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Abstract  
Anna Sandström (1854- 1931) var lärare, grundare av en flickskola och en ansedd 

debattör i pedagogiska frågor i Stockholm på 1880-talet. I den här uppsatsen granskas 

två av hennes skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje” 

(1880) och Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning (1882). 

 

 Syftet är att analysera hennes kritik av undervisningen i flickskolorna och hennes 

förbättringsförslag. Förslagen visar Sandströms bildningsideal och hennes mål för 

flickornas utbildning. För att få elevsynpunkter på den utbildning som formats av 

Anna Sandström har jag analyserat fyra uppsatser skrivna av avgångselever 1908 

under rubriken ”Tankar vid slutet av min skoltid” och ytterligare fyra uppsatser från 

1918 med titeln ”Inför slutet av min skoltid”.  

 

Metoden som använts är kvalitativ textanalys i två dimensioner som den beskrivits av 

Pär Widén i Handbok i kvalitativ textanalys. Den första dimensionen tar upp 

författarens intentioner med texten och den andra tar upp textens form och innehåll.  

 

Den teoretiska utgångspunkten är Ingela Schånbergs beskrivning av tidens 

kvinnoideal i Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 

1800- och 1900-talen. Hon beskriver två idealbilder för kvinnor: den religiöst - 

romantiska och den religiöst - nationella. 

 

Resultatet av analysen av Sandströms skolkritiska texter visar att hon ser möjligheter 

för flickskolor att var föregångare i skolutvecklingen. Pojkarnas utbildning på 

läroverken är hårdare reglerad och konservativ. Nackdelar i flickskolan som 

överdimensionerad grammatikundervisning var ett arv från läroverken, där grammatik 

ansågs vara träning i logik. 

 

 Två grundpelare i Sandströms pedagogik är det hon kallar det reala och det ideala. 

Det reala är fakta och det ideala en moralisk fostran. Sandström har ett humanistiskt 

bildningsideal, som formuleras i allmänna termer.  

 

Hennes metodkritik är praktisk och konkret. Hon föreslår minskad 

grammatikundervisning, nya huvudämnen i flickskolan i stället för franskan, geografi 

och historia föreslås som huvudämnen. Metodprincipen ska vara att utgå ifrån det 

kända och därefter forma en regel och att ge djup i stället för att behandla många 

ämnen översiktligt.  

 

I elevuppsatserna tar eleverna upp önskan om att göra sin plikt och att göra nytta i 

samhället. Inställningen stämmer väl in på Schånbergs beskrivning av den religiöst- 

nationella bilden av kvinnans roll i samhället. Varken Sandström eller eleverna ger 

några konkreta svar på vad utbildningen ska användas till. Det Anna Sandström 

formulerar är att ge bildning och ideal. 

 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning  ................................................................................................................... 1 

2. Syfte  .......................................................................................................................... 2 

3. Frågeställningar ......................................................................................................... 3 

4.  Bakgrund  .................................................................................................................. 3 

5. Tidigare forskning  ..................................................................................................... 9 

6. Källmaterial.............................................................................................................. 10 

7. Avgränsning  ..........................................................................................................   12  

8. Metod  ...................................................................................................................... 13 

     8.1 Första och andra dimensionen ............................................................................... 14 

9. Teori ......................................................................................................................... 15 

     9.1 Religiöst-romantiska..................................................................................................... 15 

     9.2 Religiöst-nationella  ...................................................................................................... 16 

10. Undersökning ......................................................................................................... 17 

11. Kvalitativ textanalys av skrifterna ......................................................................... 17 

     11.1 Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje?  ....................................... 18 

    11.1.1 Livskraftig bildning ................................................................................................... 18 

     11.1.2 Språkens dominans ................................................................................................... 19 

   11.1,3 Bristande kunskap om språkens litteratur ............................................................ 21 

   11.1.4 Förvisa ingalunda grammatikan ur skolan ........................................................... 21 

   11.1.5 Historia och naturkunnighet ............................................................................... 22 

   11.1.6 Undervisningen måste vara åskådlig ................................................................... 23 

   11.1.7 Tiden fodrar verklighet ..................................................................................... 24 

   11.1.8 Sammanfattande diskussion  ............................................................................. 24 

       11.2 Språkkunskap och bildning.  .................................................................................... 26 

   11.2.1 Sandströms pedagogikkritik ...................................................................................... 26 

   11.2.2 Språkundervisning-franskans ställning och grammatik som formell bildning .......... 27 

                 11.2.3 Förståelse av ord och termer i undervisningen och i läroböcker ............................... 29 

                 11.2.4 Metod ......................................................................................................................... 30 

    11.2.5 Mångläseri ................................................................................................................. 31 

   11.2.6 Byt ut språk mot något annat huvudämne ................................................................. 32 

   11.2.7 Ny metodik ................................................................................................................ 33 



   11.2.8 Ämnesverkan ............................................................................................................. 34 

                 11.2.9 Målet för utbildningen ............................................................................................... 35 

                 11.2.10 Vilken framtid kan utbildningen ge kvinnorna?  ..................................................... 35 

   11.2.11 Sammanfattande diskussion .................................................................................... 36 

      11.3 Sammanfattande diskussion av Sandströms skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad 

anledning till missnöje?” och ”Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning” .... 37 

 

12. Kvalitativ textanalys av elevuppsatser 1908 "Tankar vid slutet av min skoltid" ....... 38 

     12.1 Märta Uhr  .................................................................................................................. 39 

      12.2 Sonja Hedberg  .................................................................................................................... 40 

      12.3 Greta Anckers  ...................................................................................................................... 41 

      12.4 Magde Olsson  ...................................................................................................................... 41 

13. Kvalitativ textanalys av elevuppsatser 1918 ”Inför slutet av min skoltid”.. .......... 43 

       13.1 Lisa Jungstedt  ..................................................................................................................... 43 

       13.2 Margit Karlström  ............................................................................................................... 44 

      13.3 Elsa Boman  ......................................................................................................................... 46 

      13.4 Siri Schneiden ............................................................................................................ 47 

14. Sammanfattande diskussion av elevuppsatserna ................................................... 48 

15. Slutsatser och diskussion ....................................................................................... 49 

16. Käll- och litteraturförteckning   ............................................................................. 54 

       16.1 Otryckta källor  ................................................................................................. 54 

       16.2 Tryckta källor ................................................................................................... 55 

       16.3 Elektroniska källor  ........................................................................................... 55 

       16.4 Litteratur  ......................................................................................................... 56 

 

 



 
 

1 

1. Inledning  

1800-talet var en period som innebar många förändringar i Sverige, politiskt, socialt 

och ekonomiskt, vilket kom att förändra förutsättningarna för den svenska skolans 

struktur, utbildning och pedagogik på ett grundläggande sätt. 1 

 De förändringar som skedde gällande utbildning var att den spreds till folket, genom 

grundandet av den allmänna folkskolan 1842 som var öppen för alla, nya idéer och 

filosofiska tankegångar formulerades kring vad undervisningen skulle gå ut på och 

hur den på bästa sätt skulle utformas och man utvecklade en mer systematisk 

lärarutbildning. 2 

 

Till en början var lärarutbildningen endast öppen och tillgänglig för män, men 1861 

öppnade den första utbildningen som riktade sig till kvinnor, Högre 

lärarinneseminariet HLS.3  Många av dessa lärarstudenter kom sedan att arbeta eller 

grunda så kallade högre flickskolor, som kom att få en ökad efterfrågan och ett högt 

söktryck.4 Denna skolform kan urskiljas som en tredje skolform mellan folkskola och 

läroverken. De högre flickskolorna erbjöd till skillnad från de äldre flickskolorna en 

strukturerad undervisning i akademiska kunskaper och färdigheter som kunde 

användas för yrkesarbete och självförsörjning.  

En av dessa kvinnor som både arbetade som lärare i en flickskola och därefter 

grundade en egen flickskola och som för sina insatser tilldelades den kungliga 

medaljen Illis Quorum var Anna Sandström (1854-1931). Hon var en pedagog och 

författare som såväl under sin levnadsperiod som i vår tid betraktas som en av de 

ledande reformpedagogerna för flickundervisning i slutet av 1800-talet.5 Skälet till det 

var att hon diskuterade, debatterade och uttryckte sina idéer kring utbildningsideal 

och undervisningsformer och hur hon arbetade för att förändra och förbättra den 

svenska skolan, med fokus på flickskolorna.   

 

                                                        
1 Burman, Anders (2014). Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal 

under 2500 år. Lund: Studentlitteratur, s. 143.  
2 Burman, Anders. Pedagogikens idéhistoria: Uppfostringsidéer och bildningsideal under 

2500 år, s. 149.  
3 Ibid, s. 150.  
4 Ibid, s. 150. 
5 Gunhild Kyle (1972). Svensk flickskola under 1800-talet. Göteborg: Kvinnohistoriskt arkiv, 

s. 32 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Illis_Quorum
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Kärnpunkt i denna uppsats kommer att vara Anna Sandström och hennes uppfattning 

om undervisning och bildningsideal i den svenska flickskolan och hennes 

pedagogiska förbättringsförslag. Det uppsatsen kommer att ta upp utöver Sandströms 

resonemang och idéer är vad hon ansåg var målet för flickors utbildning och hennes 

visioner om vilken sorts framtid utbildningen möjliggjorde för flickorna. 

 

2. Syfte  
Syftet med min uppsats är att belysa Anna Sandströms pedagogiska gärning från två 

håll. Det ena är hennes insats som skol debattör.  Jag kommer att analysera hennes 

pedagogikkritik som hon riktade mot undervisningen i flickskolorna och de förslag till 

förbättringar som hon presenterade, där hon också formulerar mål för undervisningen 

i flickskolorna. Det andra perspektivet är analys av elevsynpunkter på undervisningen 

i Anna Sandströms skola, för att se om något av Anna Sandströms tankar återspeglas i 

elevuppsatser. 

Som underlag för analysen av Anna Sandströms pedagogikkritik och hennes 

utbildningsideal har jag använt mig av hennes egna skrifter ”Gifva våra flickskolor 

berättigad anledning till missnöje?” och Realism i undervisning eller Språkkunskap 

och bildning. Elevperspektivet har analyserats med hjälp av elevuppsatser från 

avgångselever som skrev om sin syn på skoltiden och framtiden efter avslutade 

studier vid Anna Sandströms skola. 

 

Valet att skriva om flickskolor under 1800-talet är motiverat med tanke på att det är 

en intressant period inom kvinnohistoria. Min tanke var till en början att skriva om 

kvinnors rösträtt i Sverige, men eftersom det var svårt att koppla ämnet till 

pedagogiska frågor och läraryrket så fick det bli ett annat ämne. Anita Du Rietz bok 

Kvinnors entreprenörskap under 400 år gav mig en viktig länk mellan mitt intresse 

för kvinnors inträde i politiken och vikten av utbildning för kvinnor då hon skriver att 

en viktig förutsättning för rösträttsreformen och att kvinnor skulle kunna ges fullt 

medborgarskap var att kvinnor fick tillgång till högre utbildning och att det erbjöds 

utbildning för alla kvinnor.6 Detta gjorde att ett intresse väcktes för kvinnornas 

engagemang för flickors utbildning. Valet att analysera Anna Sandström och hennes 

                                                        
6 De Rietz, Anita(2013). Kvinnors entreprenörskap under 400 år. Stockholm: Dialogos, s. 

291. 
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åsikter och tankar väcktes efter att ha läst flera böcker om flickskolor och att hennes 

namn ständigt återkom. Motivet att skriva om henne är att jag anser att hon är en 

föregångare för nutidens moderna kvinna, både som pedagog och för att hon själv 

valde sitt levnadsöde. Hon valde bort den traditionella kvinnorollen som hustru och 

mor och bestämde sig istället för att satsa på det offentliga livet och på sin karriär.   

 

Det som uppsatsen kommer tillföra i forskningen om flickskolor under 1800-talet och 

om Anna Sandström är hur det blev i praktiken genom analysen av elevuppsatserna. 

Den tidigare forskningen som finns tillgänglig och det som Anna Sandström skriver 

om är hur skolan såg ut, hur den skulle reformeras och vad flickorna skulle lära sig, 

men det som saknas är hur eleverna själva såg på sin utbildning och hur det blev i 

praktiken. Det som undersökningen tillför är helt enkelt om de förändringar av 

flickskolorna som man pratade om syntes i praktiken och om det var av betydelse.  

 

3. Frågeställningar: 

 Vilken var Anna Sandströms kritik av pedagogiken i den svenska 

flickskolan? 

 Hur resonerade hon kring att skolan behövde reformeras?  

 Vad var målet med utbildningen för flickorna enligt Sandström?  

 Vilken framtid ansåg Sandström att utbildning skulle kunna bidra till?  

 Utifrån elevuppsatserna ifrån avgångselever hur såg de på sin framtid efter 

avslutade studier på Anna Sandströms skola?  

 

4. Bakgrund  

För att kunna ge en helhetsbild av vem Anna Sandström var och vad hon ansåg om 

flickskolan i Sverige så är det nödvändigt att teckna en bild av flickskolans uppkomst 

samt av det debattklimat som rådde under hennes tidiga år som debattör i skolfrågor 

under 1880-talet. 1800-talet var en mycket omvälvande period i svensk historia. 

Ingela Schånberg skriver att Sverige omvandlades ekonomiskt från jordbrukssamhälle 

till industrisamhälle, en ökad urbanisering, politiskt och socialt från ståndsriksdag och 

ståndssamhälle till tvåkammarriksdag och klassamhälle. Dessutom fick konservatism 

konkurrens från liberalism och patriarkala förhållanden utmanades av 

emancipatoriska strömningar.7  

                                                        
7 Schånberg, Ingela.(2010) Flickskolornas utveckling och avveckling. 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20u

tveckling%20och%20avveckling_0.pdf (Hämtad 2016-12-28) 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
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Förändringar inom utbildningen och utbildningsväsendets utveckling får ses i ljuset 

av dessa samhälleliga omvandlingar 8 De nya omvandlingarna kom att innebära bland 

annat etableringen av den allmänna folkskolan 1842 som kom att ses som ett viktigt 

steg för en utvidgad medborgarfostran9  Men trots den nyetablerade folkskolan så 

växte ett efterfrågat behov av en tredje skolform med koppling till samhällets 

förändringar, nämligen högre flickskolor.10 Den utökade efterfrågan kom ifrån de 

växande samhällsgrupperna borgar- och medelklassen i städerna som började få råd 

att även låta sina döttrar utbilda sig11 och som ville ha fler utbildningsalternativ för 

flickor.12 Trots de goda intentionerna med den nya skolformen, folkskolan så hade 

den brister som gjorde att de övre klasserna kände en misstro till den nya skolformen 

och man ville inte placera sina flickor där.  Folkskolan ansågs ha brister i bland annat 

pedagogik, hygien 13 och den ansågs vara bunden till de lägre klasserna och gav en 

annan utbildning som skilde sig från medel- och borgarklassen. De lägre klassernas 

utbildning syftade till att barnen i framtiden skulle klara av de praktiska uppgifter som 

var lämpade för deras samhällsställning.14  

 

Därför hade folkskolan mötts av en misstro av de högre samhällsklasserna och många 

föräldrar drog sig för att placera sina barn i folkskolan.15  De föräldrar som hade höga 

utbildningsambitioner för sina gossar kunde placera dem i läroverk eller vid 

gosskolor, men för flickor fanns det inte lika stor tillgång till några högre 

                                                        
8 Schånberg, Ingela.(2010) Flickskolornas utveckling och avveckling. 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20u

tveckling%20och%20avveckling_0.pdf (Hämtad 2016-12-09) 
9 Burman, Anders. Pedagogikens idéhistoria, s. 149.  
10 Kyle, Gunhild(1972). Svensk flickskola under 1800-talet, s. 46. 
11 Schånberg, Ingela.(2010) Flickskolornas utveckling och avveckling. 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20u

tveckling%20och%20avveckling_0.pdf (Hämtad 2016-12-09)  
12 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen. Lund: Studentlitteratur, s 33.  
13 Richardson, Gunnar (2010). Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. 

Uppl. 8:2. Lund: Studentlitteratur, s. 57.  
14 Kyle, Gunhild(1972). Svensk flickskola under 1800-talet. Göteborg: 

Universitetsbiblioteket, s. 29.  
15 Spetze, Gudrun. De enskilda skolorna och dess lärare under 1800-talet. Lärarnas Historia. 

2010.http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/De%20enskild

a%20skolorna%20under%201800-talet_0.pdf (Hämtad 2016-11-24), s. 4.  

