det  kvinnan, hushållsföre-
stândarinnan, som i  praktiken disponerade familjeinkomsten,  om inte för 
egen del så för familjens räkning. 

Kvinnan var e mellert id i  dessa och m ånga andra avseenden helt  utlämnad 
åt  mannens goda vil ja.  Hon kunde knapp ast  hindra honom från a t t  använda 
de fört jänade pengarna för egen räkning, och s äkert  utnytt jade vissa män 
den möjligheten.  En sågverksarbetare berättar  från sin uppväxttid om 
pengar som förlorades på kortspel och om hur hela avlöningen d å kunde 
gå åt  skogen: 

"Då var det  att  gråta sina hungriga barn t i l l  st ings,  och dagen därpå 
göra sig ytterligare skyldig i  samhällets privataffärer.  Min Far 
spelade aldrig kort.  Han använde ej  heller sprit .  Jag vågade mig ej  
heller på dessa laster,  så länge jag bodde hemma. Jag f ick ju även 
lämna all t  jag t jänte,  hemma åt Far".20) 

Vilken betydelse hade då folkskolans undervisning i  trädgårdsskötsel,  
slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet för förhållandet mellan könen? 
Trädgårdsskötseln var e t t  könsneutralt  ämne, e ftersom den vände sig t i l l  
både pojkar och fl ickor.  Möjligen kan man tänka sig at t  pojkarna 
t i l ldelades tyngre arbetsuppgifter som at t  gräva och kärra jord,  medan 
fl ickorna fick g allra och rensa.  I så fall  befästes en arbetsdelning mellan 
könen, som måhända har sina biologiska grunder.  

Nykterhetsundervisningen var också gem ensam för pojkar och fl ickor,  men 
här var pojkarna den främsta målgruppen. Drinkaren förutsat tes allmänt 
vara en man, och det  var al l t så pojken som i s tör re utsträckning riskerade 
att  bli  slav under rusdrycksbegäret .21) Flickan, den blivande hustrun,  
r iskerade att  bli  beroende av en man, som genom sit t  supande 
undergrävde familjens ekonomi.  Nykterhetsundervisningen borde därför 
objektivt  sett  vara i  l inje med kvinnans intresse i  minst  l ika hög grad som 
mannens.  

Undervisningen i  slöjd och huslig ekonomi skilde sig från de övriga genom 
att  den var könsspecifik.  Enbar t  detta faktum bidrog naturligtvis t i l l  a t t  
befästa den könsliga arbetsdelningen och dä rmed den kvinnliga under ord
ningen. Vi har visserl igen sett  at t  maktens män t i l lerkände såväl den 
kvinnliga slöjden som den husliga ekonomin et t  mycket stort  värde.  
Flickslöjden ansågs t  ex redan på et t  t idigt  stadium så viktig at t  den 
borde göras obligatorisk.  Skolköksundervisningen skulle förbereda fl ickan 
för hennes framtida viktiga roll  som husmor,  och husmoderns samhälls
nytta var mångomtalad.  Sådana insikter f ick dock inte någon motsvarighet 
i  praktiken. Den viktiga fl ickslöjden fick vänta länge på statsbidrag,  och 
när sådana t i l l  s lut  bevil jades,  utgjorde de mindre än hälften av 
gosslöjdens bidrag.  Statsbidragen användes t i l l  lärarlönens finansiering,  vil-
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ket betyder at t  småskollärarinnans och folkskollärarinnans undervisning av 
fl ickorna i  slöjd i  reali teten var mindre värd än folkskollärarens insats i  
pojkarnas slöjdsal .  

Ida Norrby och andra kvinnor,  som gick i  spetsen för den husliga 
ekonomin, vil le med sin betoning av vetenskapen som grund för 
undervisningen höja värd et av och aktningen för det  husliga arb etet .  1919 
års läroplan hade en l iknande målsättning.  Men sådana ambitioner 
förverkligades inte på långa vägar full t  ut .  Lönearbetet  inom d et husliga 
området var dåligt  betalt ,  och hemarbetets lön var i  bästa fall  några 
uppskattande ord t i l lsammans med kvinnans eventuella egna t i l lfreds
ställelse över utförda arbetsuppgifter.  Den husliga ekonomin utgjorde 
därför en mycket bräcklig grund för kvinnlig självständighet och 
frigörelse.  

Jag har t idigare ifrågasatt  tesen att  mödrarna var oförmögna at t  själva 
uppfostra sina döttrar t i l l  dugliga husmödrar.  Åtminstone tyde r resultaten 
från Skön på at t  hemmen fungerade relativt  väl  som husmodersskolor.  
Skoiköksundervisningen var heller inte i  al la avseenden anpassad t i l l  
familjernas förhållanden. (Därmed inte sagt att  den också t i l lhandahöll  
vissa nytt iga kunskaper och färdigheter) .  Kanske lärde fl ickorna sig i  
skolköket -  och för den delen också i  slöjds alen -  i s täl let  först  och fr ämst 
denna läxa: "Kom ihåg at t  du är f l icka och at t  du därför en gång som 
maka och mor skall  axla ansvaret  för familjen.  Hemmet och köket är  din 
rätta arbetsplats,  och d et  husliga ar betet  din av Gud och sam hället  givna 
lott".  I  s å fall  var undervisningens främsta funktion den att  befästa och 
legit imera den könsliga arbetsdelningen. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Till  s ist  och innan den definit iva slutpunkten sät ts  för detta arbete kan 
det  vara lämpligt  at t  återvända t i l l  dess startpunkt.  Avhandlingen had e sin 
upprinnelse i  konstaterandet att  den sociologiskt inspi rerade forskningen 
kring undervisningens historia hade en stor vit  f läck.  Skolan som 
ideologiöverföring och som led i  en kvalif ikation av den blivande 
arbetaren och samhällsmedborgaren har förvisso ägnats intresse.  Men 
frågan om skolan som en förberedelse för l ivet  i  hemmet har i  s tort  sett  
förbigåtts  med ty stnad. Denna undersökning av folkskolans underv isning i  
trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet syftade t i l l  a t t  fylla 
åtminstone en del av detta tomrum. 

Det visade sig snart  at t  mina fråges tällningar ledde rakt in i  problem med 
brännande aktuali tet  i  sekelskiftets Sverige.  Med den sn abba övergången 
t i l l  industrikapitalismen följde en reproduktionskris i  s tor skala.  Livet i  
arbetarhemmet/familjen,  som med et t  visst  fog betraktades som 
grundbulten i  hela den samhälleliga reproduktionen, hade ännu inte fått  
sin f asta utformning. Orsakerna t i l l  det  som upplevdes som familjens kris 
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stod i  mycket a t t  f inna i  de ekonomiska och sociala förhållanden som 
rådde,  men problemen de finierades i  pedagogiska t ermer och fördes på så 
sätt  t i l l  folkskolans ansvarsområde.  Därför ifrågasat tes inte heller på 
allvar produktionsförhållandena och borgarklassen skördade betydande 
ideologiska vinster.  Orsakerna förlades t i l l  individnivå.  Problemen 
bottnade i  bristande omsorg och kunskaper hos arbe taren och hans hustru.  

