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Sammanfattning 

 

Läraryrkets ställning är ett återkommande tema i dagens debatter om skolan. Denna 

studie försöker kartlägga hur läraryrkets ställning såg ut på 1800-talet, genom att 

jämföra enskilda lärares minnesanteckningar med den utbildningshistoriska forskning 

som finns om ämnet idag, samt genom en internationell jämförelse. Lärarminnena 

som utgör källmaterialet till denna studie är skrivna av fyra manliga folkskollärare 

och en kvinnlig småskolelärarinna. Den forskningen som fungerar som den teoretiska 

ramen för denna studie har avgränsat tre strukturer som formar läraryrket: den sociala 

strukturen, den kulturella strukturen samt lärares agentskap. Uppsatsens syfte är att 

öka kunskapen om läraryrkets status under 1800-talet genom att undersöka huruvida 

dessa strukturer har påverkat lärarens ställning. Tidigare forskning har även visat 

vilken betydelse professionaliseringen och feminiseringen av läraryrket har haft för 

yrkets ställning i samhället. Därför undersöks om dessa två företeelser berörs i de 

granskade lärarminnena. En internationell jämförelse, där granskningens resultat 

jämförs med situationen i Frankrike, England och Skottland under samma tidsepok, 

fördjupar studien. 

Slutsatser som kan dras från denna studie är att de faktorerna som har haft 

störst inflytande på läraryrkets ställning inom de olika strukturerna är lärarens lön, 

skolledningens beslut och lärarens arbetsförhållanden. Samma faktorer verkar ha 

påverkat lärarens status i Frankrike, England och Skottland, där även statliga beslut 

har haft en stor påverkan. Lärarnas minnesanteckningar ger oss dock väldigt lite 

information om både professionaliseringen och feminiseringen av yrket. 

 

Nyckelord: 

Utbildningshistoria, läraryrkets ställning, professionalisering, feminisering 
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Inledning 

Skolan och lärarnas yrkesställning debatteras livligt idag. Debattörer anser att lärare 

tjänar för lite, och att läraryrket har tappat den höga status som yrket hade tidigare på 

grund av de låga lönerna.  

I mars 2012 publicerade Dagens Nyheter en artikel om det minskande antalet 

studenter som söker sig till lärarutbildningen i Sverige. Metta Fjelkner, ordförande av 

Lärarnas riksförbund, blev intervjuad och hon beskrev lärarnas löner som den största 

anledningen varför yrket håller på att förlora sin attraktion hos unga. 

Bristen på karriärvägar är en orsak … Men det största problemet handlar om pengar. – 

Lönedelen är extremt viktig. Lärarna har den sämsta löneutvecklingen de senaste 15 

åren
1
 

Även Jan Björklund, Sveriges nuvarande utbildningsminister, ser höjda löner som ett 

led i en ökad status för läraryrket.  

För att få en väl fungerande skola behöver läraryrkets status höjas. Lärarna har en 

viktig roll i samhället och förtjänar uppskattning. Inför regeringens 

budgetförhandlingar är Folkpartiets viktigaste krav höjda lärarlöner.
2
 

Dessutom nämner Jan Björklund att även lärarens arbetsmiljö är en avgörande faktor i 

hur läraren trivs i sin yrkesroll. 

Arbetsmiljön är också en faktor. Många lärare lämnar sin tjänst redan efter några år på 

grund av stress och tuffa arbetsförhållanden.
3
    

Debatterna handlar idag om hur yrket har tappat status, och vad man kan göra för att 

höja dess attraktivitet. Att både utbildningsministern och en av lärarnas största 

fackförbund tycks se höjda löner som en del av lösningen på detta problem väcker 

några intressanta frågor. När hade läraryrket hög status? Hur såg lärarens finansiella 

förutsättningar och arbetsförhållanden ut då? Går det att dra paralleller mellan dagens 

debatter om läraryrkets status och liknande problem förr i tiden? I Sverige finns det de 

som hävdar att läraryrket har låg status på grund av de många kvinnorna som arbetar 

som lärare idag. Under läsår 2012/13 är 71 % av de som tjänstgör i skolan och 

vuxenutbildning kvinnor, och endast 29 % män.
4
 Så har det dock inte alltid varit: en 

gång i tiden var det huvudsakligen män som arbetade som lärare. Folkskolan infördes 

1842 för att höja kvaliteten och statusen på folkskoleundervisningen, och läraryrket 

                                                 
1
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordlagt -intresse-for-lararyrket, DN 

2012.03.09. 
2
 http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet -nara-dig/Uppsala-

lan/Kommuner/Tierp/webfragor/lararstatus -augusti/, 2012.03.15. 
3
 http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet -nara-dig/Uppsala-

lan/Kommuner/Tierp/webfragor/lararstatus -augusti/, 2012.03.15. 
4
 PM - Pedagogisk personal i skola  och vuxenutbildning läsåret 2012/13, s. 2.  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/rekordlagt-intresse-for-lararyrket
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Uppsala-lan/Kommuner/Tierp/webfragor/lararstatus-augusti/
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Uppsala-lan/Kommuner/Tierp/webfragor/lararstatus-augusti/
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Uppsala-lan/Kommuner/Tierp/webfragor/lararstatus-augusti/
http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Uppsala-lan/Kommuner/Tierp/webfragor/lararstatus-augusti/
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skulle utformas till ett riktigt karla-arbete
5
. Vilken roll spelade feminiseringen för 

yrkets ställning i samhället? 

För att klarlägga rötterna till dagens debatter går den här uppsatsen tillbaka till 

en tid då det moderna läraryrket tar form i Sverige: det sena 1800-talet, precis efter 

den stora skolreformen (1842). Målet är att få fram hur läraryrket såg ut då genom att 

granska lärarminnen, skrivna av lärare som var verksamma i slutet av 1800-talet. 

1.1 Syfte 

Denna uppsats har som syfte att öka kunskapen om läraryrkets status under 1800-

talet, genom att undersöka huruvida den sociala strukturen, den kulturella strukturen 

samt lärares agentskap
6
 har påverkat lärarens ställning. 

1.2 Forskningsfrågorna 

1. Hur framstår läraryrkets ställning inom en social struktur, med särskilt fokus 

på social status? 

2. Hur framstår läraryrkets ställning inom en kulturell struktur, med särskilt 

fokus på feminiserings- och professionaliseringsprocesser, samt genus? 

3. Hur framstår lärarnas utrymme för individuella handlingar (agentskap)? 

4. Hur påverkar sociala, kulturella och individuella dimensioner läraryrkets 

ställning i allmänhet? 

5. På vilket sätt bidrar en internationell jämförelse med lärares ställning i andra 

europeiska länder till förståelsen för svenska lärares ställning i samhället? 