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/De%20enskilda%20skolorna%20under%201800-talet_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/De%20enskilda%20skolorna%20under%201800-talet_0.pdf
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utbildningar.16 De utbildningar som fanns för de högre klassernas flickor var 

läsundervisning i hemmen av guvernanter eller modern, folkskolan och 

”mamsellskolor” som var ett slags hem för uppfostran av flickor till idealiska hustrur, 

mödrar och "damer".17 Det som är viktigt att poängtera är att det fanns flickskolor 

innan folkskolans grundande 1842, det fanns fem privatägda flickskolor i hela 

landet18 och detta var inte nog för att tillgodose stora delar av borgarklassens 

efterfrågan och situationen förvärrades av det tilltagande kvinnoöverskottet19  

 

Ytterligare en orsak till den ökade efterfrågan på högre utbildning för flickor var de 

ogifta kvinnornas försörjningsproblematik.20  Denna tilltog i samband med 

befolkningsökningen under 1800-talet, med ett kvinnoöverskott och sjunkande 

giftermålsfrekvens, framförallt inom borgarklassen.21 De kvinnor som inte kunde bli 

försörjda inom äktenskapet och förblev ogifta blev tvungna att arbeta. För att minska 

familjernas försörjningsbörda var många tvungna att satsa på sina döttrars utbildning 

så att de skulle kunna göras mer tillgängliga för arbetsmarknaden. Till exempel 

krävde vissa arbeten på arbetsmarknaden kunskaper som praktiska matematiska 

kunskaper och kännedom om bokföring, vilket inte hade varit nödvändiga kunskaper 

att ha som kvinna tidigare.22 Arbetsmarknadsanpassade kunskaper sågs som en 

investering för att trygga de unga kvinnornas och deras familjers framtida 

försörjning.23   

 

Men statens intresse för att anordna högre utbildning för flickor var svalt vilket 

berodde på att man ansåg att kvinnor hörde hemma inom familjen och hushållet och 

då behövdes inte högre utbildning. I stället utvecklades det högre utbildning för 

                                                        
16 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s. 51.  
17 Wikipedia. Flickpension. 2013. https://sv.wikipedia.org/wiki/Flickpension (Hämtad 2016-

12-28)  
18 Kyle, Gunhild (1972). Svensk flickskola under 1800-talet, s 40.  
19 Kyle, Gunhild (1972). Svensk flickskola under 1800-talet, s. 44.  
20 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s. 34.  
21 Richardson, Gunnar (2010). Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, s. 

71.  
22 Kyle, Gunhild (1972). Svensk flickskola under 1800-talet, s 78.  
23 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s 35.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flickpension
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kvinnor på en privat marknad och fram till mitten av 1800-talet hade ett trettiotal 

flickskolor grundats, som under århundradets lopp långsamt började konkurrera ut 

den gamla typen av utbildningar. Ingela Schånberg menar att ”mamsellskolorna” hade 

som mål att utbilda eleven till hustru och mor, så hade den nya skolorna som 

grundades som mål att erbjuda eleven en strukturerad undervisning i akademiska 

kunskaper, som kunde användas för yrkesarbete och självförsörjning.24 De nya 

skolorna kom att kallas för "högre flickskola" för att mer tydligt skilja dem från de 

gamla ”mamsellskolorna”, som under den tiden kallades för flickskolor.  

 

Tillslut började staten se fördelar med kvinnor på arbetsmarknaden eftersom man 

kunde dra nytta av kvinnorna som billig arbetskraft. Därför öppnades en offentlig 

arbetsmarknad för kvinnor inom utbildning som folk- och småskollärare och senare 

beslöt riksdagen att inrätta ett högre lärarinneseminarium i Stockholm 1862, Högre 

lärarinneseminariet,25 HLS. 

 

Perioden efter riksdagens beslut kom att innebära en expansionsperiod för 

flickskolans utveckling. Under perioden 1865–1885 grundades 85 skolor och det 

totala antalet vid mitten av 1880-talet var strax under 120 stycken. Detta kan ha berott 

på att det ekonomiska risktagandet hade minskat då staten 1874 beslutade sig för att 

ge statliga subventioner till de privata flickskolorna.26   

 

Som nämndes i inledningen så var den utexaminerade merparten av de lärarinnor som 

skulle komma att utgöra stommen i det privata flickskoleväsendet.27 Ungefär hälften 

av de 150 skolor som grundades fram till 1930 bildades och drevs av enskilda kvinnor 

från borgar- och medelklassen.28 Utbildningsområdet var ett fält öppet för kvinnligt 

initiativ, ett sätt att omsätta pedagogiska idéer och skolföretagandet ett sätt att försörja 

                                                        
24 Schånberg, Ingela.(2010) Flickskolornas utveckling och avveckling. 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20u

tveckling%20och%20avveckling_0.pdf (Hämtad 2016-12-28) 
25 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s 51.  
26 Ibid, s 53.  
27 Ullman, Annika(2004). Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna 

Ahlström. Stockholm: Stockholmia, s. 33-34. 
28 Schånberg, Ingela.(2010) Flickskolornas utveckling och avveckling. 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20u

tveckling%20och%20avveckling_0.pdf (Hämtad 2016-12-28) 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
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sig utanför äktenskapet.29 Många av dessa kvinnor kom att bli föregångare för 

flickskoleväsendets förändring och gestalter för att utbildning lönade sig och att de 

kunde ha framgångsrika karriärer. Exempel på välkända kvinnor som efter sina 

studier vid HLS grundade egna skolor var b.la. Anna Whitlock, Sofi Almquist och 

som denna uppsats kommer att handla om, Anna Sandström.  

 

Sandström var endast 24 år när hon 1883 grundade Anna Sandströms skola i 

Stockholm, som till en början var en samskola för både pojkar och flickor, men som 

senare kom att bli en flickskola. Anledningen till att hon grundade sin skola är 

sannolikt på grund av sitt missnöje med den pedagogik och den undervisning som hon 

hade upplevt under sin utbildning vid HLS och senare när hon arbetade på flickskolan 

Åhlinska skolan i Stockholm. Hon beskrev mötet med skolan som en stor besvikelse 

som inte gav henne större utmaningar som inte kunde erbjudas på Åhlinska. Under de 

åtta åren som hon arbetade där var hon tvungen att iscensätta en undervisning som 

hon upplevde som mekaniskt exercerande i lösryckta faktakunskaper och hon tyckte 

att i skolan fanns det ingenting som andades modernitet, utveckling eller 

experimentell verksamhet.30  

 

Under den tid som Sandström arbetade på skolan började kritiska röster höjas mot 

undervisningen i de svenska flickskolorna, med den Åhlinska skolan inräknad.31   

 Sven Grauers beskriver i boken Anna Sandström 1854-1931 att det man kritiserade 

var bland annat:  

(…) hade med åren fått en prägel av tilltagande formalism över sig. Slentrianmässigt 

tillämpad som gav den ofta en ganska död kunskap, som tog föga hänsyn till det verkliga 

livets behov. Den gängse lektionstekniken med tämligen mekanisk och själlös exercerande 

med frågor och svar förstärkte intrycket av förkonstling och sterilitet. De använda 

läroböckerna underströk o bristen på reellt innehåll i undervisningen. De rymde i riklig mängd 

torra översikter och schematiska framställningar och voro i övrigt föga anpassade efter 

elevernas utvecklingsstadier. 32 

                                                        
29 Schånberg, Ingela.(2010) Flickskolornas utveckling och avveckling. 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20u

tveckling%20och%20avveckling_0.pdf (Hämtad 2016-12-12) 
30 Ullman, Annika(2004). Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna 

Ahlström, s 43.  
31 Grauers, Sven(1961). Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog. Stockholm: 

Förening för svensk undervisningshistoria, s 60.  
32 Grauers, Sven(1961). Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog, s. 60-61.  

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/artiklar/Flickskolornas%20utveckling%20och%20avveckling_0.pdf
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Utöver den kritik som Grauers beskriver av undervisningen så började uppfattningen 

om flickors bildning att debatteras. Den dominerande uppfattningen under denna 

period var att flickor skulle bildas för sin framtida uppgift inom familjen och 

hushållet. Medelklasskvinnans viktigaste uppgift var moderskapet, vilket innebar att 

fostra och undervisa sina barn. Idealet för kvinnobildningen byggde på religiöst-

romantiska uppfattningar om kvinnan. Hon skulle uppfostras till foglighet och lydnad 

under en man inom äktenskapet. Men nya uppfattningar trädde fram, framförallt ifrån 

borgarklassens kvinnor som byggde på att flickors bildning skulle leda till att de 

skulle bli nyttiga för hela samhället, att de skulle komma utanför hemmet och kunna 

försörja sig själva. Den tidigare uppfattningen hade byggt på att kvinnan inte var 

lämpad utanför hemmet, utan dessa uppgifter skulle männen syssla med. Men det nya 

idealet handlade om att män och kvinnor skulle vara mer likvärdiga och komplettera 

varandra. Ingela Schånberg skriver att det nya idealet handlade om hur män o kvinnor 

skulle komplettera varandra: 

(…) kärleken mellan man och kvinna upplöste dualismen mellan kvinnans ”natur” 

och mannens ”förnuft”. I kärleksförhållandet kompletterade könen istället varandra 

och de kunde nå en högre mänsklighet”. 33 

 

Den kritik som framträdde mot flickskolorna fick en ivrig anhängare i Anna 

Sandström. Hon hade till en början övervägt att lämna läraryrket på grund av sitt 

missnöje, men genom läsning av litteratur som behandlade nya tankar inom det 

pedagogiska området34, under livliga meningsutbyten med likasinnade och deltagande 

vid det allmänna flickskolemötet 187935 så beslutade hon sig istället för att skrida till 

verket för att uttrycka sitt missnöje och skapa intresse för nya pedagogiska idéer. 

Hennes första pedagogiska ”stridsrop” blev genom att under den anonyma signaturen 

”Uffe”(pga. rädsla för att bli upptäckt) publicera skrifterna ”Gifva våra flickskolor 

berättigad anledning till missnöje?” (1880) och Språkkunskap och bildning eller 

Realism i undervisning (1882). Detta blev början på Anna Sandströms engagemang 

för att förändra och uttrycka sina idéer kring utbildningsideal och 

undervisningsformer i de svenska flickskolorna. Hon fortsatte med det genom att 

                                                        
33Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s. 40.  
34 Ullman, Annika(2004). Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna 

Ahlström, s. 43. 
35 Grauers, Sven(1961). Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog, s 89.  
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aktivt delta i den pedagogiska föreningen ”Pedagogiska sällskapet”, publicera 

läroböcker, grunda den pedagogiska tidskriften Verdandi och senare Anna 

Sandströms skola där hon kunde omvandla sina pedagogiska idéer i praktiken36 och 

att verka för att barn och ungdomar skulle få en så ljus och kunskapsrik uppväxt som 

möjligt.37 Hon var verksam i skolan från att den grundades 1883, fram till 1926.38 

 

5. Tidigare forskning  

Det har skrivits mycket om den svenska flickskolan under 1800-talet och även om 

Anna Sandström och hennes pedagogiska tankar. Den forskning som kommer närmast 

mitt undersökningsområde står pionjären inom kvinno- och genushistoria Gunhild 

Kyle för, som skrivit avhandlingen Svensk flickskola under 1800-talet.39 Gunhild 

Kyle beskriver i sin avhandling flickskolans tillkomst. Det var en tid med en livlig 

debatt i undervisningsfrågor. Hon redogör för de politiska kommittéernas betänkande 

och diskussionerna kring skolornas finansiering och mål. Hon redogör också för 

grundandet av nya skolor, deras undervisning och rekryteringen till skolorna. 

 

Tidigare forskning som beskriver flickskolan i Sverige förutom Gunhild Kyle är  

fil.dr. i ekonomisk historia vid Lunds universitet Ingela Schånberg som har skrivit 

boken De dubbla budskapet- kvinnors bildning och utbildning under 1800- och 1900-

talen.40 Schånberg skriver i sin bok, liksom Kyle, om flickskolans tillkomst och 

behandlar de bakomliggande orsakerna till varför behovet av flickskolorna ökade, de 

politiska och samhälleliga debatterna och vad flickors utbildning skulle ha för 

målsättning. Det som skiljer henne från Kyle är att hon mer fokuserar på de 

samhälleliga och politiska debatterna och inte lägger lika stor vikt vid att beskriva hur 

undervisningen vid flickskolorna såg ut som Kyle gör.  

 

                                                        
36Ullman, Annika(2004). Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna 

Ahlström, s. 63.  
37 Ibid, s. 70.  
38 Wikipedia, Anna Sandström. 2006. https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Sandstr%C3%B6m 

(Hämtad 2016-12-05) 
39Nationalencyklopedin, Gunhild Kyle. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gunhild-kyle (Hämtad 2017-01-19)  
40 Studentlitteratur, Ingela Schånberg. 

https://www.studentlitteratur.se/#person/225052/Ingela+Sch%C3%A5nberg (Hämtad 2017-

01-19) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Sandstr%C3%B6m
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gunhild-kyle
https://www.studentlitteratur.se/#person/225052/Ingela+Sch%C3%A5nberg
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Varför så många kvinnor valde att bli entreprenörer och grunda egna flickskolor 

under 1800-talet beskrivs i boken Kvinnors entreprenörskap under 400 år, som är 

skriven av nationalekonomen och fil.dr. Anita Du Rietz.  I boken beskriver Du Rietz 

att under 1800-talet ökade antalet företagsskolor i landet och i jämförelse med de 

yrkesverksamma lärarna blev flickskolorna en arena för kvinnligt företagande. Hon 

skriver att det låg i tiden att satsa på utbildning eftersom arbetsmöjligheterna för 

kvinnor ökade och det ställde krav på breda kunskaper för flickor inte enbart inom 

språk utan även i matematik, kemi och naturlära.41Att satsa på flickors utbildning blev 

en investering för att ge dem en god förutsättning på arbetsmarknaden så att de kunde 

försörja sig själva både inom och utanför äktenskapet.42  

 

6. Källmaterial  

 
Det källmaterial som kommer användas till undersökningen för att besvara frågorna 

om Anna Sandströms idéer angående undervisning och pedagogik och vad målet var 

med att flickor skulle utbilda sig är två skrifter som finns tillgängliga på Kungliga 

biblioteket i Stockholm och Stadsarkivet.   

 

Den ena skriften ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje?” 

publicerades 1880 i Tidskrift för hemmet, 22: dra årgången, tilläggsblad N: r 2, en 

skrift på 21 sidor, som var riktad till flickskolorna.43 Tidskrift för hemmet var den 

blivande borgliga kvinnorörelsen tidskrift utgiven 1859.44 Syftet med tidskriften var 

att behandla kvinnans ställning och rättigheter i samhället.45 Skriften har sin 

utgångspunkt i en kritik mot undervisningen i de privata flickskolorna. I skrifterna 

vänder sig Sandström både mot det traditionella ämnesvalet och också mot sättet att 

undervisa.  Hon anser att de främmande språken, främst franskan har en 

oproportionerligt stark ställning och sättet som man undervisar i språkundervisningen 

                                                        
41 De Rietz, Anita (2013). Kvinnors entreprenörskap under 400 år, s 301. 
42 De Rietz, Anita (2013). Kvinnors entreprenörskap under 400 år, s 292. 
43 Libris, Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje? / Uffe. 

http://libris.kb.se/bib/9313524 (Hämtad 2017-01-19)  
44 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s 42.  
45 Nationalencyklopedin, Tidskrift för hemmet. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tidskrift-för-hemmet (Hämtad 2016-11-30)  

http://libris.kb.se/bib/9313524
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tidskrift-för-hemmet


 
 

11 

är inte anpassat till de studerandes behov. Hon kritiserar att det läggs orimligt mycket 

tid på teoretisk kunskap om språk, mer än om att kunna läsa och tala språket. 46 

 

Den andra skriften är en programskrift på 100 sidor med titeln Realism i undervisning 

eller Språkkunskap och bildning från 1882 som trycktes på Norstedts förlag47 som 

innehåller positiva förbättringsförslag för främst flickskolor men även med tydlig 

adress till undervisningsväsendet i allmänhet.48. I texten förespråkar hon för ett 

undervisningssystem där elevernas egen lust att lära skulle stå i centrum. Sandström 

talar för att flickundervisningen borde ha sitt fokus i fantasibefrämjande humanistiska 

ämnen som historia, geografi och litteratur. Utbildningen skulle enligt henne syfta till 

att öka elevernas potential och utveckla deras personlighet. 49 

 

Ett rikligt material om Anna Sandströms skola finns på Stadsarkivet i Stockholm. 

Arkivmaterialet innehåller information om skolans ekonomi, årsredogörelser och 

anteckningar och listor om elevprestationer, närvaro, inventeringar och förteckningar 

över elever och personal. Dessutom finns det dagboksanteckningar från lärare på 

skolan som beskriver undervisningen och handlingar rörande kurserna, ämnesupplägg 

och undervisningsstatistik. Det källmaterial som kommer användas förutom skrifterna 

för att besvara frågeställningarna om vad syftet med utbildningen för flickor var och 

vilken framtid de skulle kunna få enligt Sandström, är slumpmässigt utvalda 

elevuppsatser, fyra uppsatser från 1908 med titeln ”Tankar vid slutet av min skoltid” 

och fyra ifrån 1918 med titeln ”Inför slutet av min skoltid”. Elevuppsatserna finns 

tillgängliga på Stadsarkivet i Stockholm i arkivet Anna Sandströms skola under 

rubriceringen Skrivningar 1899-1939. Den rubriceringen innehåller avgångselevernas 

uppsatser i åttonde klass i tyska, historia, matematik och engelska, men 

huvudsakligen svenska. Eleverna fick välja mellan tilldelade uppsatsämnen och 

uppsatsämnena skiljer sig åt från år till år.  