Denna undersökning har på så sätt  t i l lhandahåll i t  exempel på tesen att  
vad som definieras som problem, l iksom hur problemen ställs ,  ofta är 
ideologiskt betingat.  Dén är också en i l lustration t i l l  et t  annat faktum: 
Ideologier m åste,  för at t  befästas,  på något sätt  bekräftas av människor
nas vard agliga erfarenheter.22) Även om tendensen att  lägga skulden för 
sakernas eländiga t i l lstånd på okunniga och oförståndiga husmödrar mås te 
ifrågasättas,  så låg trots al l t  en viss reali te t  i  sådana föreställningar.  
Vittnesbörden om hur en familj  med mager inkomst tack vare hustruns 
duglighet klarade sig förhållandevis väl  i  jämförelse med en bättre betald 
arbetare med en mindre exemplarisk hustru hade säkert  på sina håll  en 
motsvarighet i  verkligheten.  Men man gjorde sig ändå skyldig t i l l  en 
förenkling av problemen nä r de förlades t i l l  reproduktionens sfär i  s t äl let  
för t i l l  produktionens,  där de hade si t t  egentl iga ursprung. 

Det ovan sagda betyder också at t  folkskolans undervisning i  trädgårds
skötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet inte endast  t jänade 
borgarklassens syften.  Den kunde också förmedla kunskaper och 
färdigheter som var t i l l  arbetarfamiljens objektiva nytta.  Jag har dessutom 
funnit  tecken på at t  när ett  ämne väl var infört  i  folkskolan,  började d et  
att  där leva si t t  eget l iv.  Det l ivet  bestämdes av de ekonomiska och 
organisatoriska ramarna för skolarbetet  men också av lärarnas ambitioner 
att  t  ex utveckla och stärka sin professionella status.  Slöjden och 
nykterhetsundervisningen t i l lhandahåller exempel i  den vägen. Denna 
omtransformering var ibland en realist isk anpassning t i l l  vad skolan 
egentl igen kunde uträtta.  Vid undersökningsperiodens slut  gavs t  ex 
slöjden en större betydelse för utveckling av kre ativitet  och skönhetssinne.  
På det  planet kunde skolans uppfostran måhända hävda sig gentemot 
verklighetens.  Undersökningens resultat  tyder ju annars på at t  l ivet  
utanför skolan i  många andra avseenden överträffade folkskolan i  den 
vägen. Ideal som sparsamhet,  ordning, renlighet och nykterhet hade sin 
bästa grogrund i  arbetarfamiljens reella förhållanden. 

De föreställningar om arbetarfamiljens sönderfall ,  som riksdagsmän, 
folkskoleinspektörer m fl  gav uttryck för i  debatten om folkskolans 
undervisning i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig ekonomi och nykterhet,  var 
al lmänt förekommande i  det  slutande 1800-talets och t idiga 1900-talets 
Sverige.  Dessa föreställningar hade kanske på sätt  och vis si t t  reella 
verklighetsunderlag men det  är  tveksamt huruvida talet  om familjens 
sönderfal l  är  relevant:  Ett  sönderfall  förutsätter  ju at t  något som tidigare 
existerat  var stat t  i  upplösnin g. Enligt  den se nare familjeforskningen inne
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bar tvärtom industrikapitalismens genombrott  at t  de egendomslösas 
familjebildning stärk tes.  I äld re t ider hade barnen t idigt  skickats iväg för 
at t  på egen hand försörja sig som piga eller  dräng.23) Med det  
kapitalist iska lönearbetet  ökade däremot familjens möjligheter at t  hålla 
ihop under en längre period.  Barnen bodde hemma även e fter det  at t  de 
gjort  s i t t  inträde i  förvärvslivet ,  och deras inkomst utgjorde värdefulla 
t i l lskott  t i l l  familjens ekonomi.24) 

Termen sönderfall  är  därför kanske inte helt  adekvat,  men att  arbetar
familjerna på många håll  levde under svåra förhållanden är ställ t  utom 
all t  tvivel .  Därför var också klyftan meilan den bistra verkligheten och 
det  borgerliga idealet  en iögonfallande reali tet ,  och olika åtgärder 
vidtogs för at t  överbrygga den klyftan.  En massiv kampanj startade på 
skilda fronter för a t t  uppfostra folket  och folkets barn t i l l  s törre 
sparsamhet,  kunnighet i  husliga t ing och nykterhet.  Ordning och reda 
skulle därmed träda i  kaosets stäl le.  I den kampanjen togs folkskolans 
undervisning i  f lera ämnen utöver den i  trädgårdsskötsel ,  slöjd,  huslig 
ekonomi och n ykterhet t i l l  hjälp.  Min undersökning har al l tså endast  rört  
en del  av en större samhällelig rörelse.  

I  de nna studie har vi  också följ t  en process frå n början,  e n strategi som 
har många framstående förespråkare.  Durkheim menade t  ex at t  man för 
at t  förstå de sociala fenomenen måste söka sig t i l l  deras ursprung, och 
den uppfattningen lär knappast  någon bestrida.  I våra dagar diskuteras 
också skolans ansvar för at t  lära barnen spara,  laga mat etc,  och den 
diskussionen behöver förankras historien.  Först  då kan vi förstå tendenser 
och finna mönster i  utvecklingen. Utan historia är  nutiden et t  kaos utan 
mening. 

Därmed står det  också klart  at t  sista ordet inte sagts med denna 
undersökning. Den slutar 1919 och en angelägen forskningsuppgift  är  
därför at t  följa den fortsatta utvecklingen fram ti l l  våra dagar.  
1980-talets svenska grundskola -  är den en skola för hemmet? 
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SUMMARY 

BACKGROUND 

This study deals with s ome of the subjects taught in compulsory school 
(elementary school) in Sweden during the period 1842-1919. I t  is  thus in 
the first  place a contribution to the history of Swedish educa tion.  But the 
origin of my research problem is to be found elsewhere:  there is  a  large 
blank space in the sociology of education concerning education as a l ink 
in the reproduction of society.  There has been research into how school 
reproduces and maintains the class structure of society by selecting pupils 
to different educational ca reers;  studies have also b een made of teaching 
as reproductive of ideology, and as one element in the reproduction of 
labour in that  the school system supplies the labour market with suitable 
qualif ied labour.  

But there has not been paid attention to another aspect of labour 
reproduction which is  of considerable importance -  the working per son's 
daily re-creation of him/herself  as a l iving being. Rest ,  food and 
maintenance of physical  and emotional health are parts of this 
reproduction process,  which largely takes place inside the home and which 
certainly demands special  skil ls  and knowledge. As a matter of fact  one of 
the official  aims of the Swedish comprehensive school toda y is  to provide 
pupils with t hat  sort  of knowledge, but what were things l ike earl ier? To 
what extent was the early elementary school ex pected to prepare pupils 
for l ife in the home? Questions l ike these form the basis of this study. 

The first  Elementary School Code was passed in 1842. At that  t ime 
Sweden was st i l l  clearly and agrarian society,  but within the farming 
system a capitalist  development had begun. During th e lat ter  half  of the 
19th century industrial  capitalism began to develop rapidly,  and the 
capitalist  mode of production can be said to have established i tself  around 
the turn of the century.  This brought with i t  a  restructuring of society,  
and a new class of wage-earners emerged. These people often l ived in 
conditions of extreme misery,  and i t  was their  children who in t ime 
attended elementary school -  the working people 's  school,  to use an 
expression typical  of the period.  

In th e farming household production and reproduction formed a unit ,  but 
that  unity was destroyed for the wage earner 's  family.  Production took 
place outside the home, in which the reproductive (and in practice often 
the woman's)  work was st i l l  carried out.  But the conditions for 
reproduction were fundamentally changed, as people could no longer 
produce the necessit ies of l ife themselves.  These necessit ies,  l ike other 
goods,  must now be purchased a t  the market.  Such words as 'housekeeping'  
acquired a new meaning -  making a scanty wage last  unti l  pay-day the 
following we ek. To what extent then was t he elementary school used to 
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establish a new order of reproduction in the wage earning family? In what 
respects was i t  a  solution to the subsistence problem for the worker 's  
family? 