Dessa forskningsfrågor ska undersökas via en analys av enskilda lärares 

minnesanteckningar och genom att jämföra analysen med den utbildningshistoriska 

forskningen som finns om ämnet idag, samt genom att dra paralleller till situationen 

utanför Sverige. I tidigare forskning har läraryrket ofta beskrivits som en ”semi-

profession” med låg status på grund av bland annat feminisering och halvt lyckade 

professionaliseringsförsök.
7
 Denna uppsats kommer att undersöka hur lärarna själva 

beskrev sin yrkesstatus och yrkessituation utifrån ett internationellt jämförande 

perspektiv. Jag använder mig av tre olika infallsvinklar för att kartlägga lärarnas yrke: 

jag undersöker hur yrket ser ut i den sociala strukturen, i den kulturella strukturen och 

undersöker även lärarnas agentskap och huruvida dessa tre strukturer påverkar 

läraryrkets status i allmänhet. Dessa strukturer urskiljdes av Sofia Persson som 

speciellt viktiga när man analyserar lärarnas yrkessituation.
8
 För att göra studien mer 

allsidig jämför jag även med situationen utanför Sverige. Det finns mycket forskning 

                                                 
5
 Persson, 2010.  

6
 Som beskrivits av Sofia Persson (Persson, 2008).  

7
 Persson, 2008; Florin, 1987.  

8 Persson, 2008, s. 69-99. 
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kring läraryrket utanför Sverige, och därför blir en jämförelse både givande och 

nödvändig. 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal verk som har undersökt 1800-talets utbildningshistoria. Flest 

forskning har gjorts utomlands, och några av dessa studier ligger till grund för de 

internationella jämförelserna i undersökningen. En liknande studie som använder sig 

av lärarminnen som källa finns beskriven i artikeln ”The Rustic Man: The Rural 

Schoolmaster in Nineteenth-Century France” av C.R. Day.
9
 Artikeln består av två 

delar: den första delen täcker läraryrkets utveckling och ställning i Frankrike under 

1800-talet, den andra delen undersöker vad lärarna själva tyckte om sin 

arbetssituation och ekonomi. Andra studier som behandlar läraryrkets utveckling och 

professionaliseringsförsök är Barry H. Bergens artikel ”Only a Schoolmaster: Gender, 

Class, and the Effort to Professionalize Elementary Teaching in England, 1870-

1910”
10

 som handlar om England, samt två studier som behandlar samma frågor när 

det gäller Skottland: Robert Andersons ”In Search of the 'Lad of Parts': The Mythical 

History of Scottish Education”
11

 och Helen Corrs “Dominies and Domination: 

Schoolteachers, Masculinity and Women in 19th Century Scotland”
12

. En studie om 

lärarens yrkessituation i Finland gjordes av Anttila Erkko och Ari Väänänen ”Rural 

schoolteachers and the pressures of community life: local and cosmopolitan coping 

strategies in mid-twentieth-century Finland”
13

. En viktig studie som använder sig av 

en internationellt jämförande metod är Jon Lauglos “Rural Primary School Teachers 

as Potential Community Leaders? Contrasting Historical Cases in Western 

Countries”
14

. Studierna beskriver ett yrke som försöker hitta sin plats i samhället: 

Staten blandar sig i och försöker bestämma hur läraryrket ska se ut, oftast styrd av en 

politisk färgad agenda, samtidigt som lärarna kämpar med dålig ekonomi, överfulla 

klasser, illa underhållna skolhus och slitet material. Men studierna beskriver även hur 

lärarna försöker hävda sig som professionella yrkesutövare som förtjänar en högre 

status, och hur till exempel feminiseringen av yrket försvårar denna strävan. 

Dessutom träder tydliga skillnader fram mellan de olika länderna, skillnader mellan 

bland annat yrkets status och feminiseringens genomslag. 

Läraryrket i Sverige finns bäst beskrivet i Sofia Perssons studie ”Läraryrkets 

uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och 

                                                 
9
 Day, 1983.  

10
 Bergen, 1982.  

11
 Anderson, 1985.  

12
 Corr, 1995.  

13
 Erkko & Väänänen, 2013.  

14
 Lauglo, 1982.  
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yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000.”
15

, som 

är en sociologisk undersökning som behandlar läraryrkets utveckling sedan 1800-

talet. Persson undersöker främst vilka förändringar läraryrket har genomlevt och hur 

de har påverkat men även initierats av enskilda lärare. Just professionaliseringen av 

det svenska läraryrket får mycket uppmärksamhet. En annan viktig studie för denna 

uppsats är Christina Florins ”Kampen om katedern: feminiserings- och 

professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkåren 1860-1906.” 

och ”Social closure as a professional strategy: male and female teachers from co-

operation to conflict in Sweden, 1860-1906”
16

. Florins studier koncentrerar sig främst 

på feminiseringen och professionaliseringen av läraryrket. Hon introducerar begreppet 

”social closure” i svensk utbildningshistoria: kvinnor var attraktiva som lärare i slutet 

av 1800-talet eftersom de var billiga att anställa, men eftersom de trängde ut män av 

lägre klasstillhörighet, som såg läraryrket som ett sätt att avancera i samhället, blev 

deras yrkesmöjligheter begränsade till småskolan. 

Ett viktigt verk som täcker perioden innan introduktionen av folkskolan 1842 

är Carin Bergströms ”skolmostrar och läsmästare” som handlar om de människorna 

som tog hand om barnens utbildning vid sidan av prästen, klockaren och 

föräldrarna.
17

 

År 1842 infördes den svenska folkskolan i landet via lagstiftningen. Det 

bestämdes att varje stadsförsamling och varje socken skulle ha minst en skola med en 

utbildad lärare.
18

 Det är inte svårt att förstå att denna lag ändrade Sveriges 

utbildningshistoria drastiskt. En ny yrkeskategori föddes, läraren, med naturliga 

följder såsom statliga läroverk, yrkeskrav, lärarförbund, osv. Många historiska studier 

behandlar folkskolans utveckling till dagens skola, lärarnas fackförbund, och de 

politiska beslut som så småningom ledde till dagens skola. 

Det finns även studier om förskolans framväxt under 1800-talet, såsom 

Johannes Westbergs ”Förskolepedagogikens framväxt”
19

. Många 

utbildningshistoriska verk som även täcker 1800-talets folkskola gjordes 1992 till 

anledning av 150 år folkskola i Sverige, såsom Richardson, Gunnar (red) ”Ett folk 

börjar skolan. Folkskolan 150 år. 1842-1992”
20

 och Hellblom Sjögren, Lena (red) 

”Folkskolan 150 år – Bildning och Demokrati, Röster om och från folkskolan 1842-

1992 i urval”
21

. Många gripande lärarminnen finns samlade i del två och tre av 

”Svenska Folkskolans historia” från 1942. 

                                                 
15

 Persson, 2008.  
16

 Florin, 1991. 
17

 Bergström, 2000, s. 9.  
18

 Spetze, 2010.  
19

 Westberg, 2008.  
20

 Richardsson, 1992.  
21

 Hellblom Sjögren, 1992.  
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Efter ett samarbete mellan TAM-arkivet i Stockholm (som har hand om 

Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings (SAF) arkivmaterial) och de ledande 

lärarförbund i Sverige skapades 2010 en hemsida, www.lararnashistoria.se, där både 

arkivmaterial och artiklar om Sveriges utbildningshistoria presenteras för 

allmänheten. Några av dessa artiklar har lärarminnen som källmaterial. Det är främst 

Sofia Perssons ”Folkskollärarnas identitet – bilder och motbilder”
22

 och Margaretha 

Mellbergs ”Lärare minns – läsning av en samling historiska lärarberättelser”
23

 som 

går in på liknande frågor om lärarens status på 1800-talet och lärarens ekonomiska 

förutsättningar. 

Väldigt få svenska studier om läraryrket har tagit upp internationella 

jämförelser. Därför är användningen av en internationell jämförande metod 

välbehövlig i denna uppsats.  