                                                        
46 Stockholmskällan. Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ av Anna 

Sandström (pseudonym: Uffe). http://stockholmskallan.stockholm.se/post/24437 (Hämtad 

2016-11-30) 
47 Libris, Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning/ af Uffe. 

http://libris.kb.se/bib/8222227 (Hämtad 2017-01-19)  
48 Grauers, Sven(1961). Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog, s. 103.  
49 Ullman, Annika(2004). Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna 

Ahlström, s. 46.  

http://stockholmskallan.stockholm.se/post/24437
http://libris.kb.se/bib/8222227
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Antalet uppsatser som arkivet innehåller de utvalda åren omfattar 24 stycken 1908 

och 48 1918, totalt 72 stycken.  

 

Vid genomgång av arkivmaterialet fann jag att uppsatsämnet om elevernas tankar vid 

avslutad skolgång var återkommer vart tionde år, och sammanlagt finns det 10 

stycken uppsatser i det ämnet från 1908 och 12 1918 och omfånget är mellan 5-12 

sidor. Uppsatserna innehåller från 1908 elevernas beskrivningar från elevernas 

upplevelser från skoltiden och om att sluta skolan och förväntningar inför framtiden.50 

Även 1918 redogör avgångseleverna för skoltiden och hur det känns att avsluta 

skoltiden. Det som skiljer dem åt är att de 1918 inte i samma omfattning beskriver 

förväntningarna inför framtiden, dock så skriver eleverna om vad skolan har gett dem 

för kunskaper som kommer vara användbara inför framtiden.  

Har slumpmässigt valt ut fyra uppsatser från åren 1908 och 1918, då eleverna hade 

det uppsatsämnet att välja på.  

 

7. Avgränsning  

 
Anna Sandström hade ett långt pedagogiskt engagemang och skrev många artiklar, 

men de som fick störst genomslag var ändå de artiklar som skrevs under 

pseudonymen Uffe och som blev startskottet för hennes roll i offentligheten. Det var 

med de redan nämnda skrifterna ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till 

missnöje?” och Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning som startade 

en debatt om skolfrågor och det känns därför som en naturlig avgränsning att fokusera 

på dem.    

 

Motivet till att jag väljer att avgränsa mig till de åtta elevuppsatserna är att det är 

intressant att se hur elever väljer att uttrycka sig om sin framtid och inte enbart utgå 

ifrån Sandström. Eleverna ger ett elevperspektiv på Sandströms gärning. 

Det finns i arkivmaterialet om Anna Sandströms skola, som tidigare nämnts, 

handlingar som beskriver undervisningen, kurserna och ämnesupplägget på skolan 

som man skulle kunna använda istället för elevarbetena. Men detta material ger ett 

lärarperspektiv och uttrycker vad lärarna avser att göra. Men det säger inget om 

                                                        
50 Stockholmskällan. "Tankar vid slutet av min skoltid" – uppsats från Anna Sandströms skola 

1908.  http://stockholmskallan.stockholm.se/post/28722 (Hämtad 2016-11-30) 

http://stockholmskallan.stockholm.se/post/28722
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utfallet av undervisningen och hur den uppfattas av dem som tagit emot den. Att 

granska elevuppsatserna är ett sätt att avläsa hur de intentioner som lärarna hade 

uppfattades av eleverna och om de ansåg att utbildningen betyder något för deras 

framtid. Har valt att begränsa undersökningen till åren 1908 och 1918 eftersom Anna 

Sandström då var aktiv och verksam på skolan. Kommer att göra en begränsning 

gällande antalet elevuppsatser som kommer att analyseras. Har valt att begränsa mig 

till ett hanterligt antal uppsatser för att kunna ge kvalité i analysen. 

 

8. Metod  

Den metod som kommer tillämpas i undersökningen är en kvalitativ textanalys.  I 

boken Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad 

förklarar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud vad den kvalitativa 

textanalysen går ut på. Det gäller att med preciserade frågor  

"(...) ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, 

helhet och den kontext vari den ingår"51. Enkelt uttryckt består det i att begripliggöra 

det väsentliga innehållet i den aktuella texten.52  Enligt Rennstam och Wästerfors 

handlar kvalitativa metoden om att förstå social integration och vad olika samhälleliga 

fenomen betyder i det sammanhang där de skapas, man försöker få svar på det som 

inte kan beskrivas med siffror.53 

 

Valet av att tillämpa en kvalitativ textanalys är för att försöka få en djupare förståelse 

av Sandströms synpunkter och idéer och för att sedan fördjupa sig i om de gav effekt 

vid granskningen av elevuppsatserna. Det som Robert K Yin skriver i boken 

Kvalitativ forskning: från start till mål är ett utmärkande drag inom kvalitativ 

forskning att ”återger människors åsikter och synsätt (…)”54 Det som jag är 

intresserad av och det som undersökningen handlar om är just Sandströms och 

elevernas uppfattningar. Genom att begripliggöra det väsentliga innehållet i de olika 

texterna så anser jag att den kvalitativa textanalysen lämpar sig för undersökningen.  

                                                        
51 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2012) 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Uppl. 4:1. Stockholm: 

Norstedts, s. 210. 
52 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2012) 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s. 211.  
53 Rennstam, Jens, Wästerfors, David(2015). Från stoff till studie: om analysarbete i 

kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur, s. 13.  
54 Yin, Robert(2013). Kvalitativ forskning: från start till mål. Lund: Studentlitteratur, s. 19.  
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Undersökningen av Anna Sandströms skrifter har genomförts genom att först del av 

hennes två första publicerade skrifter som finns tillgängliga på Kungliga biblioteket 

och Stadsarkivet i Stockholm. Skrifterna kommer att analyseras med hjälp av en 

kvalitativ textanalys och utifrån Widéns dimensionsmetod ( se nedan).  Resultatet 

kommer att presenteras genom att göra ett urval av textutdrag som är relevanta för 

undersökningens frågeställningar, sedan uppföljs de av en vidare förklaring av vad 

som menas med citaten och avslutas sedan med diskussion av vad som framkommit i 

skrifterna.  

Undersökningen av elevuppsatserna har gjorts genom att först gå igenom Anna 

Sandström skolas arkiv på stadsarkivet, under rubriken Skrivningar 1899-1939. Alla 

uppsatser har granskats utifrån uppsatstitlarna. Därefter har de uppsatser med titlarna 

Tankar vid slutet av min skoltid och Inför slutet av min skoltid grundligt lästs för att se 

ifall de går att tillämpa till undersökningen. Sedan har ett urval gjort utifrån årtal som 

Anna Sandströms var aktiv på skolan och sedan har uppsatser som ska analyserats 

valts ut slumpmässigt.  De uppsatser som ska analyseras har noga analyserats utifrån 

en kvalitativ textanalys och av Widéns dimensionsmetod för att granska vad de har 

för mening och innebörd.55 Resultatet kommer presenteras med hjälp av citat och 

sammanfattande förklaringar av vad uppsatsernas innehåll. Sedan avslutas det med en 

sammanfattande diskussion av uppsatsernas innehåll.  

 

8.1 Första och andra dimensionen 

Författaren Pär Widén beskriver i boken Handbok i kvalitativ analys de tre olika 

dimensionerna som man använder vid en kvalitativ textanalys över hur man tolkar 

texten. Den första dimensionens analyserar upphovsmannen till en text och söker svar 

på frågor om vilka innebörder som författaren själv tillskrivit en text. Den andra riktar 

fokus på textens form och innehåll och den tredje principen handlar om att tolka vilka 

innebörder som texten får i relation till ett sammanhang utanför själva texten.56 

 

                                                        
55 Alvehus, Johan(2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm: Liber, 

s. 20-21 
56 Widén, Pär. (2015) Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys,  

Fejes, Anderas, Thornberg, Robin (red.) s. 178. 
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Till undersökningen kommer det ligga störst fokus vid den första dimensionen, både 

vid frågeställningarna gällande Anna Sandströms skrifter och elevernas uppsatser. 

Valet av att tillämpa den första dimensionen beror på att som författarna beskriver så 

handlar den första dimensionen om att man ställer upphovsmannen i fokus och då är 

frågeställningarna rimligen ställda för att ringa in uppfattningar och föreställningar 

som upphovsmannen har.57 Eftersom att syftet med undersökningen är att undersöka 

både Anna Sandström och elevernas föreställningar som de uttrycker i skrift så är den 

första dimensionen ytterst lämpad för undersökningen.  

 

Den andra dimensionen kommer också att tillämpas till undersökningen. Valet av att 

använda den andra metoden har sin grund i att frågeställningarna inte enbart handlar 

om upphovsmannens uppfattningar, men också hur de väljer att utrycka sig i 

språkligt. Genom att se hur Sandström och eleverna väljer att uttrycka sig i skrift och 

vilka språkliga begrepp de använder för att beskriva skolan så kan man utläsa olika 

tolkningar och på så vis få en djupare förståelse för deras åsikter och föreställningar.  

 

9. Teori  

Den teoretiska utgångpunkten till undersökningen kommer utgå ifrån vad syftet med 

flickors utbildning var och de nya teoretiska uppfattningarna som växter fram. Under 

perioden då Sandström började debattera så började kvinnobildningsidealet förändras, 

det gamla idealet konkurrerade med det nya.58  De två kvinnoidealen som kopplas 

samman med bildningen är som Schånberg skriver i boken Det dubbla budskapet, det 

religiöst-romantiska idealet och det religiöst-nationella59.  

 

9.1 Religiöst-romantiska 

Det religiös-romantiska idealet var en uppfattning av gammalt datum som var hämtat 

från Rousseaus och Luthers idéer som handlade om att flickor skulle bildas för sitt 

kommande liv i familjen, för sin framtida roll som maka och mor. Till skillnad från 

mannen som ansåg ha sitt huvudsakliga område inom det offentliga livet skulle 

                                                        
57 Widén, Pär. (2015) Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys,  

Fejes, Anderas, Thornberg, Robin (red.), s. 183.  
58 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s 90.  
59 Schånberg, Ingela (2004). Det dubbla budskapet: Kvinnors bildning och utbildning i 

Sverige under 1800- och 1900-talen, s 90. 
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kvinnan bildas för den privata sfären, inom hemmet.60 Flickan skulle uppfostras till 

foglighet och underkastelse under en man och hennes uppgift var att behaga honom.61  

Schånberg menar att Rousseaus tankar handlade om att: 

Hon skulle vara ”den oskuldsfulla, ovetande unga flickan, den trogna självutplånande hustrun, 

som för sin civilistiska uppgift i hemmet offrar behovet av oberoende och självständig 

personlighetsutveckling.”62  

 

9.2 Religiöst-nationella 

Det nya idealet gick utöver Rousseau och var grundat utifrån kristen etik och luthersk 

moral som handlade om att flickors bildning skulle syfta till att uppfostra dem till 

allvar och arbetsamhet och att de skulle vara nyttig för hela samhället.63 Det religiöst-

nationella idealet förbinds ofta med flera kända författare och i Sverige kopplar man 

det nya idealet till bland annat Fredrika Bremer, som under 1880-talet gjordes till 

frontfigur inom kvinnorörelsen och hennes idéer hade en avgörande betydelse för 

kvinnosaken inom skilda områden.64Som i romanen Hertha där hon delger sin syn på 

utbildning som kom att inspirera och ligga till grund för den svenska 

kvinnobildningen,65 bland annat kom den att inspirera Sophie Adlersparre att starta 

Tidskrift för hemmet66, där Sandström publicerade sin första skrift. Det är inte lätt att 

återge hennes syn på utbildning eftersom i Hertha skriver hon inte konkret utan 

uppger bara  vagt, det som hon förespråkar för är att ”befria sina bundna systrar”67 

Hon beskriver i romanen att huvudkaraktären Hertha:  

(…) Hertha tycker sig sitta i en grå cell i ett berg. Hon längtar till ljuset och kunskapen, men 

när hon kommer möts hon av stängda portar och man säger till henne ”Vänd om till din vrå i 

berget och lär dig att koka och spinna. Det hör dig och dina gelikar till. Ni har ej lott att bli 

fria.”68 

 

                                                        
60 Ibid, s. 38. 
61 Ibid, s. 39.  
62 Ibid, s. 40. 
63 Ibid, s. 60-61. 
64 Manns, Ulla (2005) ”Upplyft kvinnan och hon ska upplyfta mänskligheten”. I Anita Widen 

(red). Fredrika Bremer: föregångare och förebild. Gidlunds förlag, s. 118.  
65 Nationalencyklopedin, Hertha. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hertha  

(hämtad 2016-12-15)  
66 Rydström, Jens, Tjeder, David.(2009) Kvinnor, män och alla andra: En svensk 

genushistoria. Uppl: 1:2. Lund: Studentlitteratur, s. 77.  
67 Manns, Ulla (2005) ”Upplyft kvinnan och hon ska upplyfta mänskligheten”, s. 113.  
68 Bengtson, Gunhild(1959) Fredrika Bremer och kvinnans myndighet. I, Rosa Malmström, 

Monica Boethius (red). Kvinnovärld i vardande: tolv uppsatser i kvinnofrågor utgivna till 

Fredrika Bremer- förbundets sjuttiofemårsjubileum. Stockholm, s. 123.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hertha
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Detta illustrerar kvinnans isolering, att hon är instängd i den gamla kvinnorollen, trots 

att hon längtar ut. Hon förespråkade för kvinnans frigörelse, ett samhälle där män och 

kvinnor samarbetade inom samtliga områden. Att kvinnor skulle komma utanför 

hemmen och få fullt tillträde till samhällets samtliga instanser69, vilket även innebar 

utbildning. Teorin om de båda bildningsidealen kommer användas på undersökningen 

genom att se om man kan skärskåda dem i Anna Sandströms skrifter. Dels om man 

kan se av hennes kritik av flickskolan om man kan se det gamla idealet och hennes 

förbättringsförslag och hur eleverna skriver om sin framtid om man kan se de nya 

idealen.  

 

10. Undersökning  

 
Undersökningen kommer att analyseras med hjälp av en kvalitativ textanalys och 

utifrån Widéns dimensionsmetod.  Undersökningen av Sandströms skrifter kommer 

genomföras genom att ha underrubriker som är kopplade till vad Sandström tar upp i 

sina skrifter med citat som är förbinda till rubrikernas ämne. Undersökningen av 

Sandströms resonemang avslutas med sammanfattande diskussioner till respektive 

skrift, sedan sammanställs de respektive sammanfattningarna till en avslutande 

diskussion.  

Elevuppsatserna kommer också att analyseras med hjälp av en kvalitativ textanalys 

och utifrån Widéns dimensionsmetod. Undersökningen har två delar som är skilda till 

åren de skrevs. Underrubrikerna har namnen på de elever som skrev uppsatserna. 

Resultatet presenteras med en sammanställning av vad varje elev skriver i uppsatserna 

med tillhörande citat. Till skillnad från analysen av Sandströms skrifter kommer inte 

avslutande diskussioner göras till respektive årtal, utan diskussionen blir en 

sammanställning av båda.  

 

11 Kvalitativ textanalys av skrifterna: 

 
 Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje` 

 Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning 

 

                                                        
69 Bengtson, Gunhild (1959) Fredrika Bremer och kvinnans myndighet. I, Rosa Malmström, 

Monica Boethius (red). Kvinnovärld i vardande: tolv uppsatser i kvinnofrågor utgivna till 

Fredrika Bremer- förbundets sjuttiofemårsjubileum, s. 122.  
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11.1 Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje? 

 

Anna Sandströms första utgivna skrift ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till 

missnöje?” Som Under pseudonymen ”Uffe” gavs ut 1880 och publicerades i Tidskrift 

för hemmet. Utgångspunkten var en kritik mot undervisningen i de privata 

flickskolorna, ett skolsystem som fastnat i formalism, död abstraktion och språkkult.70 

Anna Sandström inleder i skriften med att framföra att det rådde en livlig debatt över 

den kvinnliga undervisningen, det är en av de mest brännande frågorna.71 Man 

uttryckte missnöje över elevernas bristande intresse för skolarbetet i de högre 

åldrarna. Man kritiserade även att de inte visar någon särskild iver över att utveckla 

sina kunskaper efter avslutad skolgång och att sinnet istället upptogs av andra 

intressen som hörde till sällskapslivet.72 Sandström menar på att dessa problem inte 

ligger hos eleverna utan att det rotar sig i allvarliga brister i undervisningen, antingen 

i beskaffenheten av de bibringande kunskaperna eller i sättet att meddela dem.73  

 

11.1.1 Livskraftig bildning  

 
”Flickskolan måste derför i ännu högre grad än andra läroverk beflita sig om, att det ringa 

mått af kunskaper, hon kan meddela, må vara en grund, hvarpå lärjungen kan sjelf bygga 

vidare, eller rättare, ett lefvande utsäde som ska spira upp och bära frukt.”74  

 

Anna Sandström hade många synpunkter på de negativa aspekterna med flickskolans 

pedagogik och undervisning. Hon uttryckte bland annat att flickskolan misslyckats 

med att bidra till den viktigaste uppgiften, nämligen att ge eleverna iver för att 

fortsätta att utöka sin bildning. Istället anser eleverna att deras lärande upphör vid 

avslutad skolgång och att deras sinnen i stället upptas av andra intressen samt att 

                                                        
70 Ullman, Annika(2004). Stiftarinnegenerationen: Sofi Almquist, Anna Sandström, Anna 

Ahlström, s. 46.  
71 Grauers, Sven(1961). Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog, s. 93. 
72 Grauers, Sven(1961). Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog, s. 93. 
73 Ibid, s. 93. 
74 Uffe [Anna Sandström] (1880). ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till 

missnöje?” Tidskrift för hemmet, tilläggsblad N: o 2. 22: dra årgången, s. 2. 
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skolans kunskaper faller i glömska och ruttnar.75 Hon tycker att bildning är någonting 

viktigt för kvinnor och inte enbart för män vilket många anser. En orsak till flickornas 

minskande intresse för utökad bildning är för att deras skoltid är kortare än pojkarnas. 