On the basis of such questions I have chosen to study elementary school 
teaching in the fields of gardening, handicraft ,  domestic science and 
temperance matters,  as these subjects might in various ways be considered 
important for family economy. But here there might also be benefits  for 
the capitalist  employer.  With education as an alternative to higher wages 
the cost  of labour reproduction,  could b e kept on a low level.  Ho w far did 
the elementary school assist  in minimizing capital  costs for labour 
reproduction? 

The study is  based on such questions,  but of course i t  became clear that  
the history of Gardening, Handicraft ,  Domestic Science and Temperance 
Instruction could not be understood simply against  this background -
things are more complicated than that ,  and one important aspect is  
connected with increased state involvement in the education of the 
people.  

With the help of the elementary school the state successively took over 
from the home the responsibil i ty f or teaching children to read,  and for 
bringing them up as right-thinking Christ ians.  (This had previously been 
the duty of t he parents,  even if  the state via church and clergy had made 
sure that  they did not forget their  responsibil i t ies) .  During th e course of 
the century more and more questions of education and upbringing were 
taken over by the state.  The inclusion of gardening, handicraft ,  domestic 
science and temperance i nstruction in el ementary school activit ie s is  part  
of this process,  and that  is  one important theme in this study. Briefly,  the 
questions posed by the study can now be summarized as follows: 

1.  What arguments were used when training in gardening, handicraft,  
domestic science and temperance instruction came to be defined as 
the responsibil i ty of th e elementary school and th ereby as a matter of 
s tate concern? 

2.  How much importance was placed on this teaching f or the individual 
and for societal  reproduction respectively? 

3.  How w idespread were these subjects,  and how were the y established in 
educational practice? 

4.  What was the content of the teaching? 

On the basis of the answers to these questions,  there is f inally a discussion 
of t he original  question concerning t he importance of the teaching for the 
abil i ty of the worker 's  family to support  i tself .  
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THE INVESTIGATION 

The investigation includes three dimensions of reali ty:  ideologies 
concerning upbringing and education (questions 1 and 2),  educational 
practice (questions 3 and 4) and l ife in t he working man's family (the final  
question).  These are studied on both a general  central  level and locally,  in 
that  a  case study is carried out in t he parish of Skön in northern Sweden. 
Skön l ies in the heart  of the Sundsvall  region, where the rapidly 
expanding sawmill  industry during the final  decades of the 19th century 
symbolizes the breakthrough of industrial  capi talism in Sweden. Here were 
also fought the first  hard battles between labour and capital .  Another 
subject  well  worth studying is  the schools f inance d by t he sawmill  owners 
for the children of their  employees.  Like the sawmill  society in general ,  
these schools w ere established according to the patriarchal principles of 
earl ier  periods.  The company school was an extended family school,  with 
the sawmill  owner as the head of the family.  But th e Elementary School 
Code and other state regulations applied to these schools too,  and so they 
can be seen as a connecting l ink in the process by which the state 
incresingly took over responsibil i ty for education from the home. 

The source material  consists of various elements.  Discussions in 
Parliament and at  teachers '  meetings,  concerning the questions dealt  with 
here,  inquiries and statements from elementary school inspectors and 
other authorit ies have been examined. The four syllabuses issued in 1878, 
1889, 1900 and 1919 are also included. The local study is principally based 
on education committee meeting records and other school documen ts l ike 
the kitchen records f rom a company school.  The picture is  comp leted by 
interviews with twelve ex-pupils (born 1899-1910) from Skön's elementary 
schools ,  and earl ier  research into economic and social  conditions in the 
sawmill  region. 

RESULT 

STATE AND ELEMENTARY SCH OOL RESPONSIBILITY FOR EDUCATION 

The first  question was how gardening, handicraft,  domestic science and 
temperance education came to be defined as a concern of the school 's .  On 
paper the oldest  subject  was Gardering,  which was recommended in the 
first  Elementary School Co de of 1842. A teache r 's  pay was in kind,  and a s 
one benefit  he could be given a plot  of land for cult ivation -  in which case 
i t  would also be suitable for him to teach gardening. There was however 
no the oretical  discussion abou t the suitabil i ty of the subject ,  even though 
gardening was the only activity which might be of some importance to 
labour qu alif ication by contributing to the farming system. The idea that  
elementary school should provide occupational training was virtually 
unknown in Sweden at  that  t ime; the debate over the teaching content 
mainly concerned i tself  with whether there should be any other teaching 
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than in Christ ianity.  The main reason for Gardening's introduction being 
so i i t t le noticed was probably that ,  f iguratively speaking, i t  sl ipped in a s 
a result  of the solution to the problem of teacher 's  pay.  

Later,  however,  the suggestion that  Handicraft  should be added to the 
subjects taught by elementary school set  in motion a debate over 
principles.  The teaching of hand icraft ,  generally supported and recommen
ded by the state,  represented also a quali tat ive extension of s tate 
responsibil i ty for cultural  reproduction.  There was alr eady instruction in 
Lutheran morali ty and ideology, and in t he tradit ional school subjects that  
concerned the world and nature;  there would now be the addit ion of skil ls  
connected with two new spher es of existence -  handicraft  was l inked with 
both working l ife and home l ife.  The intensity of the debate over 
elementary school Handicraft  indicates that  i t  was really about a new 
principle for state responsibil i ty in the matter of cultural  reproduction.  
Once that  step was taken, the state was involved to a greater or lesser 
degree in al l  f ields of cultural  reproduction.  

The next subject  to come up was Domestic Science,  for which the ice was 
already broken. No one seriously questioned the state 's  responsibil i ty in 
this f ield of instruction; instead the argument was about how to make all  
the girls  take part  in school cookery classes,  and so the local school 
authorit ies were granted the power to make the teaching compulsory.  

This development meant that  the responsibil i ty for upbringing and 
education was largely removed from the family.  First  of al l ,  rel igious 
instruction and the teaching of rea ding were taken over by the state.  Then 
handicraft ,  and l ater t he training of girls  t o become housewiv es,  became a 
matter for the state rather than the home. All  thes e steps were ta ken for 
largely the same reason: the home was no longer considered capable of 
educating and bringing up children.  

Temperance instruction also became in t ime a state concern,  but this 
process was differ ent,  part ly because of the part  played by th e voluntary 
popular temperance movement.  The increased state involvement in 
temperance instruction can on th e one hand be se en as a counterweight t o 
the activit ies of the temperance movement that  were independent of the 
state apparatus -  activit ies that  were regarded in certain quarters with 
suspicion.  On the other hand, the temperance organizations themselves 
were striving to involve th e state and the school in t heir  struggle to sober 
up Sweden. Later,  when many of their  members had acquired influential  
posit ions in local  or central  government,  antagonism decreased between 
state and temperance mov ement.  In this way, everyone came to take it  for 
granted that  temperance instruction was a matter for the state.  
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HOW IMPORTANT WAS THE TEACHING SAID TO BE FOR THE 
INDIVIDUAL AND FOR SOCIETY? 