1.4 Teori 

Sofia Persson beskriver i sin studie ”Läraryrkets uppkomst och förändring” hur man, 

för att fördjupa sin analys om läraryrket, måste ta hänsyn till tre generativa 

mekanismer: den sociala strukturen och den kulturella stukturen som läraryrket 

befinner sig i samt lärares agentskap.
24

 

Inom den sociala strukturen ska man ta hänsyn till både lärarens 

uppdragsgivare (skolledningen, staten) och lärarens elever (deras kön, ålder och 

sociala bakgrund). En social roll, påpekar Persson, är även förknippat med vissa 

rättigheter och skyldigheter. Det är här mina frågor om både lön och 

arbetsförhållanden kommer in och blir intressanta. Persson påpekar att även 

skillnaden mellan olika lärarkategorier är viktig att ta hänsyn till: lärarens status 

hänger tätt ihop med elevernas status. Här menas att lärarens bakgrund har betydelse 

för vilka elever läraren senare undervisar, samt att till exempel en manlig lärare av 

privilegierade pojkar kommer att ha högre status än en småskolelärarinna som 

undervisar fattiga barn på landsbygden.
25

 

Inom den kulturella strukturen ska man ta hänsyn till föreställningar om 

läraryrket och den sociala värderingen av yrket. Yrkesutövarnas kön och sociala 

bakgrund påverkar till stor del yrkets status, hävdar Persson. Här är det viktigt 

undersöka yrkets feminisering, eftersom yrken med många kvinnor tenderar att vara 

lägre värderade.
26

 Med feminisering avses här en yrkessocial företeelse: ett förut 

                                                 
22

 Persson, 2010.  
23

 Mellberg, 2010.  
24

 Persson, 2008, s. 77. 
25

 Persson, 2008, s. 77-79. 
26

 Persson, 2008, s. 79-81. 

http://www.lararnashistoria.se/
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mansdominerat yrke blir så småningom ett kvinnodominerat yrke. Antalet kvinnor 

som utöver yrket ökar, vilket innebär en kvantitativ förändring.
27

 

Med lärares agentskap menas hur läraryrket påverkas av lärare som kollektiv 

(till exempel när de bildar föreningar och på så sätt ändrar yrkets villkor) eller som 

individ (till exempel när en lärare engagerar sig i samhället inom politiken eller får en 

hög administrativ tjänst). Just här kan det vara viktigt att granska lärarnas 

engagemang utanför skolan, samt på deras extrajobb och jobbens betydelse och status 

i samhället.
28

 Lärarrollen är en yrkesroll som begränsas av sociokulturella villkor, 

som i sin tur sätter gränserna för lärares agerande. Därför kan även lärares agentskap 

ses som ytterligare en struktur som läraryrkets ställning förhåller sig till.
29

 

Som Christina Florin beskriver i sin bok ”Kampen om katedern”
30

 är 

feminisering av läraryrket ett väldigt komplext fenomen. En rad olika faktorer spelar 

roll i denna process: tillgång och efterfrågan på kvinnlig arbetskraft, kvinnokulturella 

traditioner (vilken roll spelade kvinnorna i tidigare barnundervisning), 

omorganisationer och småskolans införande samt faktumet att den kvinnliga 

arbetskraften var billig. Hon påpekar att just det sistnämnda vägde mycket tungt i den 

svenska debatten om huruvida man skulle öppna läraryrket för kvinnor. Här passar en 

internationell jämförelse väldigt bra: hur såg det ut i andra länder?
31

  

Hon urskiljer två olika feminiseringsmönster: framväxten av småskolor på 

landet å ena sidan och feminiseringen av läraryrket i städer å andra sidan. I mitten av 

1800-talet infördes småskolan: då krävdes inga speciella skolhus eller examinerade 

lärare, och eleverna var oftast mycket fattiga. Väldigt många lärare som arbetade i 

småskolan var kvinnor, eftersom de var mycket billigare att anställa än män. 

Småskolelärarinnorna levde och arbetade under mycket svåra förhållanden. Dessutom 

sökte väldigt få män sig till småskolelärareyrket när yrket väl hade fått en stämpel av 

att vara ett kvinnoyrke. I städerna var situationen annorlunda: barnen som skulle 

undervisas var många, och kunde ofta delas upp i pojk- och flickklasser. Dessutom 

fanns det gott om ogifta kvinnor i medelklassen som sökte jobb. Dessa 

folkskolelärarinnor, som hade en bättre klassbakgrund än småskolelärarinnor samt 

hade gått samma utbildning som de manliga lärarna, intog en mer jämlik position i 

förhållande till männen.
32

 

Det är viktigt att även ta in ett professionaliseringsperspektiv i analysen. 

Christina Florin hävdar i ”Kampen om katedern” att folkskolelärarna medvetet 

                                                 
27

 Florin, 1987, s.33. 
28

 Persson, 2008, s. 81-83. 
29

 Persson, 2008, s. 83. 
30

 Florin, 1987. 
31

 Florin,  1987, s. 70. 
32

 Florin, 1987, s. 70-71. 
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strävade efter att räknas som en fullvärdig professionell yrkesgrupp i slutet av 1800-

talet, men inte hade uppnått den statusen ännu. Professionalisering ses här som den 

process som yrket går igenom för att förvandla sig till en profession. Profession 

definieras av Christina Florin (och samma definition används i denna uppsats) som:  

Heltidsarbeten med lång specialiserad (helst akademisk) utbildning med teoretisk-

vetenskaplig anknytning och fackutbildning som grund. Kunskaperna testas genom 

examina (diplom, patent, titel) och med hjälp av den kompetens, som examensbeviset 

garanterar, kan professionerna kräva monopol på sin tjänstemarknad. Detta upprätthålls 

med statliga regleringar. Professionella yrkesutövare vill inte att lekmän skall ha 

inflytande över yrket, utan utövar istället kontrollen inifrån genom sträng yrkesetik och 

hederskodex. Professionerna gör anspråk på hög lön och högt socialt anseende.
33

  

Florin beskriver hur professioner hänger ihop med framväxten av det kapitalistiska 

samhället (en grupp av individer med samma yrke hittar en marknad och vill skydda 

sin marknad genom att tydligt positionera sig), samtidigt som professionaliseringen är 

en aktiv process, eftersom den professionella statusen kan ändras över tid.
34

  

När det gäller professionalisering av läraryrket är det viktigt att ta hänsyn till 

genus. Forskning som har granskat kvinnodominerade yrken som bibliotekarier, 

sjuksköterskor, socialarbetare, osv. har ofta kallat de för ”semi-professioner”, 

eftersom de har lyckats sämre med sin professionalisering. Även läraryrket, hävdar 

Florin, kan räknas till denna kategori. Hon beskriver hur kvinnodominansen i dessa 

yrken spelar en roll, inte som orsak till att professionaliseringen har avstannat, men 

som följd av detta: eftersom det inte fanns möjligheter till maktpositioner i dessa 

yrken var de mindre attraktiva för medelklassmän än mer fristående yrken. 

Fullvärdiga professioner var mer effektiva i att förhindra kvinnor från att söka sig till 

yrket. Därför var kvinnorna tvungna att söka sig till dessa mindre attraktiva, så 

kallade ”semi-professionerna”. Denna teori kallas för ”social closure” och lanserades 

av den engelska statsvetaren Frank Parkin.
35

 

När man analyserar genus är det viktigt att komma ihåg att folkskolelärarna 

hade olika bakgrund beroende på deras kön. Männen hade till stor del sin bakgrund i 

bondeklassen, och hade ofta endast gått i folkskolan när de började på seminariet. 