Flickorna avslutar sin skoltid vid 15 till 16 års ålder och pojkarna vid 18-20.76 Detta 

resulterar i att flickor inte får en likvärdig och fullständig bildning. Dessutom 

kritiserar hon att innehållet i undervisningen är torrt och fantasilöst vilket gör att 

eleverna arbetar under tvång eller av plikt, inte av kärlek och levnadslust.77 

Hon menade att felet inte har sin grund i elevernas inställning till lärande utan att det 

är skolorna som har misslyckats, skolan måste få eleverna att förstå vikten av fortsatt 

lärande och att bildning är ett måste för att man ska kunna leva ett sunt och rikt 

människoliv. Hon skriver att den nuvarande situationen i skolan visar:  

(…) lärjungarne bildningens land i ett blånande fjerran och man roar sig med att dem alla 

möjliga sätt att komma ditöfver, men att verkligen föra dem dit och visa dem härligheten 

derinne, det faller ingen in.78 

 

Skolans kunskaper ska ge en grund för bildning som eleverna kan bygga vidare på 

menar hon. Syftet med utbildningen är att lägga en grund för en allmän bildning.79 

 

11.1.2 Språkens dominans 
 

Man behöfver ej vara synnerligen hemmastad i skolförhållanden för att veta att det är språken, 

som vår tid flickskola betraktar som sitt hufvudämne, ja snart sagdt, som all undervisnings a 

och o.80 

En väsentlig orsak till flickskolans misslyckande enligt Anna Sandström är att 

språkundervisningen har en alltför stor roll i undervisningen, med stark betoning på 

franskan. Hon menar att språkundervisningen betraktas som flickskolans huvudämne 

och inom det finns det flera ting som hon anmärker på. Språkundervisningen börjar i 

de tidiga åldrarna och de små hjärnorna är inte tillräckligt utvecklade och det blir för 

ansträngande för dem att kunna sätta sig in i det främmande språkets tankegångar.81  

Hon kritiserar att språkundervisningen har allt för stort fokus på grammatiken, som 

                                                        
75 Uffe[Anna Sandström] (1880) . ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till 

missnöje?” s.1.  
76 Ibid, s. 2. 
77 Ibid, s. 21. 
78 Ibid, s. 20. 
79 Ibid, s. 19. 
80 Ibid, s. 3. 
81 Ibid, s. 3  
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blir dess huvudsak, menar hon.82 Inte enbart är det stor betoning på grammatiken i 

franskan utan även i språkundervisningen i tyska, svenska och engelska, vilket gör att 

i det stora hela så upptar grammatiken stor del av elevernas utbildning.  

 

Dock är det inte enbart negativt med att det läggs stor vikt på det grammatiska i 

språkundervisningen. Det är ett redskap för den allmänna bildningen menar hon, det 

är ett betydande hjälpmedel för hur man ska lära sig ett språk.  

 

Grammatiken övar elevernas slutledningsförmåga och iakttagelseförmåga, genom att 

de lär sig de olika kategorierna som språkklasser, satsdelarna, bisatser etc. Det blir ett 

medel för att utveckla tankeskärpan som är nödvändigt för ett grundläggande 

språkstudium enligt Sandström.83  

I dess ställe har hon insupit en vana att ängsligt väga hvarje ord och misstänka en 

lurande regel under det enklaste uttryck. Det är som språket är en labyrint, i hvilken 

man ej vågar röra sig ur stället af fruktan av att förlora grammatikans Ariadnetråd 

och så förvirra sig i de mörka gångarne. 84 

 

Men det är just det som blir det negativa enligt Sandström. När grammatiken får en 

alltför central del kräver det mycket arbete från eleverna för att de ska lära sig de 

olika grammatiska reglerna. Oftast blir det minnesläxor som inte tas på största allvar 

och inte blir något som eleverna kan analysera och tänka kring utan istället blir det 

minnesövningar som blir ett ofrånkomligt krav och som inte väcker intresse. En 

olägenhet med grammatiken är också att det blir fokus på de små detaljerna och inte 

helheten, vilket anstränger elevernas förstånd på ett onaturligt sätt.85 Till exempel så 

kan en elev ha förstått helheten och dragit en korrekt slutledning av grammatikens 

premisser, men om eleven begår ett språkligt fel så blir så blir svaret inte korrekt. I 

språkundervisningen så måste man ibland bortse ifrån den allmänna logiken. Ett 

levande språk kan aldrig konstrueras fram genom regler, menar Sandström.86 Hon tror 

att eleverna får lära sig om de små detaljerna i språket och iaktta orden och 

bokstäverna så kan de bli pedanter i det verkliga livet.  

                                                        
82 Ibid, s. 4.  
83 Ibid, s. 9.   
84 Ibid, s. 6.  
85 Ibid, s.10. 
86 Ibid, s. 10.  
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(…) som i både andlig och kroppslig mening går krokryggig och närsynt genom verlden, hos 

hvilken sinnet för det lilla har utbildat sig till en småaktig kritik, som alltid fäster sig vid 

formen och för denna glömmer innehållet.87 

 

En annan nackdel blir att eleverna inte kan tala språket ledigt och flytande på grund 

av det begränsade ordförrådet. Genom att lära sig mycket grammatik skapas en 

osäkerhet hos eleverna när de ska tala språket.  

 

11.1.3 Bristande kunskap om språkens litteratur 
 

Aldrig lägger man sig vinn om att verkligen föra lärjungen in i det främmande språkets 

literatur, att öppna hennes ögon för de bildningens skatter, som der ligger fördolda och att 

åtminstone till någon grad bilda hennes litterära smak.88 

 

Sandström anmärker också på elevernas bristande kännedom om språkens litteratur. 

Hon hävdar att skolan brister med att introducera eleverna för de främmande språkens 

litteratur så att de kan öppna ögonen och bilda sig en egen uppfattning, kunna välja 

litterära verk efter tycke och smak. Hon tycker att skolan inte inser att läsningen fyller 

funktionen att fördjupa kunskaper inom språk och bildning. 89 Hon menar att den 

antika litteraturen och författare som Homeros, Ceasar, Cicero och Xenofon uteblir 

från flickskolorna och blir därför en oåtkomlig bildningskälla.90 Hon anser att det är 

av vikt för den allmänna bildningen att få kunskap om de antika verken, men som 

kompensation för att den antika litteraturen uteblir borde flickskolorna istället få 

bekanta sig med de moderna språkens litteratur.  Hon skriver att lärare borde ägna 

mer av sin tid åt att bekanta eleverna med modern litteratur istället för att enbart 

fokusera på grammatiska övningar. De moderna litterära verken skulle både vara 

nyttiga, ge flickorna glädje och göra undervisningen mer nöjsam skriver hon.91  

 

11.2.4 Förvisa ingalunda grammatikan ur skolan  

På grund af nu anförda skäl anse vi grammatikans betydelse såsom formelt bildningsmedel 

icke vara så stor, att hon kan uppväga brister på praktiska resultat och berättiga den myckna 

tid som skolan anslagit åt detta stadium. Häraf följer ingalunda, att vi vilja förvisa 

grammatikan ur skolan.92 

 

                                                        
87 Ibid, s. 11.  
88 Ibid, s. 7.  
89 Ibid, s. 7 
90 Ibid, s. 7 
91 Ibid, s. 8 
92 Ibid, s. 11.  
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Med detta citat menar Sandström att den nuvarande grammatikundervisningen inte 

helt ska förvisas ur skolan, men minskas ner betydligt.  Hon ger flera förslag för hur 

man ska förbättra flickskolan och en av lösningarna är en sundare språkundervisning. 

Hon refererar till Esaias Tegnér som menade att ”Språket är bindande för barnet 

genom grammatik, för ynglingen genom litteratur”93 Med detta menar hon att 

språkundervisningen ska anpassas till elevernas ålder, och att bekanta sig med ett 

språk i tidig ålder utifrån grammatiken är onaturligt. Istället ska explikationen vara det 

första steget i undervisningen, man ska lära sig om själva föremålet först innan man 

lär sig om dess lagar. I de yngre åldrarna ska eleverna bekanta sig med språket med 

hjälp av litteratur, i de högre åldrarna kommer grammatikans detaljer. Detta 

tillvägagångssätt som tar vara på det levande språket är enligt Sandström mer 

naturligt och genom detta tillvägagångsätt så kommer man kunna vinna praktiska 

resultat och genom litteraturen skulle språkundervisningen bli av stor betydelse för 

den allmänna bildningen.94  

 

11.1.5 Historia och naturkunnigheten 

(…) ett par andra ämnen, som blifvit i detta afseende otillbörligt vanlottade, vi mena historien 

och naturkunnigheten. Det är som om det rika menniskolif, som genom århundranden har 

lefvats på jorden, och om den rikedom, som naturen ännu den dag i dag är utbreder omkring 

oss, än att i grunden ha reda på alla engelska, tyska och franska adverb, prepositioner och 

konjunktioner (…)95 

 

Sandström menar att historia och naturkunnighet inte har tillräckligt stort utrymme i 

undervisningen och hon framför samma kritik som för språkundervisningen, nämligen 

att den inte är anpassad efter elevernas ålder och att innehållet i undervisningen är 

abstrakt och baserad på regler. Hon menar på att undervisningen i historia för de 

yngre eleverna enbart är baserad på kronologi och man anser att de ska få en bred 

basis av konkreta historiekunskaper för att sen i de äldre åldrarna ska kunna bygga 

vidare på de kronologiska kunskaperna för att då få en slags historisk filosofi.96 I de 

äldre åldrarna får de kronologiska kunskaperna en fördjupning med dess orsaker och 

konsekvenser. 

                                                        
93 Ibid, s. 11.  
94 Ibid, s. 12.  
95 Ibid, s. 12.  
96 Ibid, s. 12  
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Det är av stort misstag enligt Sandström att betrakta barnens själ som ett magasin, i 

vilket man packar in så mycket kunskap som möjligt i tron att det ska bli av gagn.97 

Hon menar att man på detta sätt:  

(…) vill tvinga barnet att liksom myran samla samla vinterförråd, glömmer man alldeles, att 

barnasinnet på hvarje stadium af dess utveckling behöfver en efter detta lämpad andlig näring, 

som det genast kan tillgodogöra sig. En sådan andlig näring af sundaste slag hafva vi i en rätt 

meddelad konkret historieundervisning.98 

 

De yngre eleverna får svårt att begripa det kronologiska och det omfångsrika 

innehållet, vilket gör att de inte skänker någon synnerlig kärlek till ämnet eller lust i 

att fördjupa kunskaperna.99  

 

Inom naturvetenskapen menar Sandström att på grund av den bristande och 

begränsade undervisningen så kommer naturkunskapens stora betydelse som medel 

för en mångsidig utveckling av iakttagelseförmågan inte till rätta.100 

 

Hennes resonemang kring lösningar på bristerna är överstämmande med 

språkundervisningens, nämligen att de ska bekanta sig med historia till en början med 

hjälp av berättelser, vilket är den enda poesi barnet kan förstå.101 

Genom att tillämpa berättande i större utsträckning i historieundervisningen för de 

yngre eleverna så blir det ett medel för att utveckla sinnet. Då kommer man få en 

upphöjd kärlek till fosterlandet och för mänskligheten och således utbilda sann 

mänsklighet.102 

 

11.2.6 Undervisningen måste vara åskådlig  

Men skall historien på barnen kunna verka som poesi, måste undervisningen framför allt vara 

åskådlig; hon måste göra personerna och händelserna så mycket som möjligt samtida med 

barnet och afkläda dem de abstraktioner, hvarmed tidsafståndet och det vetenskapliga 

åskådningssättet omgifvit dem.103 

 

                                                        
97 Ibid, s. 13.  
98 Ibid, s. 14.  
99 Ibid, s. 13.  
100 Ibid, s. 19.  
101 Ibid, s. 15. 
102 Ibid, s. 15.  
103 Ibid, s. 15.  
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Sandström menar att det är viktigt när man till exempel lär ut om historiska personer 

att man inte enbart lär ut om deras personliga egenskaper, alltså kronologiska 

kunskaper som blir dylika minnesläxor som oftast genast glöms104. Det man ska lära 

ut och betona är de historiska personernas handlingar. Genom att betona det så blir 

undervisningen åskådlig och levande, vilket leder till att eleverna får en känsla för 

historien och förstår den på ett annorlunda sätt, vilket gör att kunskaperna hålls kvar 

längre än de kronologiska minnesläxorna som Sandström kritiserar. 105 

 

11.2.7 Tiden fodrar verklighet  

Anna Sandström avslutar skriften med att framföra sin kritik mot den formalistiska 

inriktningen om vunnit insteg i skolan. Hon menar att skolan är föråldrad och inte 

anpassad till samtidens realism som hon menar är dagens ”lösen”.106  Skolan är för 

abstrakt och för in eleverna i en overklig värld. Den verkliga måste eleverna själva 

finna efter avslutad skoltid, trots att de inte uppnått tillräckligt utvecklade och 

verklighetsbaserade kunskaper anpassade efter tidsandan i samhället. Hon menar att 

skolans största skuld är just att den inte ger eleverna den sunda kunskapen utan får 

dem att tro på de abstrakta kunskaper och den realitet som skolan förmedlar. 

 

11.2.7 Sammanfattande diskussion  

Anna Sandström största fokus i skriften ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning 

till missnöje?” är de brister som hon anser flickskolorna har. Hon menar att skolan har 

misslyckats med den viktigaste uppgiften som är att ge eleverna iver för att fortsätta 

att utöka sin bildning. Eleverna anser att deras bildning slutar vid avslutad skolgång, 

men Sandström anser att bildning är något som pågår hela livet och är ett måste för att 

man ska få ett sunt och rikt människoliv. Hon kritiserar att skolans största skuld är att 

skolan inte lär ut kunskaper som ger eleverna nytta när de lämnar skolans värld. Det 

som skolan främst fokuserar på är grammatiken i språkundervisningen, utan fokus på 

att de ska lära sig tala eller läsa det. I historia och naturkunnighet är det centrala att de 

ska lära sig kronologiska fakta. Detta abstrakta sätt att undervisa enligt Anna 

Sandström är föråldrat och osunt och det gör att eleverna inte får tillräckliga 

kunskaper som är anpassade efter samtidens realism, som hon skriver är den rätta 

                                                        
104 Ibid, s. 16.  
105 Ibid, s. 16.  
106 Ibid, s. 21.  
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vägen och det som tiden fodrar. Det som hon också kritiserar är att undervisningen 

inte är åldersanpassad. Hon betonar främst bristerna av undervisningen för de yngre. 

Den är för omfångsrik, abstrakt och inriktad på att de ska kunna de små detaljerna, 

vilket gör att det blir för ansträngande för de små hjärnorna eftersom att de inte är 

tillräckligt utvecklade.  

 

Hennes resonemang kring hur skolan behöver reformeras går ut på att 

språkundervisningen behöver omformas och den allmänna synen på hur man ska lära 

sig ett språk bör förändras. Fokus ska inte ligga på grammatiken, istället bör 

litteraturen och att lära sig tala språket ta större utrymme. Att litteraturen får mer plats 

i undervisningen menar Anna Sandström att det skulle vara nyttigt, ge flickorna glädje 

och göra undervisningen mer nöjsam. Uppfattningen av språkundervisningen behöver 

förändras genom att komma till insikt om att ett levande språk aldrig kan konstrueras 

fram genom regler, grammatikens regler skapar osäkerhet hos eleverna och dessa blir 

oftast minnesövningar som blir ett ofrånkomligt krav som inte väcker intresse. En 

annan uppfattning som man bör komma till insikt om enligt Anna Sandström är hur 

man ska lära ut språk till de yngre eleverna. Att lära ut språk i tidig ålder utifrån 

grammatiken är onaturligt enligt henne och istället ska det första steget vara 

explikationen och detta sker genom litteraturen.  