The next question concerns the importance assigned t o elementary school 
instruction in gard ening, handicraft ,  domestic science and temperance fo r 
both the individual and society,  and in what respects they were to be 
placed at  the service of societal  reproduction.  There were a number of 
different opinions on this matter,  but in many ways they were similar 
from subject  to subject .  T here were three main categories of opinion on 
the teaching: economic,  moral and pedagogic.  Aspects of nutri t ional 
physiology were added to the views on domestic science and gardening, 
while scientif ic and medical  views were brought to bear on temperance 
instruction.  

Moral opinions were clearly predominant.  The element of labour-training 
in Handicraft  for boys was particularly emphasized,  but similar views 
concerning Handicraft  for girls ,  Gardening and D omestic Science were also 
heard.  Moral virtues such as dil igence,  neatness,  thrif t  and cleanliness 
were other popular themes in the discussion concerning all  subjects.  The 
aim of temperance instruction was of course to impress tem perance ideals 
on children,  but Domestic Science and girls '  Handicra ft  could also make a 
contribution here.  With the help of these subjects,  i t  was consider ed,  a  
neglected home would be transforme d into a cosy oasis w hich a man would 
find more attractive than the temptations of tavern l ife.  

Economic views we re expressed more or less on every subject  that  was 
taught,  but most part icularly girls '  Handicraft ,  Domestic Science and 
Temperance teaching. If  a  working man's wife could sew, knit ,  p atch,  darn 
and make a meal out of nothing, even a family with a low income could 
l ive well .  But this was assuming that  the man had profited from his lessons 
in temperance,  and did not squander his wages on l iquor.  

Where boys'  Ha ndicraft  was concerned, the economic arguments were less 
dominating than the pedagogic.  The teaching would consti tute a 
counterweight to and a variation from sedentary schoolwork, and would 
contribute to the all-round development of personali ty.  Towards the end 
of the period greater emphasis was placed on the aesthetic values of 
handicraft  and the creative elements in th e teaching, and such view s were 
now also being expressed a bout girls '  Handicraft .  Where the other subjects 
were concerned, there were virtually no pedagogic opinions at  all .  

Aspects of nutri t ional physiology applied to school cookery teaching, 
where scientif ic f indings concerning diet  were a driving force in the 
development of t he subject .  They were also of relevance to the instruction 
in gardening, in that  home-grown vegetables were seen as a nourishing 
(and chea p) supplement to the daily diet .  Around the turn of the century 
the debate on temperance instruction came to be dominated by medical  
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and scientif ic views; the older,  more moral,  rel igion-influenced preaching 
about te mperance was replaced by information about the medical  peri ls  of 
alcohol use.  

In the introduction i t  was assumed that  gardening, handicraft ,  domestic 
science and temperance instruction were of importance for the home and 
the sphere of reproduction.  The study has also shown th at  the introduction 
of these subjects into the elementary school can be seen in the l ight of 
this assumption.  Girls  Handicraft  and Domestic Science were seen 
primarily as contributing to the daily reproduction of labour,  which from 
the working man's point  of view was the same as making his pay sufficient 
for the basic necessit ies of l ife.  Temperance t eaching also played a natu
ral  part  here -  a meagre budget allowed no purchase of alcohol.  Excessi ve 
drinking l ed to ruined health and loss of income, while f or the employer 
the result  was less efficient or even degenerate workers.  On the other 
hand, no importance was attached to boys'  handicraft  in the discussion 
concerning the economy of the home, and the same is tr ue of gardening. 

There is  another side to the reproduction of labour concerning i ts  
qualif ication,  i  e  how professional knowledge and skil ls  a re passed on to 
the next generation of workers.  Also here the subjects in question were 
assigned a certain significance.  For a long t ime gardening was seen as a 
subsidiary of farming, and elementary school teaching in gardening thus 
aimed at  preparing pupils for their  future walk of l ife.  Boys'  Handicraft  
was similarly fro m the beginning a training for an occupation (ca rpentry/  
joinery),  but as with t ime industrial  products gained the upper hand, such 
arguments died out.  Ha ndicraft  for boys now aimed instead at  a general  
development of practical  skil ls  and accomplishments as an indirect  
training for future labourers.  In t he debate concerning Domestic Sci ence 
the labour q ualif ication argument was also heard; in t he school kitchen a 
girl  would acqu ire the necessary skil ls  f or her future job as kitchen maid 
and servant.  No such views on the other hand were brought to bear on 
temperance instruction -  except that  by definit i on an intoxicated worker 
was disqualif ied from working. 

From the 1870's onwards,  a  great  deal  of importance was assigned to boys'  
Handicraft  for working-class r eproduction.  I t  was supposed to bring back 
respect for manual labour a nd make elementary school pupils realise their  
proper place in the division of labour in society.  Similar hopes were 
expressed for the teaching of gardening and domestic science in the 
syllabus of 1919. By this means i t  was hoped to overcome the difficulty of 
recruit ing girls  for domestic work.  

The sex-specific teaching in Domestic Science and boys'  and girls '  Handi
craft  reinforced and legit imized sexual segregation in the division of 
labour.  A sl ight weakening of the tendency can be noted at  the end of the 
period,  when the youngest  boys were given some instruction in girls '  Handi
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craft  to allow them to try some typically feminine occupations.  Very 
clearly expressed in the debate on Handicraft  and Domestic Science was 
also t he idea that  a girl 's  p lace was in the home, and that  domestic duty 
took preference over everyting else.  I t  was for instance considered that  
t ime for girls '  Handicraft  could very well  be taken from the other 
teaching, while boys'  Handicraft  was not al lowed to take t ime from any 
other subject .  Desp ite all  the fine words about girls '  Handicraft  being so 
useful,  in practice i t  was considered as being of far  less value than that  
for boys.  Evidenc e of this can be found in st ate subsidy regulations,  among 
other sources.  Not unti l  after  1919 did girls '  and boys'  Handicraft  ac hieve 
parity in this respect.  

Gardening, Handicraft ,  Domestic Science and Temperance Instruction were 
also expected to contribute to the reproduction of ideology and culture.  
They were se en as carrying such id eals as t idiness and cleanliness,  t hrift  
and sobriety,  and with the help of the elementary school these ideals 
would be impressed on the young gen eration.  If  home l ife was organized 
according to the principles shown by these guiding l ights,  love of home 
would also flourish;  and someone who loved home would also be able to 
love the greater home -  the motherland. There were thus ideological  
profits  to be reaped on many levels.  

THE ESTABLISHMENT AND EXTENT OF THE SUBJECTS 

There are many aspects to the third question concerning how the subjects 
were introduced and developed in the Swedish e lementary school.  In the 
first  place i t  can be noted that  gardening, handicraft  and domestic science 
all  belonged to the work-school tradit ion of poor relief  from the 17th 
century,  which t o a certain degree must have smoothed the way for their  
introduction into elementary school.  

In the second place these subjects never became compulsory during the 
period under investigation,  while the opposite was true of temperance 
instruction.  According to the circular of 1892, teachers were obliged to 
give instruction in the nature and effects of intoxicating substances,  
though this instruction was not in i tself  a  separate subject:  i t  was included 
in oth er subjects such as Religious Instruction and Nature Study. I t  was of 
course easier to introduce a new obligatory e lement into a course t han to 
extend the range of school instruction by one or more subjects.  

In the third place Domestic Science,  H andicraft  and in part  Temperance 
Instruction are examples of how curricula and official  regulations often 
lag behind practice in pedagogic m atters.  There was in fact  a good deal of 
teaching in both coo kery and handicraft  before i t  became official  school 
policy.  Thus the inclusion of the subjects in school regulations and 
syllabuses was belated confirmation of a  pedagogical  practice which 
already existed.  But this confirmation,  and above all  the state allowances,  
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became in their  turn a driving force in the c o nJ , n h u i nS^ e l°P v^ t n e t :  
Gardening, already on paper in th e first  E lementary School Code, d eviates 
from this pattern.  The exp lanation for i ts  l imited development may l ie in 
just  that  circumstance -  that  i t  was a construction on paper without any 
real  connection with pedagogic reali ty.  