Kvinnorna rekryterades däremot ur medelklassfamiljer och tjänstemannahem, och de 

flesta hade gått i flickskola eller småskoleseminarium.
36

 Det innebär att män och 

kvinnor hade olika klass- och utbildningsbakgrund. 
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1.5 Metod 

Källmaterialet hittades på TAM-arkivet (Tjänstemäns och akademikers arkiv) i Alvik 

(Stockholm). Det finns många lärarminnen kvar från denna period, både publicerade 

och opublicerade, och urvalet gjordes utifrån forskningsfrågorna. Jag valde att 

analysera minnen av fyra manliga folkskollärare och en kvinnlig småskolelärarinna: 

dessa fem lärare valdes ut eftersom deras minnen innehöll mest information om deras 

arbetsförhållanden och finansiella omständigheter, och på så sätt öppnade upp för 

jämförelse och analys. Viktigt att påpeka är att folkskollärare och småskolelärare var 

två skilda yrken med olika anställningsvillkor, utbildning och stora skillnader i lön 

(till småskolelärarnas nackdel) under den tidsepoken som omfattas av denna studie.
37

 

Minnena är handskrivna, och följer lärarens egna stilistiska grepp. Det innebär att de 

olika minnena skiljer sig åt väldigt mycket. Därför använder jag mig av en kvalitativ, 

tolkande textanalys.  

För de komparativa analyserna baserar jag mig på liknande studier som denna: 

utländsk forskning där man har analyserat lärarminnen från olika länder via en 

kvalitativ metod. Denna studie befinner sig alltså på två nivåer: för den svenska delen 

av uppsatsen utgås från källmaterialet, som analyseras utifrån teorin, för den 

komparativa delen utgås från andra utbildningshistoriska studier. Det optimala för 

studien hade varit att jämförelsen mellan Sverige och de andra tre länderna 

(Frankrike, Skottland och England) baserades på en granskning av likadant 

källmaterial. Tyvärr var detta omöjligt: det går förmodligen att hitta snarlik 

källmaterial i de olika länderna, men källmaterialet har i så fall inte skrivits under 

samma förutsättningar. Det svenska källmaterialet kan betraktas som relativt 

homogent, eftersom lärarna skrev sina minnen efter samma uppmaning av det svenska 

lärarförbundet. Därför valdes istället att jämföra med utbildningshistorisk forskning, 

där forskarna ställer liknande forskningsfrågor som den här studien undersöker. 

Endast den franska studien
38

 som används i de komparativa delarna av 

undersökningen använder sig av minnesberättelser som har kommit till på liknande 

sätt som källmaterialet till den här studien.  

Första läraren som undersöks är Alfred Vernborg (°3 september 1858 I Östra 

Husby församling – 1937 alt. 1938).
39

 Han skrev ner sina minnen på Lidingö januari 

1936. Han jobbade ungefär 45 år som lärare, varav den största delen på Munsö 

(Mälaren). Han fick sin lärarutbildning på Linköpings Seminarium, och började jobba 

som lärare år 1879. År 1920 gick han i pension vid 62 års ålder, men på grund av 

några svåra år, till följd av första världskriget, var han tvungen att börja jobba igen 
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som lärare. Han gifte sig 1901 med lärarinnan Amanda Timander, som han fick två 

barn med. Vernborg beskriver inte bara hur hans tid som lärare såg ut, men skildrar 

även hur skolan såg ut när han var elev, och han beskriver dessutom livet på 

Linköpings Seminarium, där han tog sin lärarexamen. Vi får tre perspektiv på 

läraryrket: elevperspektivet, när han begrundar sin egen lärares arbetsförhållanden, 

lärarstudentperspektivet när han beskriver sina lärare på seminariet och till slut 

lärarperspektivet, när han betraktar sin egen arbetsbana.
40

 

Nästa lärare som jag undersöker är Gustav Lundgren. Gustav Lundgren 

arbetade främst som lärare i Björklinge från 1859 till 1890.
41

 Även fast han egentligen 

var utbildad till organist, blev han så småningom biträdande lärare och gick på 

lärarseminariet 1842.
42

 Hans minnen behandlar huvudsakligen hans egna lärare.
43

 

Lärare nummer tre, Axel Ferb, föddes år 1860 i Trehörna socken i 

Östergötlands län.
44

 Våren 1877 tog han organistexamen, och på hösten av samma år 

började han på seminariet i Linköping. Lärarexamen tog han år 1880. Efter att han har 

tagit examen börjar Ferb arbeta på en skola i Stigtomta (Södermanland). På grund av 

sin omyndighet blir Ferb i slutet av 1880
45

 tvungen att följa sin förälders önskning att 

söka en skola närmare sitt föräldrahem. Han får en lärartjänst i Wästra Husby, där han 

börjar arbeta januari 1881.
46

 

Undersökningens enda kvinnliga lärare, Britta Lisa Isberg, föddes år 1863 

och började som elev på småskolan året 1869.
47

 Hon nämner att familjen var väldigt 

stor, vilket till stor del bestämmer hennes framtid: efter hennes fars död (hon säger 

inte vilket år) har hennes mor tydligen för många barn att ta hand om. Därför 

skickades Britta Lisa till prostgården, som var ett stort gods med mycket tjänstefolk 

och djur. Hon skriver att hon redan då ville bli lärare, men att hon inte hade råd och 

ansågs vara för ung. Därför blev hon först hembiträde i Falun i fyra år. Efter åren som 

hembiträde fick hon låna lite pengar från prosten och började en ettårig kurs på 

landstingsseminariet i Falun. Hennes första lärartjänst fick hon år 1885 i en liten by, 

Rupstjärn, vid Svärdsjögränsen. Hon slutade arbeta som lärare i juli 1923, efter 28,5 

år av tjänstgöring.
48

 

Den sista läraren heter Johannes August Lundgren och började sitt arbete 

som lärare i Särna i Västerbotten år 1900.
49

 Han berättar mycket lite om sin bakgrund 
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och lämnar få uppgifter om var och när han jobbade. Han är den enda kringresande 

läraren.
50

 

Sammanfattningsvis arbetade tre av lärarna i Östra Sverige, runt Mälaren 

(Stockholms, Uppland och Södermanland), en arbetade i Dalarna och en i 

Västerbotten. Även fast tre av lärarna arbetar nära storstaden Stockholm utövar 

samtliga lärarna sin tjänst på landet, vilket påverkar deras arbetsförhållanden och 

yrkesförutsättningar. 

När jag granskar mitt material koncentrerar jag mig på de tre strukturerna som 

nämndes ovan. Den sociala strukturen täcker lärarnas arbetsgivare och elever, och jag 

undersöker denna genom att granska lärarnas ekonomi och deras arbetsförhållanden 

samt genom att granska lärarnas elever. Hur såg lärarens ekonomi ut? Kunde han/hon 

klara sig på sin lön, eller var han tvungen att komplettera lönen med annat arbete för 

att kunna försörja sig själv och sin familj på ett tillfredställande sätt? Hur såg 

elevernas bakgrund ut? Hur stora var klasserna? Framkommer det något om 

skolmaterialet eller klassrummen i källorna? Verkar läraren nöjd med miljön som 

han/hon arbetar i? Den kulturella strukturen indikerar läraryrkets ställning i samhället. 