 

Inom historia och naturkunnighet använder Sandström liknande argument som vid 

omformningen av språkundervisningen. Den ska reformeras genom att överge den 

starka betoningen på de kronologiska kunskaperna för de yngre eleverna och istället 

ska de börja med att bekanta sig med hjälp av berättelser, vilket är den enda poesi 

barnet kan förstå. Dessutom ska historieundervisningen göras åskådlig och levande 

för att det ska väckas ett intresse hos eleverna. Hon skriver att man behöver ändra 

uppfattningen om barns inlärning med att förstå att barnens själ inte är som ett 

magasin, i vilket man packar in så mycket kunskap som möjligt i tron hoppas att det 

ska bli av gagn när de blir äldre.  

 

I skriften kan man tydligt se vad Sandström har för tankar kring vilka mål 

utbildningen  ska ge flickorna. Hon betonar starkt vikten av det livslånga lärandet som 

skolan bör uppmuntra till. Syftet med utbildningen är att grunda en allmän bildning så 

när eleverna lämnar skolan ska de kunskaper som de blivit försedda med, som fyller  
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deras hjärtan samt ha fått  en klar tankevärld  när de träder ut i världen. Hon 

poängterar också gällande historieundervisningen att den ska ge eleverna en upphöjd 

kärlek till ämnet, mänskligheten men också till fosterlandet.  

 

 

11.2 Språkkunskap och bildning 

Skriften Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning, skriven under 

pseudonymen Uffe, är en fortsättning på Anna Sandströms inlägg i skoldebatten, 

”Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje?”  Hon anknyter i början 

av Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning till den kritik hon fått av 

den första skriften.  Hon hade anklagats för att vilja riva ner det bestående och hon 

avser nu att komma med positiva förslag och hon har förhoppningar om att 

flickskolorna skulle kunna bli föregångare inom pedagogiken, att det skulle vara 

lättare att få igenom reformer där än i de manliga läroverken.  

11.2.1 Sandströms pedagogikkritik 

Det framgår av Anna Sandströms framställning att hon inte var ensam om att 

ifrågasätta vilka ämnen som borde ingå i flickskolornas studieplaner.  Sandström 

karakteriserar tidsandan som praktisk och beskriver två inriktningar inom 

pedagogiken, den ena som är den äldre kallar hon den klassiska och den nytänkande 

kallar hon praktisk- utilitaristisk, vilket innebär att en handling bedöms efter vilken 

nytta den gör. 107 

Det fanns även inom gosskolan pedagoger som förespråkade den praktiska och 

nyttiga inriktningen.  När det gällde språkundervisningen antog läroverken en 

kompromiss, man behöll den traditionella grammatiken och lade till mer praktiskt 

inriktad med tal-och skrivövningar med hjälp av infödda språklärare.108  

Sandström definierar inte riktningarna klassisk och praktisk –utilitaristisk men i 

samband med att  hon skriver om grammatik- och litteraturundervisning i skolan  får 

                                                        
107 Bergström, Lars. Nationalencyklopedin, Utilitarism. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism(hämtad 2016-12-28)   
108Uffe [Anna Sandström] (1882) Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning. 

Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag, s. 8. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utilitarism
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man en viss bild av vad hon anser  negativt och positivt med den klassiska 

inriktningen. Grammatikundervisningen i flickskolorna som var ett arv från den 

klassiska skolan kritiserar hon i båda sina pedagogiska skrifter. När hon diskuterar 

litteratur i Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning framför hon 

positiva synpunkter på hur man på läroverken hade möjlighet att studera klassiska 

författare på originalspråken och på så sätt förenade språkinlärning med litteratur och 

kulturstudier. Som en följd av det hade språken blivit kärnan i den humanistiska 

bildningen.109 

Anna Sandström diskuterar pedagogiska förbättringsförslag i Realism i undervisning 

eller Språkkunskap och bildning och jag kommer att ta upp fyra huvudpunkter där 

hon framför kritik: språkundervisning, förståelse av ord och termer i undervisning och 

i läroböcker, metod och mångläseri.  

11.2.2 Språkundervisning -franskans ställning och grammatik som formell 

bildning 

Anna Sandströms kritik av språkpedagogiken känns igen från hennes första skrift, 

”Gifva våra flickskolor berättigade anledningar till missnöje?” Hon gör en jämförelse 

med den utbildning för kvinnor som varit vanlig bara några tiotal år tidigare. Hon 

kallar den utbildningen för salongsutbildning och när man ville reformera den sökte 

man andra förebilder och formade då flickskolans pedagogik med den lärda skolan 

som mönster. Språket framför andra i läroverken var latin. Att de klassiska språken 

inte undervisades i flickskolor förklaras inte närmare av Sandström. Hon 

kommenterar bara: ”Det föll av sig sjelft, att klassiska språk måste uteslutas från de 

qvinliga läroverken.”110 Däremot övertog man språkpedagogiken från läroverkens 

latinundervisning och överförde den till undervisningen i franska i flickskolorna.  

Grammatikens ställning var stark och grundade sig på att man ansåg att 

grammatikstudier var formellt bildande.  Sandström kallar grundliga abstrakta 

grammatikstudier för ”själsgymnastik”111. Med modernt språkbruk skulle vi 

förslagsvis säga logiskt tänkande. Anna Sundström anser att det finns andra mer 

                                                        
109 Uffe [Anna Sandström] (1882) Realism i undervisning eller språkkunskap och bildning, s. 

16.  
110 Ibid, s. 4  
111 Ibid, s. 5.  
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användbara sätt att träna logiskt tänkande än orimligt omfattande grammatikstudier 

som inte ledde till förmåga att använda språket i vardagliga sammanhang. Hon söker 

ett ersättningsämne som skulle kunna vara flickskolans centrala ämnen och då ersätta 

grammatikundervisningen som det formellt bildande ämnet. 

Det var inte bara tanken att grammatikstudier var formellt bildande som förklarade 

franskan ställning i flickskolorna utan också att man ansåg att franskkunskaper var ett 

sätt att mäta om en kvinna var bildad eller inte.  För män fanns det fler sätt att visa sig 

bildad men för kvinnor ansågs kunskaper i franska avgörande. Därför ansåg sig 

flickskolor tvungna att motsvara föräldrarnas krav på just det. 

 Undervisning i främmande språk borde ha som mål att lära sig tala språket. Tiden i 

flickskolan var för knapp för att eleverna skulle kunna nå upp till en nivå där de 

kunde läsa god litteratur på ett främmande språk för att på så sätt få en ingång till ett 

annat lands kultur. Sandström menar att den litteratur som är möjlig att använda är av 

enklare slag och används för språkets inte för innehållets skull. Hon är mycket kritisk 

till den sortens litteratur men anser att lära sig använda ett främmande språk var ett 

tillräckligt mål i sig i skolan.112  

Modersmålet som svenskan hette som ämne hade samma fokus på 

grammatikundervisning. Till ämnet ”modersmålet” hör nu först och främst svensk 

grammatika, ty huru skulle man kunna vara nog opatriotisk att vilja neka sitt eget 

tungomål den grundliga ”dryftning”, som vederfares de främmande”113  

I modersmålsundervisningen ingick också andra moment som till exempel 

kriaskrivning, det vill säga uppsatsskrivning och litteratur. Mer om uppsatsskrivning i 

den här uppsatsen kommer under rubriken Ämnessamverkan och om litteratur under 

rubriken Ny metodik. 

Sandströms slutsats angående språkundervisning med fokus på grammatik blir att 

grammatik visserligen ger formell bildning, men hon frågar sig om grammatik ger 

mer ”öfning för tanken” än alla andra ämnen. Hennes uppfattning är att det inte är så. 

Hon skulle vilja se andra ämnen  som skolans huvudämnen, men hon hävdar att ” hela 

anordningen av vårt undervisningsväsende ” är av en annan uppfattning. Av tradition 

                                                        
112 Ibid, s. 20.  
113 Ibid, s. 61. 
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ses det som ett axiom att språket är ”tankens renaste uttryck”.114  

 

 

 

11.2.3 Förståelse av ord och termer i undervisning och i läroböcker 

Sandström värderar ämnet historia högt. Hon anser att undervisningen i historia har 

två mål ett ”ideellt och ett praktiskt realistiskt”. Om den realistiskt, praktiska sidan 

skriver hon: 

Den ska vara praktisk så, att den meddelar en verklig realkunskap, det vill här säga en 

grundlig och klar kännedom om det menskliga lifvets förhållanden i allmänhet och särskildt 

om de förhållanden, som i alla tider utgjort och ännu utgöra faktorerna i samfundslifvet,  

sådana som krig, fred, förbund, folkrepresentation, konungamakt etc.115  

Ordvalet i historieämnet innehåller många abstrakta begrepp och det är tydligt att 

Sandströms språkliga reflektioner bygger på praktisk erfarenhet av barn som 

missuppfattar eller inte förstår på grund av att ordet kan ha en annan betydelse som 

historisk term än den har i vardagliga sammanhang. Hon ger flera exempel på sådant 

som missuppfattas till exempel en kung som är ”slagen” har inte blivit pryglad utan 

kungens här har förlorat.116 Hon påpekar att ordförrådet inom skolans fackämnen 

visserligen är svenska, men orden är tekniska termer som barnen inte behärskar. Det 

krävs konkreta förklaringar och sammanhang för de ska bli begripliga.  

Hon resonerar vidare om faran av att vänja sig vid svävande uppfattningar, att bara 

halvt förstå.  I det här sammanhanget tar hon också upp att kvinnor inte deltar i 

samhällslivet på samma sätt som män och därför kanske aldrig får någon uppfattning 

av vad ” förvaltning, budget, dagordning och parlamentariskt styrelse”117 är: 

Bristen på denna kunskap är säkert en av orsakerna hvarför så många – annars intelligent 

personer- särskildt qvinnor – visa ett så ringa intresse både för historien och för det statslif, 

som utvecklar sig i våra dagar.118  

                                                        
114 Ibid, s. 23.  
115 Ibid, s. 35 
116 Ibid, s. 36.  
117 Ibid, s. 37.  
118 Ibid, s. 37.  
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Citatet visar Sandströms åsikt om kvinnors utvecklingsmöjligheter. Hon anser inte att 

det finns några grundläggande skillnader mellan män och kvinnor så att män skulle ha 

bättre kapacitet att förstå utan förklaringen till att kvinnor inte intresserar sig för 

historia, eller politik och samhällskunskap som vi skulle kalla det för, är att kvinnor 

sällan har någon praktisk erfarenhet eller någon kontakt med dessa frågor. Skillnaden 

mellan könens samhällsengagemang är alltså socialt och kulturellt betingad. 

Sandström ser fram emot en framtid där kvinnan ska komma ut ur sin inskränkta 

tillvaro. Hon menar att ” tiden fordrar, att qvinnan mer än förr bildas till 

medborgarinna och detta kan åstadkommas hufvudsakligen genom en praktisk och 

grundlig historieundervisning.”119  

Sandström diskuterar också läroböckernas roll i undervisningen. Hon konstaterar att ” 

”mellan läroboken och metoden eger en vexelverkan rum”. Hon betonar språkets roll i 

läroböckerna och påpekar att språket i såväl läroböcker som det språk som används i 

undervisningen kan vara som en skiljemur mellan å ena sidan eleverna och å andra 

sidan ”de vetenskapligt bildade lärarna och de icke vetenskapligt bildade 

lärarinnorna”. De bildade talar ett språk som är som ett främmande språk för barnen 

och även för allmogen.120 

Språket i läroböckerna betyder mycket för språkbruket i klassrummet. De förtjänster 

och brister som finns i läroböckerna avspeglar sig sedan i den metod lärarna 

använder. Hon tar upp fallgroparna med stilen i läroböckerna. Författarna har 

visserligen bemödat sig om ”korthet, kärnfullhet och ett vårdadt språk, men enligt 

hennes uppfattning har kortheten blivit knapphändighet, kärnfullheten dunkelhet och i 

det vårdade språket har ”stilisten underkufvat pedagogen”. Hon ger exempel på 

dunkelhet och bildlika talesätt som gör texten svårare att förstå, exempel som ” sucka 

under det påfliga oket, segerns frukter gingo förlorade, han hemsökte kusterna med 

eld och svärd.” Sådana bilder ger inte eleverna någon konkret uppfattning av vad som 

faktiskt hände.121  

11.2.4 Metod 

                                                        
119 Ibid, s. 28.  
120 Ibid, s. 52.  
121 Ibid, s. 48.  
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I Sandströms analys av metoder inom historieämnet tar hon upp berättelsemetoden 

eller den biografiska metoden som den också kan kallas. Inte bara metoden utan 

historieämnet överhuvudtaget hade tydligen inte särskilt högt anseende. Sandström 

skriver: 

För att återgå till ringaktandet af historien, såsom läroämne beror detta måhända i sista hand 

derpå att herrar pedagoger ej anse henne formelt bildande, under det å andra sidan den 

praktiska allmänheten ej heller vill kännas vid henne derför att det i henne ingående reala 

elementet ej varit tillbörligen uppmärksammadt.  Det är blott idealister och humanister, som 

hitintills fört hennes talan (…) 122   

Eftersom Anna Sandström talar varmt för vad historieämnet kan ge får man den 

uppfattningen att hon anser sig var idealist och humanist, men hon betonar också 

reella kunskaper, det vill säga kunskaper om verkligheten. 

Berättelsemetodens fördelar ser hon framför allt för de yngre barnen där berättande 

och intresset för personligheten lämpar sig bättre än ”plugg- resonnementsmetoden”. 

Den sistnämnda metoden förklaras inte närmare, men man kan gissa sig till att den går 

ut på att lära in namn och årtal i stället för att berätta om individer och personliga 

förhållanden.  

Om man vill arbeta med berättelsemetoden kan man inte börja med läroboken. Hon 

skriver: ”Det går alls icke an att börja med boken, detta abstraktionens vidunder”123 

Berättelsemetoden innebär att man kan starta i det för barnen kända, deras 

erfarenheter för att sedan vidga begreppen till faktatermer. Sandström menar att 

berättelsen själv är huvudsaken och lärarens uppgift blir att ta fram vad i berättelsen 

som är det nya. Här uttrycker Sandström metoden som ”först saken, sedan namnet”124. 

I andra sammanhang pekar hon på ”en äldre och ännu mer fundamental princip i 

pedagogiken, den att det konkreta bör gå före det abstrakta.”125  

11.2.5 Mångläseri 

Hur ska man göra när man väljer hur många ämnen man ska ta upp i skolan? 

Sandström citerar en pedagog av den gamla skolan som använde ett latinskt uttryck: 

                                                        
122 Ibid, s. 33.  
123 Ibid, s. 39.  
124 Ibid, s. 41.  
125 Ibid, s. 25.  



 
 

32 

”non multa sed multum”, inte mångahanda utan mycket.  Med andra ord inte lite av 

mycket utan mycket av lite. På Sandströms tid kallades det att läsa lite av många 

ämnen för mångläseri. 

 Men hvad är då mångläseri? Ligger det onda deri, att kunskapen blir mångsidig? Visst icke, 

detta vore ju tvärtom ett godt. Det bedröfliga ligger deri, att det i skolan inhämtade icke är ett 

sammanhängande helt, en kunskap, en bildning, ett multum, utan en mekanisk 

sammangyttring af kunskaper, af notiser, af upplysningar- med ett ord multa. 126 

11.2.6  Byt ut språk mot något annat huvudämne 

Sandström diskuterar vilket ämne  som skulle kunna bli skolans huvudämne i stället 

för språken. Ett kriterium för ett lämpligt ämne är att det bör vara konkret och hon 

resonerar därför om för- och nackdelar med naturkunskap som huvudämne.  

Naturkunskap tar upp ”det konkretaste och realaste af allt- naturen. Hon påpekar att 

många reformivrare i de manliga läroverkan talar för naturkunnighet som huvudämne 

och utlilitaristerna vill också öka naturkunskapens betydelse. Naturkunskap skulle 

kunna ge ett ”sundt, praktiskt sinne för verkligheten”, skriver hon men Sandström 

menar att det ligger i tiden att ha större fordringar på realitet, men hon vill att man ska 

se upp så att realiteten inte dödar ”den ideala bildningen.127 Hon invänder att 

naturkunnighet  inte är humanistiskt bildande och därför är hon  negativ till att 

naturkunskapen skulle ta plats som huvudämne. Det är inte lämpligt då ämnet bara 

sysselsätter sig med naturen och dess krafter och inte alls med den andliga 

dimensionen. Hon tror att man då skulle ignorera de intellektuella, religiösa och 

moraliska värdena. Hon ser även risk för ” viss torrhet” och materialism.128  

I historieämnet ser hon möjligheten till att förena det reala med det ideala som hon 

förespråkar och beklagar att ”skolmännen” ser ner på historieämnet i skolorna. Som 

bevis för det hävdar hon att skolföreståndare är noga med att lärare har rätt 

kvalifikationer om de ska undervisa i språk eller matematik, men att det händer att 

språk- och matematiklärarna får ta historia eller geografi bredvid som extraämne, 

oavsett om de passar för det eller inte, speciellt om de ska undervisa yngre barn.129  

Sandström förklarar vilka fel hon ser med hur historieämnet har behandlats:  

                                                        
126 Ibid, s. 76.  
127 Ibid, s. 28.  
128 Ibid, s. 27.  
129 Ibid, s. 31.  
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Undervisningen i detta vigtiga ämne har derför  i stort taget visst icke gått i en ideel och 

humanistisk riktning , men lika litet kan man säga , att den har varit praktisk och realistisk. 