In the fourth place there was considerable local  variation in the 
establishment and extent of the subjects in question.  Conditions in the 
north d iffered from t hose in t he south,  and co untry communities were not-
l ike towns.  Handicraft  and Domestic Science were more 'el l-estabiished 
in the towns,  in mid-Sweden and in Skåne.  Gardening was a rura 
phenomenon, with a few c entres on Gotland in Vastergotland and Skåne 
In the north of Sweden school gardens had to struggle wit  
cl imate,  and this was reflected in school stat ist ics.  

Which groups of people were behind the introduction of the subjects in 
question? Two farmers put forward the motion th at  led to the^adoption of 
gardening in the 1842 statute.  In practice,  however,  this teaching 
demanded certain sacrifices of the farmers,  and in many. P^s their  
efforts to keep the subjects of th e elementary school to a minimum mea nt 
that  i t  landed in a  backwater.  Instead i t  was the elementary s c h°o* 
inspectors,  together with some enthusiastic teachers,  who took up th 
cudgels for Gardening in schools,  but t here was never a broad social  base 
to the campaign. In t he parish of Skön instruction in gardening was not 
organized unti l  th e end of the period in question,  a nd then in only two of 
the fourteen schools in the parish.  

Things went better  for Handicraft ,  and many groups were involved in this 
question.  Agricultural  societies,  county councils,  various handicraft  
societies,  elementary school inspectors and employers were all  concerned. 
A remarkable number of capital  owners,  for example,  took part  .n j :he 
parliamentary debate on Handicraft ,  and in Skon i t  was the sawm 
owners who led the way in the establishment of Schools of Handicraft .  
During the last  decades of the 19th cen tury there was also a campaign on 
the part  of industry t o make elementary school education more P r^ c a 1 '  
and handicraft  f i t ted in well  here.  As a result  of this broad all iance of 
differing social  forces,  t he farmers who were opposed t o the introduction 
of school handicraft  found themselves defeated.  

The same pattern can be seen in the question of Domestic Science,  with 
ïhe addi t ion  oT^et another group of supporters -  those scent.sts  and 
others who understood the importance of the new findings in nutri t iona 
physiology, and wished the working class to do so too.  n Parlia ment,  repre
sentatives of the middle class and civil  servants pleaded the cause of 
school Cook ery.  People c onnected with various teacher training insti tutes 
engaged in lobbying acti vit ies to extend the teaching of domestic science 
and stre ngthen i t s  posit ion.  Capital  owners supported the establishment of 
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school kitchens for their  employees '  daughters around the country,  and in 
Skön the company schools were well  the fore in thi s m atter.  There was no 
real  opposit ion from any group, and so Domestic Science was adopted as a 
school subject .  

The story of the introduction of Temperance Instruction into school is  
more complex. There was the temperance movement with i ts  social  base 
among the farmers and the middle class,  and many doctors and teachers 
warmly advocated an increase in the spread of knowledge on the subject  
of te mperance.  But the re were also capital  owners and conservative groups 
who view ed with suspici on the temperance movement and i ts  demands for 
total  abstinence and extended suffrage.  Elementary school Temperance 
Instruction became a focal point  round which a variety of conflict ing 
interests could balance.  

TEACHING CONTENT 

In order to answer the fourth question concerning the content of the 
teaching, we must rely on Skön's schools f or Gardening, Handicraft  and 
Domestic Science; concerning Temperance Instruction a more general  
picture can be obtained from a questionnaire which was answered in 1915 
by 258 teachers around the country.  

Instruction in gardening meant in the first  place the practice of certain 
skil ls .  Wh en a schoolgarden 1911 started in Skön the activit ies resembled 
nothing so much a s heavy labour:  t he children were used to put in order 
the school garden and oth er parts of the school a rea.  But other aspects of 
gardening also appeared on the t imetable,  such as the cult ivation of 
vegetables and currant bushes.  During the depression following the First  
World War,  th e pupils at  one company school grew a variety of root and 
other vegetables one summer.  New vege tables were introduced also,  and 
practical  work was alter nated with the ory concerning wate ring,  fert i l izing 
and so on.  The concrete results  of the teaching may very well  have 
finished up on the meal-tables of the children's  homes a s vegetable soup 
or something similar.  In a  t ime of food shortages,  such fruits  of 
instruction must certainly have been appreciated.  

The arguments in favour of girls '  Handicraft  stressed above all  i ts  
practical  use,  and t here was probably a certain application of this idea in 
the Handicraft  rooms of Skön's schools.  The i mmediate value of samplers,  
lamp mats and dolls '  p ett icoats is  of course doubtful ,  but apart  from this 
the results  of the girls '  learning to sew, knit ,  darn and patch were often 
practically useful.  Boys'  Handicraft  was in fact  woodwork. According to 
the interviewees,  i t  was organized acording t o the principles o f pedagogic 
handicraft  -  i  e  i t  was based on a strict  succession of exercises of 
increasing degrees of difficulty.  The practical  use of this was questioned 
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in the debate at  the turn of the century,  and the interviewees express 
similar reservations.  

In the school kitchen there was pr actice of a  number of skil ls  in the field 
of domestic work.  Cooking and baking were constant elements,  and new 
dishes,  foreign to the cuisine of the sawmill  worker,  w ere int roduced. But 
some t ime was also devote d to local food tradit ions.  Meat and fish dishes 
were predominant on the menu, which was thus and expression of the 
protein cult  that  was long a favourite of nutri t ional physiologists.  Late r 
there came a re-appraisal  of the value of protein,  at  the same time as the 
meat and bacon shortages of the war years bit  ever more deeply.  The 
school kitchen menu adapted to this development,  and vegetable dishes 
became more common. Theoretical  lessons were dominated by n utri t ional 
theory,  which formed the scientif ic basis of a  healthy diet .  Other points 
dealt  with were the kitchen, i ts  care and maintenance,  where even 
cleaning and t idying were organized according to theoretical  principles.  

The debate on Temperance Instruction could be see n to have three phases.  
First ,  moral  and religious preac hing were dominant,  then medical  aspect s,  
and final ly economic and social  views on the use of alcohol were brought 
to focus.  But i t  i s  doubtful  whether these phases had exact counterparts in 
the temperance instruction of the elementary school.  The results  of the 
questionnaire mentioned previously indicate that  the moral,  christ ian 
message survive d for a long t i me. The moral e lements were noticeable in 
History,  too .  The few memories that  the interviewees have of Temperance 
Instruction in Skön confirm this impression.  Temperance instruction there 
was part  of the general  moral education.  

The medical  asp ects of the use of alcohol were expressed in the teaching 
of nature study. In some places there were special  temperance lessons,  
where with the help of i l lustrations and models the teachers demonstrated 
the physiological  damage caused by alcohol.  Certain teachers also used 
chemical experiments to show th e low nutri t iona l value of alcohol.  Social  
and economic views on the use of alcohol belonged mainly to lessons in 
history and ar i thmetic.  In some places special  ari thmetic books were used, 
where pupils could s ee in black and white that  the debit  si de of alcohol 
was far greater than anything to i ts  credit .  