Här granskar jag lärarnas bakgrund, hur de själva uppfattar sin yrkesställning och om 

de nämner något om feminiseringen av läraryrket. Tycker lärarna att de har ett 

lågstatusyrke? Sen undersöker jag hur läraryrkets status såg ut utanför Sverige, 

närmare bestämt i Frankrike, England och Skottland. Till slut undersöker jag lärares 

agentskap, genom att analysera lärarminnenas information om 

professionaliseringsförsök som genomfördes under lärarnas yrkesliv, samt genom att 

granska hur lärarna påverkade läraryrket som individer, till exempel om de hade extra 

arbeten vid sidan av lärarjobbet eller om de var politiskt aktiva. Jag granskar även hur 

professionaliseringsförsöken såg ut i Frankrike, England och Skottland. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattande diskussion om läraryrkets ställning på 1800-talet 

utifrån ett internationellt jämförande perspektiv. 

De lärarminnena som jag har analyserat skrevs huvudsakligen med anledning 

av folkskolans jubileumsår 1942 (några är av äldre datum). Detta år uppmanades 

lärare över hela landet att skicka in sina minnen. Inte alla kom med i jubileumsboken 

som publicerades 1942, eftersom somliga minnen antagligen var lite för kritiska i sin 

beskrivning av yrket.
51

 

Alla lärare som jag har undersökt var yrkesverksamma mellan 1842 och 1942. 

De flesta har varit lärare i hela sitt liv och är pensionerade när de skriver ner sina 

minnen. De skildrar lärarens bakgrund, det egna skollivet, tiden vid seminariet och det 

egna yrkeslivet. Jag koncentrerar mig främst på deras beskrivning av det egna 
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yrkeslivet. Det mänskliga minnet är ofta bristfällig, och minnena kräver en kritisk 

analys. Det egna yrkesverksamma livet ligger närmast i tiden då minnena skrevs, och 

därför kan den beskrivningen anses vara mer pålitlig än de tidigare minnen, som är 

färgade av just erfarenheterna av lärarens yrkesliv.  

Som Margaretha Mellberg påpekar i sin artikel ”Lärare minns – läsning av en 

samling historiska lärarberättelser” är minnena ett svårt källmaterial. De är så olika 

varandra, att man endast genom att ställa specifika frågor och leta efter särskilda 

uppgifter kan få fram användbara uppgifter. Dessa särskilda uppgifter är i mitt fall till 

exempel information om lärarens arbetsförhållanden och ekonomiska förutsättningar. 

Likväl, som Mellberg också påpekar, kan minnena vara en källa till information som 

inte går att få fram på annat sätt. De är den enda källan till uppgifter om lärarens lön i 

natura, till exempel.
52

 

 För att göra undersökningen mer givande använder jag mig av en 

internationellt jämförande metod. Som Gita Steiner-Khamsi beskriver i sin artikel 

”transferring education, displacing reforms” har den här metoden ofta används för 

politiska ändamål, till exempel för att genomföra utbildningsreformeringar genom att 

hänvisa till andra länders utbildningar, med blandade resultat.
53

 En sådan metod är 

dock gynnsam för min analys på flera olika sätt: först och främst, som bland annat 

forskare som Gary Mac Culloch och David Crook har påpekat, för att förstå vilka 

fenomen som är typiskt svenska, och vilka fenomen som vi delar med andra 

samhällen med en annan historisk bakgrund. Denna metod kan även hjälpa oss att se 

hur olika samhällen har påverkat varandra, hävdar dessa forskare, och en komparativ 

metod gör det möjligt att testa olika teorier, för att på så sätt komma fram till en 

generell teori som passar olika historiska kontexter, inte bara den svenska.
54

 En flitig 

användare av den komparativa metoden är den välkända historikern Marc Bloch, som 

använde metoden för att testa olika hypoteser. Precis som Bloch väljer denna studie 

att använda sig av den komparativa metodens andra kategori, såsom stipulerat av den 

franska lingvisten Antoine Meillet. Inom den första kategorin, säger Meillet, jämförs 

olika samhällen som är så skilda i tid och geografi att överenskommelser inte kan 

förklaras av att de har påverkat varandra. Den andra typen däremot, som även kallas 

historisk jämförelse, väljer att undersöka företeelser i samhällen som delar tidsepok 

och andra influenser.
55

 

Till slut några ord om de som skapade källmaterialet. Lärarna, som skrev 

minnena, är inte längre i livet. Deras riktiga namn används i studien eftersom samtliga 
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personer skrev sina minnen med syftet att bli publicerade i lärarförbundets 

jubileumsbok. Dessutom koncentrerar denna studie sig på deras yrkesliv, inte på deras 

privatliv. Därför gjordes valet att använda deras riktiga namn för att hedra dessa 

personer för sina arbetsinsatser på ett respektfullt sätt. Genom användningen av deras 

riktiga namn blir varken deras person eller deras minnen bortglömda. 

 

2 Undersökning 

2.1 Läraryrkets sociala struktur 

För att undersöka lärarnas ställning inom den sociala strukturen tas hänsyn till både 

lärarens uppdragsgivare (skolledningen, staten) och lärarens elever (deras kön, ålder 

och sociala bakgrund). Arbetsgivarna undersöks genom att granska vilka 

förutsättningar som ges till lärarna, i form av inkomst och arbetsförhållanden, 

eleverna undersöks genom att granska hur deras bakgrund beskrivs. På så sätt kan det 

bestämmas hur de fem lärarnas ställning var inom den sociala strukturen. 

2.1.1 Arbetsmiljö 

Lärarnas minnen visar tydligt att de fick väldigt lite uppskattning av sina arbetsgivare. 

De måste gång på gång be om bättre skolmaterial och slåss för en bättre arbetsmiljö.  

När vi koncentrerar oss på arbetsförhållanden har Britta Lisa Isberg och 

Johannes August Lundgrens det sämst. Britta Lisa Isberg ger oss en detaljerad 

beskrivning av hennes liv som lärare i Rupstjärn. I början av hennes karriär hade hon 

inte ens ett skolhus där hon kunde bedriva sin undervisning: lektionerna gavs i en 

liten stuga där rummet var skollokalen och köket med den öppna spisen lärarens rum. 

Många av hennes företrädare hade lämnat platsen just på grund av de dåliga 

arbetsförhållandena. Lokalen var omålad och i dåligt skick: hennes 30 elever satt 

hopträngda i långa bänkar och det fanns lite plats kvar för annat än bänkar i rummet. 

Det hade varit flera lärare före mig, men ingen hade velat stanna. Det var ej vidare 

trevligt att börja i omålat dåligt r(um) 30 barn med långa bänkar, som man måste 

tränga sig omkring.
56

 Ved fick hon hugga själv, och på vintern blev stugan väldigt 

kall. Även på gården var det trångt eftersom de som ägde huset bodde i en stuga intill. 

Då ägarna plötsligen behövde köket där Lisa Britta Isberg bodde var hon tvungen att 

flytta till kyrkvärdens bostad.
57

 

I Sundborn fanns en person som donerade pengar till nya skolbyggprojekt. 

Byborna, och särskilt Britta Lisa Isberg, hoppades att byn skulle få ett nytt skolhus, 

men tyvärr fick Rupstjärn ingen ny skola. I stället fick de en gammal stuga/skolhus 
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från grannbyn där de hade fått ett nytt skolhus. Nu var det vår tur att få en ny skola. 