Den har alltför ofta utan värme och utan vördnad umgåtts med mensklighetens heligaste 

minnen, men den har lika ofta försummat ypperliga tillfällen att intressera lärjungen för det  

närvarande praktiska lifvet.130 

I valet av argument för historieämnet kan man se vad Sandström värderar och vad hon 

anser att utbildningen ska ge. Hon betonar ofta de två sidorna som hon ser hos 

historieämnet, den ideala och reala, och det verkar vara två huvudpunkter som 

Sandström menar att skolan måste tillgodose. Hennes slutsats om lämpliga ämnen 

som kan fungera som huvudämnen blir:  

Utan att vilja utetränga språken hafva vi förordat historia, geografi och naturkunnighet  såsom 

kärnan i undervisningen , emedan innehållet i dessa ämnen är af en synnerligen bildande och 

uppfostrande natur131 (…)  

I de lägre klasserna ser Sandström geografi som ett ämne som andra ämnen kan 

gruppera sig runt och i de högre skulle historia fylla den funktionen, men med historia 

menar Sandström många fler ämnen som kyrkohistoria, kultur- och litteraturhistoria.  

En huvudpunkt hos Sandström är att hon vill se mer samverkan mellan ämnen och 

just inom ämnena geografi och historia ser hon den möjligheten och drar ingen skarp 

gräns mellan ämnena. När hon diskuterar humanistisk bildning skriver hon:  

Sociala företeelser, raceförhållanden, religionernas inbördes ställning, konst- och 

kulturhistoria, allt detta hör hit. Dessutom bör geografien å ena sidan anknyta till historien och 

å andra sidan till naturkunnigheten och tillsammans med dessa söka gifva en totalbild af 

naturen, sådan den genom menniskans inflytande gestaltat sig.132   

 

11.2.7 Ny metodik 

Inte bara språkmetodiken är fel utan också skolans sätt att förhålla sig till kunskap är 

fel, menar Anna Sandström. Hon ställer egna erfarenheter mot färdiga system inom 

ett ämne. Hon menar att det naturliga sättet för människor är att de gör egna 

erfarenheter och utifrån det man har iakttagit jämför man med annat, klassificerar och 

med hjälp av förståndet ordnar man sin kunskap i system:  

En menniskas utveckling framskrider i det stora hela genom tvenne moment, så nämligen, att 

hon först genom åskådning och fantasi  insamlar en hel fond af erfarenheter och sedan genom 

                                                        
130 Ibid, s. 34.  
131 Ibid, s. 93.  
132 Ibid, s. 61. 
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minnet fasthåller samt genom tanken, jämför, klassificerar dessa.133  

Den undervisningsgång hon förespråkar är alltså att skolan ska ge ”riktiga, exakta, 

mångsidiga erfarenheter” för att sedan låta barnen hitta system och lagbundenhet. 

Skolan gör tvärtom, menar Sandström och det leder till att man inte tränar eleverna i 

konsten att tänka. Man ger barnen färdiga system och plockar fram exempel för 

regelns skull. 134 Sandström förespråkar en elevaktiv pedagogik med muntlig 

framställning, åskådlighet och utförlighet.135 

Även inom svenskämnet ser Sandström olika element; de poetiska, estetiska som ger 

humanistisk bildning som till exempel läsövningar och det mer praktiskt inriktade 

som kriaskrivning som är formellt bildande och tränar uttryckssätt.136  

Som förebild för lärarna ser Anna Sandström författarna, när hon diskuterar realism i 

undervisningens innehåll och metod. Hon hävdar att goda författare ser världen med 

egna ögon och undviker det konventionella. De framställer världen som den är på gott 

och ont och läsaren får sedan själv ta ställning och bearbeta de moraliska frågorna.137  

På samma sätt vill Sandström att lärarna ska träna eleverna att se på verkligheten så 

objektivt som möjligt och tränas i att bearbeta kunskapen.  Om pedagogens uppgift, 

säger Sandström: ” Han skapar icke materialet, men han väljer det; han gifver icke 

klarheten, tanken, men han leder till den och antyder vägen till densamma.” 138 

11.2.8 Ämnessamverkan 

Som alternativ till grammatik för att öva formellt tänkande framför Sandström ett 

förslag om att man i skolan skulle kunna använda kriaskrivningar, det vill säga 

uppsatsskrivning, för att träna formellt tänkande. Kriaskrivning som ett fackämne 

användes ibland och hon föreslog att man skulle göra det till en regel. 

” Vi för vår del äro fast öfvertygade , att ingen intellektuel öfning är i så god mening 

                                                        
133 Ibid, s. 90.  
134 Ibid, s. 90.  
135 Ibid, s. 39.  
136 Ibid, s. 62.  
137 Ibid, s. 96. 
138 Ibid, s. 98. 
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formelt bildande som en förnuftigt ledd kriaskrifning.”139 

Uppsatsen skulle visa att elevens tankereda och ämneskunskap i fackämnet. 

Sandström hävdar att det är innehållet som är det viktiga och att uppsatsämnet inte får 

ta upp något som inte behandlats tidigare i klassen. Hon använder samma sätt att 

resonera om uppsatser som hon tidigare gjort om läroböcker, hon varnar för tomma 

fraser som döljer mer än de visar på konkret kunskap. Hon vill ha ämnesläraren som 

bedömare av uppsats och menar att så mycket svenska behärskar alla lärare så att de 

kan rätta krior.140 

11.2.9 Målet för utbildningen   

Titeln på Anna Sandströms skrift är ”Realism i undervisning eller Språkkunskap och 

bildning”. Det blir tydligt vilka värderingar Anna Sandström har, när hon debatterar 

vilka  ämnen som skulle lämpa sig att bli flickskolans huvudämnen,  det vill säga var 

hon vill lägga tyngdpunkten i utbildningen. För henne är det ett krav att utbildningen 

ska ge kunskap om världen, faktakunskaper i geografi och naturkunskap. Deras 

ämnesinnehåll kallar hon reala kunskaper, alltså realism.   Humanistisk bildning 

innehåller också, enligt Sandström ideala inslag och dessa förklaras som förståelse för  

intellektuella, religiösa och moraliska värden. Historieämnet kan ge både den reala 

och den ideala kunskapen, betonar hon.141  Ytterligt ett moraliskt mål som Sandström 

vill se som resultat av skolundervisning är kärlek till arbete, inte bara aktning för 

plikten och vana vid arbete som traditionellt ofta betonades.142  

 

11.2.10 Vilken framtid kan utbildningen ge kvinnorna? 

Det finns få konkreta kommentarer i Realism i undervisning om hur flickorna ska 

kunna använda sin allmänbildning i det vanliga livet, men titeln visar att hon vill att 

skolan ska ge mer kunskap om verkligheten än man tidigare hade gjort, eftersom 

realism är ett viktigt tema i hennes skrift. 

Hon skriver att den nya tiden kräver utbildning för kvinnor som medborgarinnor, men 

                                                        
139 Ibid, s. 66.  
140 Ibid, s. 66.  
141 Ibid, s. 27.  
142 Ibid, s. 98. 
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det framkommer inget om vad kvinnor behöver på arbetsmarknaden, men 

arbetsmarknaden för kvinnor var heller inte så stor och universitetsutbildning för 

kvinnor kom först 1873 och det fanns ännu inte möjligheter för kvinnor till högre 

statliga ämbeten. 

Det som tydligast lyfts fram är humanistisk bildning och ett förhållningssätt till 

kunskap där man sökte kunskap själv och utifrån erfarenhet formulerade regler. Man 

kan säga att detta ger kvinnorna en grund men inte yrkeskunskap.  

11.2.11 Sammanfattande diskussion  

Anna Sandström ansåg att förebilden för flickskolorna hade sökts hos läroverken. Det 

framgår att hon ansåg läroverken mer styrda av utskott och kommittéer och hoppades 

därför att de pedagogiska reformer som hon propagerar för skulle vara lättare att 

genomföra i flickskolan. Att läroverken fungerat som förebild var på gott och ont. 

Gott eftersom flickskolorna på så sätt fick en mer kunskapsinriktad utformning än vad 

utbildning för kvinnor hade haft tidigare, då man främst varit inriktad på att träna 

färdigheter som passade i sällskapslivet. Ont eftersom man övertog sättet att lära sig 

språk från latinundervisningen. Grammatik ansågs som träning i logiskt tänkande och 

eftersom latin inte var ett levande språk var de muntliga färdigheterna inte så viktiga. 

Men grammatiktragglandet fick för stor plats och gav inte praktisk språkfärdighet. 

Argumenten för att överta pedagogiken från latinundervisningen in i 

franskundervisningen var träningen i logiskt tänkande, vilket Anna Sandström 

ifrågasatte. Hon menade att andra ämnen kunde fylla den funktionen lika väl och att 

språkundervisningen borde ha andra mål, dels att lära sig tala språket, dels att språket 

var en igång till ett annat lands kultur. För det senare menade hon att tiden i 

flickskolan var för knapp för att eleverna skulle kunna uppnå den språknivån, men att 

lära sig använda ett främmande språk var ett tillräckligt mål i sig för flickskolan, 

menade Sundström. 

En kvinnlig aspekt på studier av det franska språket var, enligt Anna Sandström, att 

förmågan att prata franska var avgörande för om en kvinna ansågs bildad eller inte, 

för en man var det mer varierat men för en kvinna ansågs det självklart att hon skulle 

kunna prata franska, därför bedömdes också flickskolor utifrån hur flickorna lyckades 

med franskundervisningen. 
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Det är påtagligt att trots att Anna Sandström är så modern för sin tid i pedagogiska 

frågor så är hon inte praktisk-utliltaristisk i målet för undervisningen. Hon nämner 

inget om att hennes elever ska få användning för till exempel matematiska kunskaper 

i yrkeslivet.   

Sandström anser att man bör utgå ifrån praktiska erfarenheter och sedan forma teorier 

och hennes skrift Realism i undervisning har mängder med exempel från olika ämnen 

som visar vad hon grundar sin teori på. Hon har exempel på ord som visserligen är 

svenska men som eleverna inte har någon erfarenhet av och därför inte förstås direkt, 

hon har exempel på läroböcker som är så kortfattade att de bara ger mönster som 

barnen inte kan relatera till. Mångläseri kallar hon uppsplittringen på kunskaper som 

bara är fragment från olika områden. Man läser lite om mycket i stället för mycket om 

lite. 

Realism i undervisning eller Språkkunskap och bildning diskuterar främst 

allmängiltiga pedagogiska frågor.  Vad som specifikt gäller kvinnor och kvinnors 

kunskapsbehov skymtar bara fram. 

Att männen dominerar beslut och debatt framgår av hennes återkommande 

kommentarer om ”herrar pedagoger”. Anna Sandström har tilltro till sin egen förmåga 

att föra upp ämnen i den pedagogiska debatten som sedan kan leda till reformer. Hon 

ser också en utveckling framför sig där kvinnor kommer att lämna sin inskränkta 

tillvaro och delta aktivt i samhället som ”medborgarinnor”. Detta nämns men 

utvecklas inte hur det ska ske.  

 

11.3 Sammanfattande diskussion av Sandströms skrifter ”Gifva våra 

flickskolor berättigad anledning till missnöje?” och Realism i 

undervisning eller Språkkunskap och bildning 

Anna Sandström utgångspunkt är att hon anser att skolan har misslyckats med sin 

viktigaste uppgift, den att få eleverna intresserade av studier och få dem att vilja 

fortsätta sin vidareutveckling efter avslutad skolgång. 

Anna Sandström praktiska erfarenheter av undervisning har gett henne många 
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exempel som ger henne ett jämförelsematerial av vad hon anser befrämjar inlärning 

och vad som motverkar den. Mycket av det hon ser som problem för inlärning har sitt 

upphov i klassisk läroverksutbildning, alltså utbildning för pojkar styrd av män, både 

skolpolitiker, akademiska ideal och traditioner. Läroverksutbildningen är längre och 

kan därför ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i klassisk litteratur något som ger 

den humanistiska bildning som Anna Sandström hyllar. I övrigt är hon starkt kritisk 

till arvet från läroverken, att grammatikundervisningen tar så stort utrymme kommer 

från den traditionen då man har sett på grammatik som träning i logik. Metoder som 

kommer från att utgå ifrån en regel och hitta exempel kommer också från läroverken. 

Anna Sandström förespråkar att kunskap ska starta i erfarenhet och regler formulera 

efter det. Skolan gör också fel när man läser lite av många ämnen i stället för att ge 

fördjupning. Läroböckerna kritiseras för att de är för kortfattade och översiktliga och 

läroboksförfattarnas manér att använda bildspråk gör att eleverna inte uppfattar vad 

som avses. Flickor är som regel mer bundna till hemmet och har därför mindre 

kontakt med till exempel samhällsfrågor. Hon ser det som en möjlighet att 

flickskolorna skulle kunna bli föregångare inom pedagogik då skolpolitiker styr 

läroverken hårdare och intresserar sig mindre för flickskolorna som skulle kunna 

använda friheten till att testa nya pedagogiska metoder.  

Anna Sandström ser som en uppgift för flickskolorna att uppfostra medborgarinnor. 

Det mål Anna Sandström har för utbildningen är religiöst - nationalistiskt. Hon lägger 

stort värde på moralisk fostran. Eleverna ska få en kärlek till arbete.  Hon förespråkar 

historia som ett ämne som kan ge både realistisk, faktabaserad och idealistisk, 

moralisk kunskap. 

Anna Sandström bildningsbegrepp kan man tolka som kunskap om människan och 

människans villkor, en idealistisk, humanistisk inriktning. Litteratur ger den sortens 

kunskap, anser Anna Sandström. Hon förespråkar berättande, läsning, inlevelse, 

diskussion, självständigt skrivande som väg till kunskap. 

 

12 Kvalitativ textanalys av elevuppsatser 1908 "Tankar vid slutet av min 

skoltid" 
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Den kvalitativa textanalysen kommer genomföras genom att analysera fyra 

slumpmässigt utvalda elevuppsatser från 1908 med titeln Tankar vid slutet av min 

skoltid. Uppsatsernas omfång är mellan 5-12 sidor och är skrivna av eleverna Märta 

Uhr, Sonja Hedberg, Greta Anckers och Madge Olsson. I uppsatserna skriver de om 

minnena från tiden vid Anna Sandströms skola och hur de ser på sin framtid efter 

avslutad skoltid.  

 

 

 

12.1 Märta Uhr  
 
Märtas skrift handlar till stor del om hur hon ser tillbaka på sin skoltid och tänker på 

de positiva och negativa aspekterna. Hon har svårt att förstå att det endast är två 

veckor kvar innan skolan är slut och att det känns konstigt att lämna den, där hon har 

gått i elva år. Hon skriver att hon inte vet själv om hon tycker det är roligt eller tråkigt 

att sluta, men att det nog är båda delarna. Hon skriver att:  

”Ibland är jag så trött vid skolan och tycker allting är grått och enformigt där. Ibland 

åter kan jag önska att jag hade ett år kvar.”143 

Märta beskriver att skoltiden emellanåt var tråkig, eftersom att man måste läsa saker 

som man inte har något intresse för, eller skriva uppsatser som inte blir som man har 

tänkt sig. Hon använder ett eget exempel när hon gick i förberedande klasserna och att 

hon hade svårigheter med läsningen med dess långa meningar och senare fick hon 

svårigheter i franskan som var alldeles ”omöjlig att lära sig”.144  

 

Men trots svårigheterna och att den var tråkig tidvis, beskriver Märta skoltiden som 

en bekymmersfri tid.145 Det enda som man behövde tänka på var dagen och läxorna 

man hade men utöver det var man fri.146 Man behöver inte bestämma någonting själv 

eller bekymra sig över framtiden. Men när skolan närmar sig sitt slut så står det att 

hon gruvar sig för framtiden, vid skolans slut blir man med ens stor och på riktigt 

                                                        
143 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899-1939. Uhr, Märta (1908) ”Tankar 

vid slutet av min skoltid”., s. 8.  
144 Uhr, Märta (1908) ”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 4.   
145 Ibid s. 2. 
146 Ibid, s. 3. 
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måste börja tänka på framtiden.147 Hon skildrar att hon har tänkt att hon icke kan bli 

någonting för att hon inte har någon särskild begåvning. Hon skriver att:  

Andra flickor ha fallenhet för en viss sak, och då faller det sig helt naturligt, att de skola ägna 

sig år den, men jag är lika dum eller klok i allting. När vänliga tanter frågar mamma vad 

flickorna göra och ska bli, har hon något att säga om att syskonen, men när hon kommer till 

mig, då vet hon ej vad hon ska säga. ”Har hon ingen särskild fallenhet för något?” ”Ja, än går 

hon i skolan”, svarar mamma undvikande. Ja, så är det. 148 

 

Men Märta kommer fram till efter resonemanget om att hon ej har någon begåvning 

att hon nu vet vad hon vill bli, nämligen gymnast. När hon vet vad hon vill bli så har 

hon helt annorlunda känslor för att sluta skolan och att hon inte gruvar sig längre inför 

framtiden.149
 

 

12.2 Sonja Hedberg  

Sonja uppsats handlar till stor del om när hon ser tillbaka på den glada skoltiden.150 

Hon inleder skriften med att skriva att hon har svårt att tänka sig den dag då hon 

måste skiljas från skolan för alltid. Innan hon visste ordet av så var skoltiden som hon 

hade i början sett som oändlig så var skoltiden framme vid slutet. Hon formulerar sig 

att skoltiden alltid kommer att framträda som ett av hennes livs gladaste och ljuvaste 

minnen.151 Hon beskriver den glada skoltiden med att se tillbaka på de kamratupptåg 

och upplevelser som hon varit med om med sina kamrater. Allt ifrån lekarna vid 

Humlegården, geografitimmarna där de var tvungna att sitta raka och stilla med ögon 

fästa vid kartan och de intressanta historietimmarna där de spänt lyssnade på 

lärarinnans berättelser om fädernas bragder och länge sedan svunna tider.152 Trots att 

skoltiden till stor del beskrivs positiv så återger Sonja också det mödosamma som hon 

upplevt. I samband med att hon började de högre klasserna beskriver hon: 

Så komma de högre klasserna med mera allvar, längre läxor och svåra skrivningar. Och om 

det också ibland varit ganska mödosamt att vandra på kunskapens, mången gång knaggliga 

stig, så har det dock i de flesta fall skett med glädje.153 

 

                                                        
147 Ibid, s. 5. 
148 Ibid, s 5-7.  
149 Ibid, s. 7.  
150 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899-1939Hedberg, Sonja (1908) 

”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 2.  
151 Hedberg, Sonja (1908) ”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 6. 
152 Ibid, s. 3-4.  
153 Ibid, s. 4.  
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Hon avslutar uppsatsen med att skriva hur hon ser på sin framtid efter avslutad 

skoltid. Hon skriver att hon inte vet vad hennes uppgift är när hon träder ut ur skolan. 