SCHOOLING FOR THE HOME 

The final  question co ncerns th e relevance of t he teaching to working-class 
family l ife.  Answers have primarily been sought in the parish of Skön, 
even if  more general  views have occasionally been possible.  

In the debate on Handicraft  and Domestic Science i t  was often heard that  
the working man's wife lacked both t ime and abil i ty to educate her 
daughter in domestic matters herself .  The school must therefore,  i t  was 
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claimed, step into the place of the home. The picture of the working-class 
wife 's  incompetence was,  however,  somewhat divided, and there is  reason 
to question i ts  authenticity.  The results  indicate too that  in the case of 
Skön this impression lacks a firm basis.  The interviewees and other 
sources give a picture of the working man's wife as a highly co mpetent 
housewife who mana ged to keep her fa mily clothed and fed on ext remely 
meagre resources.  She init iated her daughter into the difficult  art  of 
housekeeping by making her take responsibil i ty for a  share of domestic 
work at  an early age.  Spinning, weaving, knit t ing,  mending, darning, 
al tering old clothes and making new ones -  the field of handicraft  was 
where a woman was least  incompetent.  And even if  the diet  was 
monotonous -  potatoes,  herring,  p orridge and gruel were the staples -  and 
sometimes even scanty,  she made the best  of the si tuation.  There was 
definitely no question of such luxuries as sweet bread. 

Against  t his background i t  can be claimed that  lessons in handicraft  and 
domestic science were of only mar ginal importance.  But Handicraft  was a 
popular subject  anyway, and the interviewees who took part  in cookery 
lessons say that  they have had some use for what they learned. On the 
other hand, they are unanimous in their  answer to the question whether 
school or home meant most for their  training as housewives:  home! 

The inte rviewees have no memories of any spec ial  temperance instruction 
apart  from that  which was a part  of the moral training in religious 
instruction.  On t he other hand, the temperance movement was powerful in 
the sawmill  d istr ict ,  and presumably the moral education provided by the 
school served to impress further the ideals of temperance on young minds.  

A plot  of land for cult ivation was a common emolument in the sawmill  
society,  but school lessons in gardening were on such a small  scale that  
they can have played no part  in teaching the sawmill  worker how to 
cult ivate his l i t t le allotment.  So where did people learn about this? 

The first  generation of sawmill  workers were recruited largely from the 
farmworkers,  and so th ey came to their  new lives as wage-earners with a 
grounding in all  aspects of land cu lt ivation.  The children had to help to 
plant potatoes,  to sow and to reap,  and thus the home functioned as a 
school in this case also.  For anyone interested in the subject  there were 
other sources of information -  by reading the gardening column in the 
newspaper,  for example,  one could be kept up to date with the latest  
developments.  

In the debate surrounding elementary school teaching of gardening, 
handicraft ,  dome stic science and temperance there was a common theme: 
with the help of th ese subjects the ideals of thrift ,  t idiness and cleanliness 
would be impressed on young people,  and the chaos of the worker 's  home 
would be changed to order.  I t  was commonly believed that  the misery of 
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the working class had i ts  roots in a generally wasteful  way of l iving,  and 
particular cri t icism was levelled at  the wives for not knowing how t o use 
money in the right way. This view will  not stand up to close inspection.  

Even with the greatest  economic restraint  a  worker found i t  extremely 
difficult  to make ends meet.  And even if  t here is  some truth in the talk of 
the housewife 's  im portance for the economy of the family,  the austeri ty 
propaganda e merges as a smokescreen for the real  problems. Wha t i t  was 
really about was teaching the workers to make a virtue of necessity,  and 
the training in austeri ty they received from life was far superior to that  
obtained in school.  

In some of Skön's elementary schools the day began with neatness 
inspections.  In two company schools bathing was on the t imetable ,  and 
boys had the ir  hair  cut  at  the sawmill  owner 's  expense.  Perhaps the school 
made such efforts ,  and gave teaching in gardening, handicraft  and 
domestic science in o rder to spread the gospel of t idiness and cle anliness.  
As t hese virtues are usually seen as parts of a  bourgeois ideology, one 
would claim that  the working class was by this means made more 
bourgeois.  But if  that  is  the case,  i t  was hardly a question of a  simple 
process of transmission of ideology. Perhaps i t  was simply that  these 
ideals belonged just  as much t o the working class and were rooted in th eir  
material  conditions and experiences? 

The interviewees tel l  of mothers who did not spare themselves in their  
efforts to keep their  homes clean and t idy,  but for them cleanliness was 
not simply a virtue.  I t  was also a necessity -  there were no other weapons 
in th e bat t le against  l ice.  And for the family with all  i ts  possessions to be 
able to share one or two rooms, o rder and discipline were a necessary 
imposit ion.  "Everything in i ts  place" was vitally important if  home l ife 
was to function even reasonably well .  

To sum up, th e results  indicate that  the actual significance of school for 
l ife in a  worker 's  home was only m arginal.  His wife wa s most l ikely a very 
competent housewife who also trained her daughter in the art  of house 
keeping. Th e general  picture painted of the deficiencies of the home, of 
lazy,  ignorant,  slovenly housewives had l i t t le to do with reali ty.  Instead 
the worker 's  difficult ies in achieving some so rt  of secu rity w ere rooted in 
primarily economic and structural  problems. But the tendency of authority 
to define the problems in pedagogical  terms and to make them questions 
of upbringing mea nt that  the prevail ing order of s ociety was never s erio
usly questioned. The reasons for the miserable state of thi ngs were trans
ferred instead to the individual level,  to the sphere of reproduction in
stead of production,  where they ult imately originated.  T he cure was seen 
to l ie in upbringing and educatio n t o at  least  the same degree as in social  
and economic reform. In this way the bourgeois class reaped not only 
economic,  but also and perhaps above all ,  significant ideological  profits .  
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NOTER 

Kapitel 1. 

1. Callewaert  och Lundgren vänder sig i  en uppsats från 1976 mot den 
pedagogiska forskning, där skola och undervisning endast  uppfattas 
som e tt  instrument a t t  förmedla så mycket kunskaper som möjligt  t i l l  
s törsta möjliga antal  elever.  Författarna efterlyser analyser av hur 
determinanter på samhällsnivå begränsar och styr undervisningspro
cessen.  Ulf P.  Lundgrens ramfaktorteori  har t  ex utvecklats i  den 
riktningen. Callewasrt  och Kallos framförde i  en art ikel  från 1976 
krit ik mot den idealist iska strömning som uppstod under 1970-talet  
och som förklarade skolans problem i  termer av lärares och andras 
bristande goda vil ja.  Se Callewasrt ,  S.  & Lundgren, U.P. 1976. Social  
reproduktion och forskning om undervisning I Lundberg,  S. ,  Sela nder,  
S.  & Öhlund, U. (red.)  Jä mlikhetsmyt och klassherravälde; Lundgren, 
U.P. 1984. "Ramfaktorteorins historia" I Skeptron, vol.  1 No 1,  s  69-81; 
Callewaert ,  S.  & K allos,  D. 1976. Den rosa vågen i  svensk pedagogik.  I 
Forskning om utbildning, vol.  3 nr 1,  s  31-38. Jfr  också Kallos,  D. & 
Lundgren, U.P. 1979. Curriculum as a Pedagogical  Problem, s  4-13. 