De hade stämma var den skulle byggas. Så blev det på undantaget den sämsta plats 

som fanns.
58

 Skolan själv hade ett stort skolrum med kakelugn, men inga skåp till 

material, inga gardiner, ingen ventilering och inget tillgång till vatten. Britta Lisa 

Isberg fick nu rum och kök, men det fanns ingen garderob i rummet. En alldeles för 

stor bakugn i köket tog all plats. Spisen fungerade inte och i köket saknades det 

skåp.
59

 Skolan låg vid en stor landsväg, och läraren beskriver hur ensamt det var när 

barnen hade gått hem, och att hon ofta var rädd, eftersom konstiga människor gick vid 

vägen på kvällen. Ibland kom de upp och tiggde, andra gånger försökte de sparka in 

stugdörren. Hon frös så mycket i stugan att hon fick reumatism och fick kalla in en 

vikarie i ett halvt år.
60

 

Då Johannes August Lundgren började arbeta som lärare i Västerbotten fanns 

det inga skolhus i hans skolområde. Läraren var tvungen att flytta mellan de olika 

byarna för att skola eleverna. Oftast var han 5-6 veckor på varje enskild plats tills han 

fick flytta till nästa by.  

Det skol(om)rode jag fått omfattade ungefär 1/3 del av socknen. Nu mera finnas på 

samma område 3 fasta folkskolor ev. 2. Jag hade att läsa 5-6 veckor i en by och var det 

att packa skolmateriellen i en låd(a) och flytta till en annan by.
61

 Efter 5-6 veckor var 

det att på skidor flytta till en ny station.
62

  

Eftersom skolan flyttade visste ofta ingen i byn att det skulle bli undervisning tills 

skolan anlände, vilket gjorde att läraren varje gång fick höra sig för om det fanns rum 

att undervisa i.  

Hans första ”skolrum” bestod av en gammal stuga med trasigt och smutsigt 

golv. Ett bord gjort av hopspikade bräder ställdes i mitten av rummet, plankor lagda 

på kubbar formade bänkar att sitta på, och det fanns en stol för läraren vid ena sidan 

bordet. I rummet hängde gamla kläder och nät på väggen. När man hade högräknings- 

eller geografilektioner var man tvungen att hänga en svart tavla och en karta över 

Norden över de gamla kläderna. Hade vi geografi var det att hänga kartan över 

Norden utanpå gamla nät och kläder
63

 Vid bordet fick 25 barn trängas. I en annan by 

såg rummet mycket bättre ut, fast barnen var alltid tvungna att sitta vid ett enda 

bord.
64

 

På en annan ort fick han undervisa i en stuga som var så liten att han knappt 

kunde stå upp. Den gamla gumman som bodde i stugan satt och arbetade vid den 
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öppna spisen medan Lundgren undervisade. I en annan by fick han undervisa medan 

en gammal gubbe, som vanligtvis bodde i stugan, höll på att bygga saker. 

I Björkfors fick Lundgren nog när han fick 44 barn att undervisa i ett väldigt 

litet rum. Därför skrev han brev till skolrådets ledamot och bad om större 

undervisningsutrymme. Eftersom prosten några dagar tidigare hade påpekat samma 

problem bestämde ledamoten sig för att inte ge gehör för klagomålen, och han gjorde 

ingenting för att underlätta situationen, bara för att visa vem som bestämde. 

Enligt Johannes August Lundgren var problemet att man i varje by endast 

avstod sina sämsta rum för skolan, och att man inte tänkte på om rummet var lämpat 

för undervisning eller inte: Ungefär liknande voro alla rummen som upplåts åt skolan. 

Det var rum som de lättast kunde avstå utan hänsyn till lämpligheten.
65

 

Alfred Vernborg beskriver inte bara sina egna år som lärare, utan även sin 

skolgång på 1860-talet på Östra Stenby folkskola. Det framgår att arbetsmiljön sakta 

men säkert blev bättre, om man jämför beskrivningen av hur hans egna lärare hade det 

med Vernborgs beskrivningar av sitt eget arbetsliv. När Alfred Vernborg var elev 

hette hans lärare C. J. Hagström. Skolhuset som de fick undervisning i var nybyggt. 

På nedre botten av huset fanns två rum och kök åt läraren, samt två rum och kök åt 

klockaren/organisten (som använde köket som handelslokal). Det fanns även ett rum 

och kök för barnmorskan. På den övre bottenvåningen fanns en stor folkskolesal, en 

något mindre småskolesal, ett bostadsrum åt lärarinnan och ett materialrum.  

Mellan 50 till 100 barn fick samtidigt undervisning: de äldsta barnen satt vid 

ett bord vid salens ena kortvägg, där de arbetade självständigt med läsning, skrivning 

och beräkningar. Emellertid undervisade läraren de andra barnen som satt i 

långbänken. Klassen beskrivs som en bikupa, där det fanns mycket oljud. Som lärare 

fick man ha tjocka nerver för att klara av arbetsdagen.
66

 

Alfred Vernborgs egen tid som lärare började hösten 1879 på Munsö 

(Mälaren), där han fick en tjänst som ordinarie lärare och där han stannade i 30 år. 

Arbetsförhållanden är inte de bästa: skolsalen är avsedd för 30 barn men rymmer 

ibland det dubbla antalet och lärarens bostad är liten och illa underhållen.
67

  

Ur Alfred Vernborgs minnen framgår att han som lärare fick flytta runt väldigt 

ofta. Efter hans trettio år på Munsö fick han under ett år jobb i Söderfors (1909), 

därefter arbetade han två år i Södertorn, sedan fick han tjänst i Salem och sen i Lideby 

(1912), där han jobbade åtta år i en nybyggd skola. När han börjar jobba igen efter att 

ha varit pensionerad jobbade han i Ulriksberg i Dalarna (1923), sedan återkom han till 

Munsö (1924), sen arbetade han på Lidingö (1925) och i Savsnäs (1926) och han 
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avslutade sin 45-åriga skoltjänst på Muskö (1929).
68

 Vernborg berättar inte hur lätt 

eller svårt de här flyttarna föll honom, men eftersom han var över femtio år när han 

slutade arbeta i Munsö där han jobbade i trettio år kan det inte ha varit lätt att byta 

bostad varje år. Dessutom nämner han väldigt ofta att han la ner mycket energi på de 

olika skolornas trädgård. Varje gång han bytte lärartjänst fick han dock börja om. 

Gustav Lundgrens arbetsförhållanden i en skola i Forsmark var väldigt dåliga: 

lokalen där han undervisade beskriver han som usel och trång, och han undervisade 

ungefär 100 barn samtidigt. Materialet var lika dåligt som lokalen. Hans 

undervisningsmetod gick ut på Lankastermetoden
69

, vilket han kommenterar med att 

hans Lankastermetoder skulle nu bringa en nutidsinspektör i skrattkonvulsion eller 

raseri.
70

 

I 1845 blir skolan inhyst i ett nytt skolhus, som består av en sal och två mindre 

rum. Ett rum används för barnens matsäck, det andra rummet som arkiv och för 

skolmaterialet. Salen har 10 välvda fönster, men endast en kakelugn. Det gör att det 

blir väldigt hett i den ena delen av salen, medan delen vid fönstren blir iskall. Salen 

var inredd med långbänkar, och katedern befann sig mittemot kakelugnen. Som 

bostad fick han den gamla skolan som hade ett kök.
71

  

Till sist flyttar han till en skola i Björklinge, där en organist- och 

skollärartjänst blev ledig. Skolan där är mindre ansträngande, samt han får en 

hälsosammare bostad och andra förmåner.
72

 

Genom Axel Ferbs minnen får vi en inblick i hur arbetsmiljön kan skilja sig 

mellan olika skolor. Han beskriver hur viktig skolledningen är för skolans 

arbetsmiljö: när skolledningen litar på läraren och låter honom ta beslut blir hans 

arbetsförhållanden genast bättre. Alex Ferb ger oss en noggrann beskrivning av hur 

två av hans arbetsplatser skiljer sig åt på grund av skolledningen.  