Hon skriver att hon inte kan skåda in i framtiden och se hur den skall gestalta sig och 

vad hennes öde kommer att vara.  Hon beskriver att allt hon har lärt sig under sin 

skoltid inte är till för enbart skolans skull, utan är till för livet.154 Hon skriver att trots 

att hon inte vet vad framtiden har för mål för henne så vill hon: 

(…) alltid sträva att bli en rättskaffens människa och vana till nytta för mina medmänniskor, 

försöka använda de kunskaper jag fått och fortsätta att bygga på det verk, som skolan lagt 

grunden till.155  

12.3 Greta Anckers  

Greta har en mängd tankar då hon skriver om sin snart avslutade skoltid.  

Hon känner en dysterhet över att lämna skolan, alla lärarinnor och kamrater som hon i 

elva år gott tillsammans med, och många av dem kanske hon aldrig kommer se igen.  

Men samtidigt som hon känner dysterhet och sorgsenhet så hör hon röster och tankar 

om lycka och glädje ute i världen.156 Greta längtar efter att inte behöva ha några läxor 

att läsa, utan istället få lugn och ro och sitta och sy inne hos föräldrarna om kvällarna 

och språka om politik, böcker och den glada härliga skoltiden.157 

Hon skriver att det skulle vara roligt att om några år, eller kanske redan till hösten få 

träffa sina gamla kamrater och lärarinnor och med dem gå igenom de gemensamma 

minnena ifrån utflykter, fester och fråga dem vad som hänt sedan skolavslutningen.158 

 

I slutet av skriften skriver Sonja att hon kommer sakna skolan mycket och även ibland 

avundas sina syskons läxor och av hennes gamla skolkamrater som har goda 

läshuvuden så att de kan fortsätta sina studier vid seminariet och utbilda sig till 

lärarinnor och ”lära andra barn detsamma som våra älskade lärarinnor så 

kärleksfullt och tåligt lärt oss.”159  

 

12.4 Madge Olsson  

                                                        
154 Ibid, s. 5.  
155 Ibid, s. 6.  
156 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899-1939. Anckers, Greta (1908) 

”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 1.  

157 Anckers, Greta (1908) ”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 3.  
158 Ibid, s. 4.  
159 Ibid s. 5.  
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Madge inleder sin text med att hon är så glad över att få sluta skolan och att hon är 

trött på allt skolarbete, att det inte tillfredsställde henne och att hon inte vill fortsätta 

med det som hennes jämnåriga som har ett år kvar i skolan behöver göra.160 Hon 

känner ingen längtan till att fortsätta sina studier efter avslutad skolgång, utan hon 

känner en längtan efter att lära sig praktiskt arbete i ett hem. På något annat ställe vill 

hon inte arbeta på grund av principer och att det är hennes fallenhet.161 Hon kritiserar 

utbildningen och skriver att under skoltiden så står man utanför hemarbetet, den plikt 

man har i skolan är läsningen. Detta är negativt för att om man inte har något intresse 

eller fallenhet för skolarbetet så blir det tråkigt.162 Madge menar på att det är ont om 

kvinnlig arbetskraft i hemmen och att det beror på att många inte ser att arbeta i ett 

hem som hederligt nog. De anser att hemarbete är slavgöra och väljer därför att söka 

inkomst på andra områden.163 

Hon skriver att:  

För husmödrarna är det nu för tiden att få hjälp och bra hjälp, och jag tycker att en flicka som 

fått bildning, och som på alvar tänker lära sig, att under en husmor arbeta i ett hem är all heder 

värd. 164 

 

Sedan gör hon en jämförelse mellan hur skolan och hemarbetet skiljer sig åt. Hon tar 

upp bland annat att i skolan är det lättare att arbeta eftersom att i skolan är tiden 

begränsad och tiden är indelad, men i hemmet ska man själv göra indelningen och 

arbetet är obegränsat.165 I skolan blir det sällan enformigt och man känner sig glad 

med sina kamrater, även fast hon inte vet hur det är i hemmet så tror hon att man lätt 

får vardagsrutiner och att det i längden blir enformigt.166  

 

Trots att hon uttrycker sig negativt med att skolan har varit tråkig och att det ska bli 

skönt att sluta så står det att hon kommer se tillbaka på skoltiden som en lycklig tid. 

De kunskaper som hon inhämtat under skoltidens gång har varit nyttiga, hon har 

                                                        
160 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899-1939. Olsson, Madge (1908) 

”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 1.  
161 Olsson, Madge (1908) ”Tankar vid slutet av min skoltid”, s. 2.  
162 Ibid, s. 4.   
163 Ibid, s. 7.  
164 Ibid, s. 3-4. 
165 Ibid, s. 6.  
166 Ibid s. 7.  
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också lärt sig andra saker men skriver att hon inte nu vet vad men att andra säger det 

till henne och att hon hoppas att hon någon gång förstår det själv.167 

 

Hon avslutar sin text med att skriva om sitt blivande arbete inom hemmet och menar 

på att det inte är alla kvinnor som har ett negativt omdöme om hemmaarbete men att 

det finns kvinnor som:  

(…) som älskar detta arbete, och som därför kunna göra ett hem till en himmel på jorden. Så 

vill jag sträva efter att se mitt blivande arbete, och i dess tjänst vill jag använda allt nyttigt och 

gott som jag fått emottaga under min skoltid.168 

 

 

13. Kvalitativ textanalys av elevuppsatser 1918 ”Inför slutet av min 

skoltid” 

Den kvalitativa textanalysen kommer genomföras genom att analysera fyra 

slumpmässigt utvalda elevuppsatser från 1918 med titeln ”Inför slutet av min skoltid”. 

Uppsatsernas omfång är mellan 5–12 sidor och är skrivna av eleverna Lisa Jungstedt, 

Margit Karlström, Elsa Boman och Siri Schneiden. I uppsatserna skriver de om 

minnena från tiden vid Anna Sandströms skola och vad skolan har gett dem för 

kunskaper som kommer vara användbara inför framtiden.   

 

13.1 Lisa Jungstedt 

 

Lisa inleder sin skrift med en innehållsförteckning av vad hennes text handlar om. I 

varje avsnitt behandlas olika teman utifrån det valda uppsatsämnet. Uppsatsen börjar 

med en inledning med temat ”Mina första känslor inför avskedet från skolan”, 

därefter har hon delat upp uppsatsen i fyra avhandlingar och en avslutande del. Dock 

så fullföljer hon inte rubriceringen, hon rubriksätter inte i den löpande texten men 

man kan se att hon gör en halvradsbrytning när hon går över till nästa del i skriften.  

 

I inledningen skriver Lisa om att tanken av att för alltid lämna skolan och träda ut i 

livet skapar blandade känslor. Hon känner framförallt en längtan efter att få vila och 

                                                        
167 Ibid, s. 5.  
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frihet ifrån alla läxor och tvång169 Hon skriver att det hör till människans natur att 

alltid ha någonting att längta efter. 

 

I den första avhandlingen som har titeln i innehållsförteckningen ”Vid närmare 

eftertanke” skriver Lisa att förutom en längtan känner hon samtidigt ett vemod vid 

tanken av att skiljas från sina skolkamrater och att hon inte kommer räknas bland 

flickskolornas antal.170 Efter avslutad skoltid kommer hon att bli kallad fullvuxen och 

att hon då måste göra skäl för det namnet.171 

 

Den andra och tredje avhandlingen med titlarna ”Glada och ljusa minnen från 

skoltiden” och ”Mörka punkter” skriver Lisa om sin gångna tid i skolan. Hon skriver 

först att när hon minns tillbaka så har hon haft många ljusa och glada stunder. Hon ser 

tillbaka på tiden i småklasserna när hon fick den första inblicken i läs- och 

skrivkonstens hemligheter till när hon blev flyttad från småskolan upp i första klassen. 

Då kände hon stolthet och glädje och då fick ingen kalla henne för ”småbarn”.172  

 

I den tredje avhandlingen beskriver hon att skoltiden inte alltid har varit glädjefylld, 

det var naturligtvis funnits mörka punkter inom skoltiden, men de inte är så många till 

antalet. Hon tar upp bland annat att hon har haft det svårt med läsningen på grund av 

sjukdom och att i småklasserna förekom det små brister kamraterna emellan. Men 

dessa brister kom att glömmas bort och allt blev sig åter likt. 173 

I det fjärde avhandlingen och i den avslutande delen som behandlar titels rubrik, 

nämligen ”Tacksamheten, den övervägande känslan” och ”Grubbel över de 

kommande åren”.  

 

 I den fjärde delen beskriver hon den starka känslan som hon känt i synnerhet under 

det sista året, nämligen tacksamhet. Hon skriver att hon känner tacksamhet gentemot 

lärare och lärarinnor som under hennes skoltid haft tålamod med hennes fel och 

svagheter. Hon tycker att alla hennes skolkamrater borde känna tacksamhetsskuld till 

                                                        
169 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899-1939. Jungstedt, Lisa (1918) 

”Inför slutet av min skoltid.” s. 2.  

170 Jungstedt. Lisa (1918) ”Inför slutet av min skoltid”, s. 3.  
171 Ibid, s. 3. 
172  Ibid, s. 4.   
173 Ibid s. 5.  
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lärarna som med tålamod hållit ordning och undervisat dem, de ha uppfostrat dem lika 

mycket som föräldrarna.174 Som avslut på skriften skriver Lisa om hur hennes liv 

kommer att gestalta sig, nu när hon kommer lämna sitt andra hem. Hon skriver att:  

Hur skall månne mitt liv gestalta sig utan det stöd och den hjälp, som skolan skänkt mig? 

Svaret kan endast framtiden giva mig, hur mycket jag än grubblar, men ett vet jag säkert och 

det är att aldrig skall den glada och lyckliga skoltiden gå ur mitt sinne.175 

 

 

13.2 Margit Karlström  
 

Margit inleder sin skrift med att skriva att snart nalkas skolans slut då hon kommer få 

ta avsked från lärarinnorna och sina kamrater som varit vid hennes sida i elva år.  

Tidigare skolavslutningar har aldrig känts särskilt svåra och hon har då längtat efter 

det härliga sommarlovet och till hösten har hon kommit tillbaka till skolan utvilad och 

frisk.176 Men denna avslutning har en annan betydelse, det är nu hela skoltiden 

avslutas och den lyckligaste och mest bekymmersfria perioden i livet är snart endast 

ett minne.  Hon skriver att hon dels känner en lättnad över att slippa ifrån läxläsning 

och annat skoltvång177, men samtidigt kommer hon sakna att vara med sina kamrater 

dagligen178 och hon måste stäva efter att hitta ett nytt mål i livet. Hon skriver i 

samband med att sträva efter nya mål att:  

Under skoltiden har skolarbetet varit vår främsta plikt och största intresse, men nu blir det 

andra saker som vi komma att intressera oss för och det blir vår egen uppgift att välja det som 

kan vara till nytta för oss. Var och en oss måste sätta in sina krafter på en ny uppgift och 

sträva mot ett nytt mål och det måste vi sätta högt. Endast då kommer vi nå det skolan fostrat 

oss till, att göra en insats i livet.179 

 

Det är därför som Margit har blandade känslor över att lämna skolan för alltid.  

 

Hon tänker tillbaka på alla de gångna åren och känner en glädje och tacksamhet över 

vad skolan gett under alla åren. När hon var mindre såg hon skolan som en 

undervisningsanstalt där hon var tvungen att gå för att få vissa kunskaper och för att 

leka och ha det roligt med kamrater. Men nu när hon är äldre förstår hon att skolan 

                                                        
174 Ibid s. 7.  
175 Ibid s. 7.  
176 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899–1939. Karlström, Margit (1918) 

”Inför slutet av min skoltid”, s. 2.  
177 Karlström, Margit (1918) ”Inför slutet av min skoltid”, s. 8. 
178 Ibid, s. 9.  
179 Ibid, s. 6-7.  
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ger så mycket mer och känner därför en stor tacksamhet till sina lärare och lärarinnor 

som under hela skolgången stöttat och hjälpt eleverna med deras svårigheter som de 

mött.180 Hon skriver att: 

Under skoltiden få vi lära oss att bli självständiga människor, som tänka själva och känna, att 

ansvaret för våra handlingar måste var och en bära själv. Vi få plikter att uppfylla, och vi bli 

ställda inför allt allvarligare och större frågor, som skolan fostrar oss till att så småningom 

själva avgöra.181  

 

Hon avslutar texten med att skriva att trots att hon kommer sakna skolan så känner 

hon samtidigt en längtan över den sista skoldagen och att efter skolans slut så kommer 

hon ha ungdomen framför sig och barnåren som ett minne. Hon längtar efter att få 

komma ut i livet och ta eget ansvar och vara fri.182 

13.3 Elsa Boman  

Elsa börjar sin text med att beskriva sin avslutade skoltid som att: 

Det är som om jag stod vid kröken av en väg och för sista gången vänder mig om och ser 

tillbaka på den sträcka jag tillryggalagt, innan jag går om kröken till något nytt och okänt.183 

 

Hon beskriver att under tidigare skolavslutningar har hon känt en längtan, men inför 

den sista skolavslutningen är lyckan blandad med saknad. Hon beskriver att det känns 

lite ledsamt trots att hon längtar efter att komma ut i världen och reda sig själv och att 

hon kommer slippa alla läxor och besvärligheter. Det är när hon nu ska lämna skolan 

som hon förstår hur mycket den har betytt och vad den har gett henne mycket gott.184 

 

Därefter ger Elsa en tillbakablick över hur det var att börja i skolan. Hon såg i början 

inte fram emot det, men hon var samtidigt väldigt nyfiken över hur det skulle vara i 

skolan. Men efter att hon kom hem från sin första skoldag så var hon förtjust i skolan 

och kamraterna.185 Dock var hon inte alltid förtjust i skolan, den var emellanåt 

besvärlig och tråkig när det var svåra läxor. Det har inte heller varit lätt att hålla 

ordning på och plugga med en massa bråkiga flickor. Men när hon tänker tillbaka så 

                                                        
180 Ibid, s. 5.  
181 Ibid, s. 4.  
182 Ibid, s. 10.  
183 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899–1939. Boman, Elsa (1918) ”Inför 

slutet av min skoltid”, s. 1. 
184 Boman, Elsa (1918) ”Inför slutet av min skoltid”, s. 6.  
185 Ibid, s. 3.  
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minns hon knappt det tråkiga, bara det roliga och glada minnet.186 Hon skriver att 

skolan har varit som ett andra hem och att lärarinnorna alltid har funnits till hands och 

hjälpt och tröstat eleverna. Elsa beskriver att skolan inte bara är till för att ge eleverna 

ett visst mått av kunskaper, utan också: 

(…) den vill fostra oss till att vilja och göra det rätta, att bli goda och dugliga människor. 