2.  Tidiga exempel på "den nya utbildningssociologin" finns i  Young, M. 
(ed.)  1971. Knowledge and contro l ,  med bl a  art iklar av Bernstein och 
Bourdieu.  Lundberg,  S.  et  al .  1976, a.a.  innehåller bidrag av Bourdieu 
och Altvater.  En utförl ig presentation och introduktion av Bourdieu 
och an dra franska utbildningssociologer ges i  Berner,  B.,  Callew aert ,  S.  
& Silberbrandt,  H. (red.)  1977. Skola,  ideologi och samhä lle respektive 
Berner,  B.,  Callewa srt ,  S.  & Siiberbrandt,  H. (red.)  1979. Utbildning och 
arbetsdelning. 

Bernstein har utvecklat  sina teorier i  e t t  f lertal  arbeten,  av vilka här 
kan nämnas Bernstein,  B. 1975. Class,  codes and control .  Vol.  3.  samt 
hans bidr ag i  Bernstein,  B. & Lundgren, U.P . 1983. Makt,  kontroll  och 
pedagogik.  Bowles '  och Gintis  '  krit iska analys av det  amerikanska 
skolsystemet finns i  Bowles,  S.  & Gintis ,  H. 1976. Schooling in 
Capitalist  America.  

3.  Dürkheims arbeten inom det utbildningssociologiska området består 
främst av en rad föreläsningar,  som utgivits  i  bokform. Några mer 
teoretiska sådana finns i  Durkheim, E - 1975. Opdragelse,  uddannelse 
og sociologi.  Mer empiriskt  hållna ä r hans föreläsningar om den lärda 
skolan i  Frankrike.  Se Durkheim, E. 1977. The Evolution of 
Educational thought.  
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4. Parsons,  T.  1959. The School Class as a Social  System: Some of i ts  
Functions in American Society.  I Harvard Educational Review, vol .  29.  
Nr 4,  s  297-318. Jfr  också Sven-Eric Liedmans genomgång av P arsons'  
sociologi i  Liedman, S-E. 1983. Arbetsfördelning, självm ord och nytta,  
s  100-105 respektive Cuff,  E.C. & Payne, G.C.F. (eds.)  1979. 
Samhällsvetenskapliga perspektiv,  s  48-60. 

5.  Christ ian Baudelot och Roger Estabiet  är  exempel på forskare med 
ett  renodlat  marxist iskt  perspektiv,  medan Pierre Bourdieu l iksom 
Basil  Bernstein också hämtar inspiration hos Durkheim och Weber.  Se 
Baudelot,  C.  & Establet ,  R. 1977. Grundskolans funktion i  det  
kapitalistiska samhället .  I  Berner,  B. e t  al . ,  1977. a.a. ;  Bourdieu,  P.  & 
Passeron, J-C. 1977a. Utbildningssystemets ideologiska funktion.  I  
Berner,  B. e t  al . ,  1977. a.a. ;  Bernstein,  B. 1983a, a.a.  Om samhälls
klass och den osynliga pedagogiken. I Lundgren, U.P. & Bernstein,  B. 
a .a.  s  52f.  

I  Sverige har utvecklingen också sökt sig längs delvis skilda l injer.  
Daniel  Kallos respektive Staf Callewasrt  och Bengt A. N ilsson arb etar 
t  ex inom en marxistisk referensram, även om de senare också 
influerats av Bourdieu.  I Ulf P.  Lundgrens analyser av skolan i  et t  
övergripande samhälleligt  och historiskt  perspektiv kan man s påra en 
påverkan från Durkheim och Dewey. Se Callewaert ,  S.  & Nilsson, B.A . 
1980. Skolklassen som socialt  system. Lektionsanalyser;  Kallos,  D. 
1978. Den nya pedagogiken; Lundgren, U.P. 1982. Att  organisera 
omvärlden. En introduktion t i l l  läroplansteori;  Jfr  också Lundgren, 
U.P. 1984. a.a.  s  78.  

6.  Denna mer allmänna uppfattning genomsyrar Dürkheims metodiska 
ställningstaganden. Tesen a t t  orsaken t i l l  e t t  socialt  fakta bör sökas i  
föregående sociala fakta,  innebär t  ex a t t  t idsdimensionen mås te ingå 
i  undersökningen. Se Durkheim, E. 1978. Sociologins metodregler,  
s  91.  I s ina föreläsningar om uppfostran,  pedagogik och sociologi 
betonar han gång på gång historiens betydelse.  Ett  exempel:  

"Hele menneskehedens fortid har bidraget t i l  at  skabe denne samlede 
helhed af grundregler,  som s tyrer opdragelsen i  dag; hele vår historié 
har efterladt sine spor i  den,  og t i l  og med de folks historié,  som er 
gået forud for den" (Citatet  är  hämtat ur Durkheim, E. 1975, a.a.  
s  36).  
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7. I  Gerd Lindbergs och Leif  Lindbergs undersökning av den pedagogiska 
forskningen i  Sverige under perioden 1948-1971 har de historiska 
undersökningarna fö rts t i l l  kategorin "Teoretiskt  in riktad pedagogik",  
som dessutom omfattar pedagogisk fi losofi  och k omparativ pedagogik.  
Denna kategori  utgör endast  en l i ten del  (ca 9%) av den totala 
vetenskapliga produktionen vid de pedagogiska insti tutionerna.  Se 
Lindberg,  G. & Lindberg,  L.  1983. Pedagogisk forskning i  Sverige 
1948-1971, s  56, 60. 

8.  Burke,  P.  1980. Sociology and History.  

9.  Hit  hör bl  a  flera av de franska utbildningssociologerna.  Se t  ex 
Baudelot,  C.  & Establet ,  R . 1977. a.a. ;  Bourdieu ,  P .  & Passeron, J-C. 
1977b. Pedagogisk och språklig au ktoritet .  I  Berner,  B. e t  al  1977. a.a.  
En svensk studie i  den vägen är Callewaert ,  S.  & Nilsson, B.A . 1980. 
a.a.  

10.  Basil  Bernstein är  en tydlig exponent för den inriktningen. Se 
Bernstein,  B. 1975. a.a.  s  If .  Bernstein,  B. 1983b. En modell  över 
koder,  modal i teter och den kulturella reproduktionsprocessen.  I 
Bernstein,  B. & Lundgren, U.P. a.a.  

11.  Ideologiöverföringen går enligt  många forskare hand i  hand med 
skolans sortering av eleverna.  Bourdieu & Passeron respektive 
Baudelot & Establet  kan av den anledningen nämnas också i  detta 
sammanhang. Ett  mer renodlat  exempel på utbildning som ideologi
överföring är Grignons studie av den franska yrkesskolan,  vilket  
möjligen be ror på a t t  sorteringen redan ägt rum när eleve rna kommer 
t i l l  yrkesutbildningen. Se Grignon, C. 1979. Tingens ordning. I  Berner,  
B. et  al . ,  a . a.  Paul Will is  s tudie av en grupp arbetarklasspojkar i  den 
engelska skolan har en något annorlunda karaktär .  Han visar hur dessa 
pojkar mo tsätter  sig skolans ideologiöverföring genom a tt  utveckla e n 
egen motkultur.  De medverkar på så sätt  aktivt  i  sorteringsprocessen.  
Se Will is ,  P.  1977. Learning to Labour.  

12.  Hit  hör den s  k kapitailogiska skolan med Altvater,  Huiskens m fl .  En 
översikt  av deras och l iknande teorier f inns i  Broady, D. 1982. 
Perspektiv på Samhällsvetenskaplig utbildningsforskning. 
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13. Det är  dessutom troligt  at t  skolans sa mhälleliga funktioner varierar 
både över t id och mellan olika delar av utbildningssystemet.  Så var 
t  ex folkskolans sorterande funktion t i l l  at t  börja med obetydlig,  
eftersom den var det  arbetande folkets skola.  För våra dagars 
grundskola är  däremot denna aspekt väsent l ig,  vilket  bl  a  avspeglades 
i  den svårlösta s  k differentier ingsfrågan under ar betet  med a tt  införa 
en för al la svenska barn gemensam grundskola.  Däremot är  
grundskolans arbetskraftskvalif icerande roll  inte så framträdande, 
medan sådana aspekter väger tyngre högre upp i  utbildningssystemet.  