Då jag hos skolrådets ordförande, prosten Böös, begärde att få köpa en del materiel, 

svarade han: ”Köp vad herrn behöver, skolkassan betalar”
73

 

Detta skriver han om den bästa skolan. Han nämner även att det förtroendet han fick, 

det bra arbetsmaterialet och de små klasserna gör att han upplever sin arbetsmiljö som 

god, även fast själva skolhuset inte är i bästa skick.
74

 

Efter att Axel Ferb tog examen fick han två lärarplatser att välja på: en i Skåne 

och en i Södermanland. Han väljer tjänsten i Stigtomta i Södermanland, där de, utöver 
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en småskola, även hade en folkskola med två avdelningar. Den ena avdelningen 

bestod av fyra årsklasser som samtidigt fick undervisning i sex månader, medan den 

andra avdelningen var en slags fortsättningsskola, där det undervisades två månader 

om året, och dit barnen brukade gå i två år. Det fanns dock inte så många barn på 

skolan, knappt 23 stycken i den lägre avdelningen och endast 16 barn i den högre 

avdelningen. Ferb beskriver skolan i Stigtomta i väldigt positiv dager: de få barnen 

han undervisade var väldigt trevliga, och han hade bra material att arbeta med. 

Förbrukningsmaterialet som barnen använde köptes på skolans bekostnad, och 

eleverna fick därutöver låna alla böcker de behövde. Skolrådet gav Ferb friheten att 

köpa in det som han tyckte skolan behövde som läroböcker. En nackdel var dock de 

gamla lokalerna och lärarbostaden, som han beskriver som icke tidsenliga.
75

 

I Wästra Husby ser förutsättningarna för hans arbete mycket annorlunda ut. 

Där fick han ungefär hundra elever att undervisa. Medan eleverna i Stigtomta endast 

läste fem dagar i veckan, fick eleverna i Wästra Husby läsa sex dagar i veckan under 

sju månader, och fick ungefär trettio barn gå i repetitionskola den åttonde månaden.
76

 

Lokalerna hade inte ändrats sen 1847, då skolan inrättades. På nedre botten fanns en 

ganska stor skolsal, samt en liten kammare och ett kök för läraren. Läraren hade även 

två vindsrum till sitt förfogande. Sex smala långbänkar fyllde salen, som rymde 

ungefär åtta barn. Bänkborden var för smala för att klara något mer än skolböckerna, 

så för att öva välskrivning fick barnen använda fällbara skivor vid väggen, som var 

knappast tillräckligt breda för detta ändamål. Under de hopfällbara skivorna la man 

även barnens matsäck, för det fanns inget särskilt rum att lägga dem i. En hög och 

trång kateder fanns i gaveln, mitt emot en stor öppen spis.
77

 

Som skolmaterial hade Ferb två tavlor på varje sida av sin kateder, kartor över 

Sverige, Europa och Palestina, ett psalmodikon samt ett flertal läseböcker och det nya 

testamentet. Allt material var dock väldigt slitet.
78

 Ferb tillägger att:  

Det är väl ganska troligt, att därest jag gjort mig mera förtrogen med de verkliga 

förhållandena vid denna skola, jag näppligen skulle hava sökt anställning här.
79

 

Det byggdes dock redan under 1881 en ny skola, med en stor sal för folkskolan och en 

mindre sal för småskolan, samt en bostad för läraren, lärarinnan och barnmorskan. 

Bänkarna i salen rymde två elever, och det fanns tillräckligt med bänkar för 72 elever. 

När barnen skulle skriva tentamen fanns det dock ont om plats på grund av deras 

antal, så då var Ferb tvungen att låta dem sitta tre i varje bänk.
80
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2.1.2 Elevernas status 

Om elevernas status hänger ihop med lärarens status, som Sofia Persson påpekar, kan 

vi inte annat än konkludera att undersökningens fem lärare hade låg status. Barnen 

som de undervisade var mycket fattiga. Lärarna nämner dock varken deras kön eller 

ålder, de talar om eleverna som ett namnlöst, könlöst kollektiv och tar aldrig upp 

individer. Även detta pekar på att eleverna (och deras föräldrar) hade låg status: ingen 

verkar ha nått framgång på ett sätt som är nämnvärt eller som gör att deras lärare stolt 

vill nämna dem i sina minnen. 

Det framkommer tydligt i Gustav Lundgrens minnen att han tog hand om 

väldigt fattiga barn som inte förväntades lära sig mycket. Gustav Lundgren ger 

skolsystemet mycket kritik. Han anger att han vid vissa tillfällen känner sig utnyttjad, 

till exempel när det gäller undervisningen av så kallade läsbarn. Dessa barn kom från 

fattiga hem och deras utbildning begränsade sig till att lära sig läsa, så att de skulle 

veta vad som stod i bibeln. De kom till honom två dagar i veckan, en dag i veckan 

läste de med kyrkoherden. När han ville att de skulle betala inskrivningsavgift (16 

skilling) blev han kallad till prästgården och tillsagd att Läsbarnen icke vore att 

betrakta som skolbarn.
81

 Lundgren beskriver hur en tvist uppstod när han då 

förklarade att han i så fall vägrade undervisa dem. Hela tvisten slutade med att han 

fick en skrapa
82

 för att fortsätta arbetet med läsbarnen.
83

 Gustav Lundgren stör sig 

även på föräldrarna till barnen. I hans minnen klagar han på att föräldrarna från landet 

endast är intresserade av att barnen ska kunna läsa för prosten och ska kunna skriva 

och räkna, men inget mer.
84

  

Att barnen han undervisar kommer från fattiga hem framkommer även när han 

avfärdar lärarmötens beslut om att endast lära elever upprepa katekesstycken. Gustav 

Lundgren kallar sina elever för fattiga barn som kommer att utveckla bittra känslor 

mot lyckligare lottade människor.
85

  

Britta Lisa Isberg beskriver hur det ansågs vara helt acceptabelt att eleverna 

användes som arbetskraft. Hon berättar hur mycket byggmaterial fanns kvar på 

gården efter att skolhuset hade flyttats, och hur det bestämdes att barnen själva skulle 

städa upp allt för att spara pengar. Författaren låter en aning sorgset när hon beskriver 

hur barnen, som var trötta efter att ha gått den långa vägen till skolan, var tvungna att 

jobba så att skolgården skulle vara fint till vintern.  

Prosten ville att vi skulle planera och göra fint själva under fristunden ty de hade ej råd 

att ta hjälp <…> Ja, det blev nu att arbeta både inne och ute. De hade ganska lång väg 
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till skolan och voro nog lite trötta när de kommo, men värre när de gingo hem <…>Wi 

fyllde gropar med sten och sand. Drog upp stubbar, bar bort sågspån och allt möjligt 

skräp efter bygget.
86

   

Två gropar var för stora att fylla, och då fick Britta Lisa och barnen äntligen 

professionell hjälp. Vilda djur sprang in i klassrummet när skoldörren var öppen. Att 

städa, hämta vatten och hugga ved gjorde läraren själv för att spara barnen. 

Lektionerna höll på till kl 4 på eftermiddagen. På vintern, när de inte kunde göra 

något ute längre, beslöt Britta Lisa Isberg att låta barnen vara inne i vedboden och 

hugga ved.  