Genom regler och stadgan vill den lära oss ordning och disciplin. Den vill lära oss pliktkänsla 

och hederskänsla. Men vad skolan främst vill ge oss är frimodighet och arbetsglädje. 187 

 

Hon skriver vidare i texten att hon och de andra eleverna har varit otacksamma mot de 

stackars lärarinnorna och lärarna som har försökt lära dem saker. De har inte tänkt på 

hur svårt de egentligen haft det, utan har mest förvånats över deras lugna och ofta 

tråkiga arbete istället.188  

 

Hon skriver i den sista delen av texten att inför skolans slut så kommer hon ställas 

inför stora fodringar och det är nu hon ska visa sig duglighet och hur mycket hon 

inhämtat av vad skolan velat lära ut. Hon avslutar med att skriva: 

”Må vi gå ut i livet med frimodighet och glädje och bygga vidare på den grund, som 

skolan och hemmet byggt åt oss.”189 

 

13.4 Siri Schneiden 

 

Siri skriver att i flera år har hon och hennes kamrater längtat och tänkt på den tid de 

själva skulle få sluta skolan. Med avund har hon och hennes kamrater sett åttorna som 

varje år lämnat skolan, nu är det till deras stora lycka och glädje deras tur att lämna 

deras kära gamla skola.190 Men trots att de sett fram emot att lämna skolan, inte 

behöva sitta inne mer och göra läxor, så känner de ett vemod och i deras inre fylls det 

upp med massa bilder från den gångna skoltiden, dessa bilder lämnar efter sig en 

tomhet på grund av att de aldrig mera kommer vara med om något sådant igen.191  

Hon ser tillbaka på skoltiden som den lyckligaste eller åtminstone sorgfriaste i en 

människas liv. I skolan har man inga riktiga sorger och bekymmer och hon skriver att 

                                                        
186 Ibid, s. 5.  
187 Ibid s. 7.  
188 Ibid, s. 8.  
189 Ibid, s. 9-10.   
190 Stadsarkivet: Anna Sandströms skola, Skrivningar 1899-1939. Schneiden, Siri (1918) 

”Inför slutet av min skoltid”, s. 1.  
191 Schneiden, Siri (1918) ”Inför slutet av min skoltid”, s. 2.  
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hon och hennes kamrater alltid tyckt att åttorna var så avundsvärda, men nu så känner 

de att de som går kvar i skolan är lika mycket att avundas.192 

 

Snart träder de ur skolan in i världen som fullvuxna flickor och då kan ingen undgå 

motigheten i att möta världens djupa svårigheter.193 Det är när de slutar som livets 

allvar verkligen börjar. Hon skriver att: 

Vi får större ansvar nu, då just livet ställer större fodringar på oss, vilket är vår plikt att fylla 

så gott vi kunna det. Om vi nu ute i livet verkligen känna, vad som är vår plikt, så måste vi 

vara vår skola ytterst tacksamma.194  

 

Hon avslutar texten med att skriva om att det kommer att kännas tomt och tråkigt att 

skiljas från kamraterna som nu kommer spridas åt olika håll. Men att hon och hennes 

kamrater kommer alla var och en på sin plats kommer att fullgöra den uppgift de fått 

här i livet, nämligen:  

(…) göra någon om än aldrig så liten insats i det allmänna bästa med hjälp av den kunskap vi 

inhämtat under vår härliga skoltid, som vi säkert skola minnas så länge vi leva.195 

 

 

14. Sammanfattande diskussion av elevuppsatserna 

De åtta elevuppsatserna skrivna 1908 och 1918 av avgångselever från Anna 

Sandströms skola har stora likheter till form och innehåll präglade av situationen. De 

är skrivna på ett sätt som liknar avskedsbrev där man tackar för det man fått, nämner 

några besvärligheter som övervunnits, men där alla med ett undantag ändå ser nyttan 

med utbildningen. Eleverna följer ett mönster hur den här typen av uppsats bör se ut. 

En annan likhet uppsatserna emellan är att de är allmänt hållna. Endast en elev 

nämner några ämnen eller lektioner som värda att minnas. Lektioner i geografi med 

karta och historia med läraren som berättade. Enbart en elev nämner speciellt franskan 

som omöjlig att lära sig. I övrigt finns inga konkreta exempel utan det man minns är 

de goda lärarinnorna och kamraterna. Det som däremot har gjort intryck är den 

moraliska fostran. Det religiöst- nationalistiska idealet genomsyrar flera uppsatser. 

Man vill vara till nytta för sina medmänniskor, göra det rätta, göra en insats i livet och 

liknande. 

                                                        
192 Ibid s. 4.  
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195 Ibid, s. 5-6.  
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Vad man tror om framtiden är diffust för de flesta, vilket ju inte är ovanligt i 

ungdomen. Några konkreta exempel finns ändå. Tre av uppsatsförfattarna från 1908 

har förhoppningar för framtiden. Märta Uhr anser sig inte begåvad men ändå bli något 

och kommer fram till gymnast. Greta Anckers skulle vilja bli lärarinna men anser sig 

inte ha förutsättningar för det men gläder sig åt att kunna diskutera språk, politik och 

böcker. Den enda som starkt ifrågasätter värdet av utbildning är Madge Olsson. Andra 

säger till henne att hon fått lära sig något nyttigt men själv anser hon inte det. Hon 

anser att hemarbete är undervärderat och det är vad hon vill ägna sig åt. 

Sammanfattningsvis kan man ana utifrån elevuppsatserna att utbildningen ses som 

nyttig om än bitvis svår och tråkig. Den moraliska fostran tycks få eleverna att vilja 

vara nyttiga i samhället men lika lite som Anna Sandström själv nämner något 

konkret om arbete eller hur kunskaperna ska omsättas i praktiska livet så gör eleverna 

det. Utbildningen har berikat dem rent personligt men hur en medborgarinna ska 

använda sin kunskap verkar ännu oklart. 

 

15. Slutsatser och diskussion  

1880-talet var en omvälvande tid på skolans område. De skolformer som fanns: 

folkskola, flickskolor och läroverk för gossar motsvarade inte behovet hos borgar- 

och medelklassen beträffande flickornas utbildning. Inom medelklassen ansågs 

folkskolan vara lämpad för arbetarklassen och de flickskolor som fanns utbildade 

flickor för livet som hustrur och mödrar, men i slutet av 1800-talet började andra 

möjligheter öppnas för kvinnor och då ville medelklassföräldrar ha en utbildning som 

förberedde flickor för ett mer aktivt liv i samhället. Detta framkommer i den tidigare 

forskning om flickskolor som jag har använt mig av. Både Gunhild Kyle i sin 

avhandling Svensk flickskola under 1800-talet och Ingela Schånberg i boken Det 

dubbla budskapet – kvinnors bildning och utbildning under 1800- och 1900-talen 

beskriver behovet av en ny typ av flickskolor. En orsak till behovet av en vidare 

utbildning i flickskolorna var ett nytt kvinnoideal som Ingela Schånberg beskriver och 

en annan orsak var ett kvinnoöverskott som gjorde att många kvinnor behövde kunna 

försörja sig själva, vilket ökade flickors utbildningsbehov. 

Att det vid mitten 1880-talet hade grundats strax under 120 högre flickskolor, det vill 

säga flickskolor med en ny breddad inriktning, kan förklaras av att det hade grundats 

ett Högre Lärarinneseminarium 1862 och att staten beviljade statsbidrag till 
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flickskolor från 1874. Flera unga nyutbildade lärarinnor startade egna skolor. Fil dr. 

Anita Du Rietz beskriver i sin bok Kvinnors entreprenörskap under 400 år hur 

utbildningsområdet blev en arena för kvinnligt entreprenörskap. 

Anna Sandström hörde till den grupp kvinnor som utbildat sig till lärare för att sedan 

upptäcka att undervisningen var otidsenlig.  Hon gjorde mycket uppmärksammade 

inlägg i den pedagogiska debatten med två skrifter ”Gifva våra flickskolor berättigad 

anledning till missnöje?” (1880) och Realism i undervisning eller Språkkunskap och 

bildning (1882) och syftet med min uppsats har varit analysera skrifterna för att få 

fram vilken kritik av undervisningen i flickskolor som Sandström förde fram och 

vilka reformförslag hon hade och genom att analysera reformförslagen se vilka mål 

och utbildningsideal hon hade för flickskolan. Sandström grundade också en 

flickskola och som komplement till analysen av Anna Sandströms egna skrifter har 

jag granskat åtta uppsatser skrivna av avgångselever vid hennes skola.  Jag har valt 

uppsatser från den tid då Anna Sandström var verksam vid skolan, fyra uppsatser från 

1908 med titeln ” Tankar vid slutet av min skoltid” och fyra ifrån 1918 med titeln 

”Inför slutet av min skoltid”. Avsikten med granskningen av elevuppsatserna var att 

få ett elevperspektiv på undervisningen.  

Min metod har varit kvalitativ analys som den formulerats av flera forskare, men 

främst Pär Widén, som beskriver tre dimensioner av textanalys i sin bok Handbok i 

kvalitativ textanalys. De två första dimensionerna har jag använt mig av i min 

texttolkning. Den första dimensionen analyserar upphovsmannen och den andra 

textens form och innehåll.  

Vid analysen av den första dimensionen har jag haft nytta av Ingela Schånbergs 

beskrivning av kvinnoideal under Anna Sandströms tid. Schånberg beskriver ett äldre 

kvinnoideal som hon kallar det religiöst – romantiska som stämmer överens med 

idealen i den gamla typen av flickskola där kvinnoidealet var kvinnan som maka och 

mor och det andra kallas det religiöst-nationella som betonar arbetets värde och vikten 

av att vara nyttig för samhället, en inställning som finns hos Anna Sandström.  Det 

religiöst-nationella idealet går att spåra hos flera viktiga kulturpersonligheter under 

Anna Sandströms tid, till exempel hos Fredrika Bremer och Sophie Adlersparre som 

grundat Tidskrift för hemmet, den tidskrift där Anna Sandström lät publicera sin första 

skrift ”Gifva våra flickskolor berättigad anledning till missnöje?” (1880) 
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Den andra dimensionen som har med textens karaktär att göra har varit användbar för 

att se hur Sandström använder sina texter med udden riktad mot de konservativa 

läroverken. Hon ser flera nackdelar i flickskolan som ett arv som övertagits från dem 

utan att man reflekterar över hur effektiv inlärning går till eller hur användbara 

kunskaperna man förmedlar är. 

I elevernas uppsatser är Widéns andra dimension också möjlig att tillämpa. Vad 

elever skriver och hur man skriver har mycket att göra med elevernas uppfattning om 

uppgiften. De har skrivit många uppsatser i skolan och har en modell för hur en sådan 

ska se ut. 

Resultatet av mina textanalyser är att Anna Sandströms skolkritik utgick ifrån att hon 

i sitt arbete såg flickskoleelevernas ointresse och att undervisningen heller inte ledde 

till intresse för vidare studier. Orsaken ansåg hon ligga i skolans arbetssätt. Dels 

fördelning av antalet timmar och dels metodik. Språken hade tidsmässigt en 

dominerande ställning. Tiden var nödvändig för den omfattande 

grammatikundervisningen. Förklaringen till språkens ställning i flickskolorna var att 

man använt läroverksundervisning för pojkar som modell. I läroverken undervisades i 

latin och grammatikstudier ansågs viktiga som träning i logik. Franskan blev 

flickskolornas dominerande språk av sociala skäl. Det var det man bedömde en 

kvinnans bildning efter om hon kunde franska eller inte. 

Metodik stod i fokus för Anna Sandströms kritik. Hon använde sina praktiska 

erfarenheter till att analysera vad som fungerade som inlärningsmetod. Hennes kritik 

gick ut på den klassiska principen att utgå ifrån det kända för att sedan formulera 

regeln i stället för tvärtom som gjordes i grammatikundervisningen där man utgick 

ifrån regeln och sökte exempel på den. En annan klassisk princip som hon 

förespråkade var att man bör studera mycket av få saker i stället för lite av mycket. På 

den tiden kallades det mångläseri att man försökte få in många ämnen men bara 

behandla dem översiktligt.  

Förståelse är också en viktig punkt i hennes kritik. Hon ger exempel på att barn 

missförstår när språket är för abstrakt eller bildlikt, vilket hon ansåg att det var i 

många läroböcker. Hon ansåg också att läroböckerna var för kortfattade och 

översiktliga så att de inte gav något djup i kunskaperna. 
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Eftersom skolan styrts av män och dominerats av manliga skolboksförfattare så blir 

hennes kritik underförstått riktad mot gamla konventioner och skolpraktik som 

skapats av akademiskt utbildade män. Hon har förhoppningar om att kunna reformera 

flickskolan för att påverka styrande skolpolitiker att förändra läroverkspedagogiken i 

samma riktning.  

Hennes förbättringsförslag utgår ifrån hennes bildningsideal som är humanistiskt och 

idealistiskt. Det stämmer in på det som Schånberg beskriver som det religiöst- 

nationalistiska kvinnoidealet.  Hennes vision är att utbilda flickor till goda människor 

som är kunniga om omvärlden, så att de kan göra en samhällsinsats.  För att uppnå det 

vill hon låta andra mer samhällsinriktade ämnen få en starkare ställning. Hon 

förespråkar övning i logiskt tänkande men menar att det kan andra ämnen ge lika bra, 

det behöver inte ske via grammatik. Sandström förespråkar historia och geografi som 

huvudämnen. Historia är det ämne som hon anser kombinerar reala och ideala 

kunskaper, det vill säga faktainlärning med diskussioner om moraliska värden. Hon 

anser att flickorna behöver samhällskunskaper för att kunna fungera som 

medborgarinnor men hon vill via undervisningen också skapa kärlek till arbete och ge 

goda värderingar. Här ser hon också att litteratur kan fylla en viktig uppgift men 

betonar att det måste vara god litteratur, gärna klassiker.  

Anna Sandström är praktisk och konkret och har förslag i pedagogiska frågor, men 

när det gäller målet för flickors utbildning är hon betydligt mer abstrakt. Hon ger – 

förutom utbildning som medborgarinna - inga exempel på vad flickorna skulle 

använda sin utbildning till i praktiken.  Hennes målformulering är religiöst-

nationalistisk, kärleken till arbetet och att vilja göra sin plikt lyfts fram som moraliska 

värden som skolan ska försöka förmedla.  

De uppsatser av avgångselever från år 1908 och 1918 som jag har analyserat för att få 

en uppfattning om hur eleverna såg på sin skoltid stämmer väl in på den religiöst- 

nationalistiska uppfattningen om kvinnors uppgifter. Eleverna uttrycker att de vill 

göra sin plikt i samhället. Det kan vara ett resultat av undervisningen men det kan 

också spegla det rådande samhällsklimatet, att sådana åsikter fanns med i 

samhällsdebatten.  

 Endast en uppsatsskrivande flicka nämner skolämnen i positiva ordalag och då är det 

just historia och geografi. I övrigt är det kommentarer om tråkiga läxor och en flicka 
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nämner franskan som omöjlig. Att flickorna kommenterar skolämnena så lite  kan  ha 

att göra med att de underförstått använder tackbrev som mall när de skriver ner sina 

tankar om sin skoltid i en sista uppsats. De fokuserar mycket på att skriva om 

kamratskap och goda lärarinnor. 

Angående vad utbildningen ska leda till och flickornas framtid så finns det likheter 

mellan vad Sandström skriver och flickornas uppsatser. Sandström vill att flickorna 

ska komma ut ur hemmen och ut i samhället, men hon är inte konkret med på vilket 

sätt, medborgarinnor är det enda konkreta som nämns, att flickorna behöver förstå hur 

Sverige styrs för att kunna delta aktivt. Hennes reformer siktar till kvinnors frigörelse 

men hennes reformtankar har kommit längre på pedagogikens område än på kvinnors 

uppgifter i samhället. Det kan vara så att de tidiga kämparna för kvinnors befrielse såg 

behovet av utbildning och hade en stark tro på kvinnors utvecklingsmöjligheter men 

vilka konkreta åtgärder som behövdes verkar ännu inte riktigt ha tagit form.   

Eleverna uttrycker i sina uppsatser förhoppningar om att de ska kunna göra en insats i 

samhället men inte med vad och inte hur. Endast en flicka har bestämda åsikter om 

sin framtida gärning och det är Madge Olsson som vill ägna sig åt hushållsarbete. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Sandströms pedagogiska idéer pekar framåt. 

Språkundervisningen sker inte längre med grammatiken i fokus utan syftar till 

praktisk språkfärdighet, så som Sandström förespråkar. De klassiska principer som 

hon för fram gäller fortfarande och hon visar ett starkt självförtroende och ett 

förtroende för saklig argumentation när hon hoppas att flickskolepedagogik ska kunna 

påverka de konservativa läroverken.  Den tidens kvinnor lade en grund för senare 

tiders kvinnor att bygga vidare på, både i utbildnings- och samhällsfrågor, som lärare, 

författare och entreprenörer.  

Mitt bidrag till forskningsläget angående Anna Sandström är elevperspektivet på 

undervisningen och med tanke på det omfattande material som finns arkiverat bör det 

finnas många tänkbara forskningsuppgifter med att granska elevarbeten med olika 

infallsvinklar. 
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