14.  Åtminstone är detta et t  officiell t  mål för grundskolans verksamhet.  
Jfr  Läroplan för grundskolan 1980. s  13, 15-16. I  den allmänna 
skoldebatten dyker också sådana frågor upp med jämna mellanrum. 

15.  Nykterhetsundervisningen var inte et t  eget läroämne utan ingick som 
ett  delmoment i  bl  a  naturkunnighet.  Trädgårdsskötseln,  slöjden och 
den husliga ekonomin hade däremot status som självständiga ä mnen. 
För a t t  inte betunga framställningen bortser jag fortsättningsvis från 
den dist inktionen, och nykterhetsundervisningen betecknas också som 
et t  ämne. 

16.  Carlsson, S.  1964. Svensk Historia II .  Tiden efter 1718, s  36,  40.  

17.  Se t  ex Göransson, A. 1979. Den könsliga arbetsdelningen och dess 
strategiska konsekvenser.  I  Att  t i l lämpa Marx, s  233; Lil jest röm, R. & 
Dahlström, E. 1981. Arbetarkvinnor i  hem- och arbets-  och samhällsl iv,  
s  53f.  

18.  Ulf P.  Lundgren menar at t  under sådana förhållanden existerade inte 
pedagogik som medveten reflexion över undervisningens mål,  innehå ll  
och gen omförande. Pedagogik uppkom först  d å undervisningsprocessen 
skildes från produktionen. Se Lundgren, U.P. 1983. Utbildning och 
arbete.  I  Bernstein,  B. <5c Lundgren, U.P. a.a.  s  11 f .  

19.  Egil  Johansson har behandlat  den kyrkliga hemundervisningen i  et t  
f lertal  arbeten.  Se t  ex Johansson, E.  1972. En studie med kvanti tat iva 
metoder av folkundervisninge n i  Bygdeå socken 1845-1873; Johansson , 
E.  1977. Gå i  skola hemma. I Forskning och framsteg 1977, nr 5-6,  
s  35-39; Johansson, E .  1981. Den kyrkliga lä stradit ionen i  Sverige.  En 
konturteckning. I XVII Nordiska historikermötet ,  Mötesrapport  III ,  
s  193-224. 

20.  Winberg,  C. 1975. Folkökning och proletarisering.  Kring den sociala 
strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara 
revolutionen, s  44,  48.  
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21. ibid.  s  48, 51; Orvar Löfgrens stud ie av det  s  k potatisfolket i  Halland 
är ett  konkret  exempel på de obesut tna familjernas flexibil i tet  och 
variationsrikedom d å det  gällde at t  trygga sin utkom st.  Se Löfgren,  O. 
1978. The Potatoe People.  I Åkerman, S.  Johansen, H.C. & Gaunt,  D. 
Chance and Change. 

22.  För en beskrivning av städernas näringsliv,  se Hellspong, M. & 
Löfgren,  O. 1979. Land och stad,  s  202-219. 

23.  Sandin,  B. 1986. Hemmet,  gatan,  fabriken eller  skolan.  

24.  Historiker och ekonomhistoriker använder ofta termen den agrara 
revolutionen för d enna utveckling.  Se Winberg,  C. 1975. a.a.  s  33f.  En 
senare undersökning av Winberg tyder på att  förändringarna inom 
jordbruket förmodligen s tartade redan under 1500-talet .  Jfr  Winberg,  
C. 1986. Grenverket.  Studier rörande jord,  släktskapssystem och 
ståndsprivilegier,  s  212. 

25.  Nils W ohlins undersöknin gar för em igrationsutredningens räkning visar 
hur gruppen obesuttna i  det  närmaste femdubblades under perioden 
1751-1850, medan bondeklassen endast  ökade med ca 20 procent.  
Wohlin,  N. 1909. Den jordbruksidkande befolkningen i  Sverige 
1751-1900, s  25-31. 

26.  Montgomery, A. 1951. Svensk socialpoli t ik under 1800-talet ,  s  68.  

27.  Sandin,  B. 1977. Samhället  tar  över folkundervisningen. I  Forskning 
och framsteg,  Nr 5-6,  s  40-44; Rappe, E. 1973. Från katekes t i l l  
"social  fostran".  I Häften för kri t iska studier,  nr 5-6,  s  6-32. 

28.  Andra term er för detta fenomen är den in dustriel la revolutionen elle r  
det  industriel la genombrottet .  Efter 1870 fick både järn- och 
sågverksindustrin et t  uppsving, och inom andra näringsgrenar som 
texti l-  och l ivsmedelsti l iverkning ersattes en hantverksmässig 
produktion av en fabriksproduktion i  s törre skala.  Se Gårdlund, T.  
1942. Industrial ismens samhälle;  Montgomery, A. 1947. Industrial is
mens genombrott  i  Sverige.  



280 

29. Att  vissa grupper har et t  intresse av a t t  skolkunskapen u ppfattas som 
objektivt  given är en annan sida av samma sak.  Jfr  Apple,  M. 1979. 
Ideology and Curriculum, s  82f.  För en genomgång av olika riktningar 
inom läroplansteorin,  se Englund, T.  1986 a.  Curriculum as a 
Pedagogical  Poli t ical  Problem, s  40-49. 

Det kan också t i l läggas att  gränserna mellan utbildningssociologin 
och läroplansteorin i  många avseenden är f lytande och detsamma 
gäller den tradit ion inom kunskapssociologin,  där kunskapens relat iva 
och sociala karaktär står  i  fokus.  Jfr  ibid.  s  38-39. 

30.  Landqvist ,  J .  & Husén, T.  1969. Pedag ogikens historia;  Richardson, G. 
1981. Svensk utbildningshistoria;  Sjöstrand, W. 1965. Pedagogikens 
historia.  Utvecklingen i  Sverige under t iden 1805-1920, del  111:2; 
Warne,  A. (red.)  1942. Svenska Folkskolans historia del  II-1V. 

31.  Holmberg,  N. 1934. Medelklassen och proletariatet;  Warne,  A. 1961. 
Om ti l lkomsten av vår första folkskolestadga.  

32.  Isl ing,  Å. 1980 . Kampen för och mot en demokratisk skola;  Thunander,  
G. 1946. Fatt igskola -  Medborgarskola.  

33.  Richardson, G. 1963. Kulturkamp och klasskamp; Tegborg,  L.  1969. 
Folkskolans sekularisering 1895-1909; Wallin,  B. 1978. Att  forma en 
skolform. I Hammarström, I. ,  Helgesson, V .,  Hedvall ,  B .,  Kn uthammar,  
C. & Wallin,  B. Ideologi och socialpoli t ik i  1800-talets Sverige;  
Wallner,  J .  1938. Folkskolans organisation och förvaltning i  Sverige 
under perioden 1842-1861. 

34.  Svingby, G. 1978. Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk 
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medborgarfostran i  svensk skola under 1900-talet .  

36.  Tingsten,  H. 1969. Gud och Fosterlandet.  

37.  Algotsson, K- G. 1975. Från katekestvång t i l l  re l igionsfrihet;  Melander,  
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