Mina barn voro så präktiga, behövde aldrig gräla på dem, när de förstodo att vi måste 

hjälpa varandra.
87

  

Vedhuggningen tyckte dock inte föräldrarna om, och när ett barn i en annan skola fick 

sitt finger avhugget fick barnen inte längre hugga ved.
88

 

Även Alex Ferb beskriver hur skolrådet utgår ifrån att barnen själva skulle 

sköta städningen av lokalerna.  

Skollokalernas städning skulle, såsom förut skett, verkställas av barnen själva.
89

 

Alfred Vernborg beskriver sina elever på Munsö som mestadels magra och trasiga 

statbarn, som flyttar två gånger om året och skolkar på grund av herrgårdstjänster.
90

 

2.1.3 Lärarnas inkomst 

Lärarnas löner var otillfredsställande. Det framkommer tydligt att undersökningens 

lärare inte är nöjda med sina löner. Alfred Vernborg uttrycker sig på följande sätt:  

Jag tror inte att nuvarande yngre lärare riktigt kan sätta sig in i hur litet givande i 

ekonomiskt hänseende en folkskollärartjänst var under min verksamhetstid.
91

  

Samtidigt som han beklagar sig över sin situation under sina yrkesverksamma år ger 

han med detta yttrande intrycket att situationen för de nya lärarna har förbättrats. 

Alfred Vernborgs minnen ger en tydlig bild av lärarens status och ekonomi. 

Läraren, som han hade som barn på folkskolan, fick knappast en lön som stod i rätt 

proportion till mödan, tycker Vernborg.
92

 Även i andra delar av hans minnen kommer 

han fram till att lärarlönen knappt räckte till. Han beskriver hur han lärde sig 

trädgårdsskötsel på seminariet, och hur han genom att sköta skolgårdarna fick in lite 
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kassaförstärkning.
93

 De första fem åren (1879-1884) fick han 600 kronor per år som 

lön. De följande fem åren (1884-1889) fick han 700 kronor per år. Han skriver hur 

man först ville betala honom 800 kronor per år, men att han var för frisinnad enligt de 

konservativa styrande män, som tyckte att han borde hållas under rösträttstrecket. 

Denna kommentar visar att det inte var självklart att läraren hade rösträtt. Efter tio år 

som lärare fick han äntligen 800 kronor per år. Hans inkomst ökade stadigt: efter 20 

år fick han 1000 kronor per år, efter 30 år fick han 1200 kronor per år och efter 35 år 

fick han 1600 kronor per år. Efter femtio års tjänst fick han en guldklocka, och i 

början av 1900-talet belönades han för sin trädgårdsodling med 50 kronor ur den 

Wirénska fonden.
94

  

Fast om man jämför Alfred Vernborgs lön med Gustav Lundgrens lön hade 

han det väldigt bra ställt. Trettio år tidigare fick Gustav Lundgren endast en tredjedel 

av den lönen som Alfred Vernborg fick i början av sin karriär. 

Lundgren började hjälpa till i söndagsskolan när han var 13 år genom att 

undervisa andra elever, somliga äldre än honom. För detta arbete fick han åtta 

skillingar per söndagsmorgon. 

I 1840 tog Gustav Lundgren sin organistexamen vid den musikaliska 

akademin, men eftersom lönen var låg (10 riksdaler per år), och eftersom han enbart 

behövdes var tredje söndag för att spela i slottskyrkan blev han i 1841 biträdande 

lärare i Prins Gustafs skola, dock utan att få ersättning för sitt arbete. Han bytte snart 

till en nystiftad skola, där han får 200 kronor i lön plus en liten bostad och kammare.
95

 

I 1843 bytte han till en skola i Forsmark, där han bodde och fick mat i 

prästgården, samt fick 200 kronor i lön.
96

 

Britta Lisa Isberg skriver inget om sin inkomst. Innan hon började arbeta som 

lärare tjänstgjorde hon som hembiträde, men när hon blev lärare verkar hon inte ha 

haft jobb vid sidan av. Även fast hon, som småskolelärarinna, måste ha tjänat minst 

av våra fem lärare klagar hon inte på att lönen är dålig eller otillräcklig. Istället 

nämner hon sin pension, som tillåter henne att resa lite ty nu får jag så mycket varje 

månad, så det går så bra oaktad dyrtid.
97

 

2.1.4 Utanför Sverige 

År 1860 frågades grundskolelärarna i Frankrike att skriva uppsatser med förslag till 

eventuella förbättringar i skolväsendet. Dessa essäer (som granskas i C.R. Days studie 

om de Franska lärarnas arbetsliv)
98

 ger oss, precis som de svenska minnena, en 
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väldigt intressant inblick i lärarnas liv och ger oss en uppfattning om deras 

ekonomiska situation och arbetsförhållanden. Lärarna klagar främst över bristen på en 

professionell status och en ordentlig lön.  

Även i England är lärarnas löner låga jämfört med andra yrkesgrupper. 

Dessutom var löneutvecklingen väldigt dålig.
99

 

De franska lärarnas inkomst var främst grundad på skolavgifterna som 

eleverna betalade. I norra Frankrike introducerades sen på 1850-talet en löneskala 

som startade vid minimilönen på 600 francs och som steg med åren. Denna löneskala 

befriade lärarna från att kräva in skolavgifter.  Vad gäller arbetsförhållanden verkar 

även de franska lärarna klaga mycket på bristen av ordentliga klassrum och 

material
100

, precis som deras svenska kolleger gör i sina minnen. En viktig 

komplettering till den franska lärarens finansiella situation är ”le cumul”, 

extraärenden som görs åt borgmästaren eller prästen. Även i Sverige verkar ”le 

cumul” ha funnits: de flesta av undersökningens fem lärare verkar ha haft 

sysselsättningar vid sidan om lärarjobbet, som till exempel organist eller klockare. 

Ofta var läraren en av de få utbildade yrkesutövarna i mindre franska kommuner, 

samtidigt som han hade låg lön. Dessa extra ärenden kunde hjälpa läraren att utöka sin 

inkomst, men de pekas samtidigt ut som det som störde läraren mest i sin 

yrkesutövning, tillsammans med bristen på bra arbetsmiljö: det finns brist på 

ordentliga skolbyggnader, och bra böcker och andra läromedel saknas ofta.
101

  

År 1850 tjänade mer än hälften av lärarna i Frankrike endast 600 francs, vilket 

var minimilönen på den tiden. Jämfört med andra yrken som krävde utbildning var 

denna lön mycket mager. Många lärare påpekar i essäerna att det är nästintill omöjligt 

att underhålla en familj på denna lön.
102

 

Däremot hade de flesta lärarna två andra inkomstkällor: le cumul (extra 

ärenden inom kommunen) och betalning i natura. Lärarna kunde få allt från mjölk, 

ägg och vin till köttstycken.
103

 Inspektörerna ger därför en helt annan bild av lärarens 

inkomst och status: tack vare betalning i natura hade läraren det relativt bra ställt, 

tycker dem, särskilt om man jämförde hans inkomst med det som vissa borgmästare 

och kommunanställda i små kommuner tjänade. Dessutom hade han, genom sina 

extratjänster i kommunen, stort inflytande i samhället. Tyvärr är det svårt att 

kontrollera i vilken utsträckning lärarna blev betalda i natura, eftersom de flesta lärare 

tiger om detta i essäerna, antagligen för att inte hamna i kläm hos 
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skattemyndigheterna.
104

 Våra fem svenska lärare nämner ibland, som till exempel 

Gustav Lundgren, att de får mat på prästgården eller andra förmåner utöver lönen.
105

 

Day beskriver hur de franska essäerna visar att le cumul hade störst påverkan 

på plånboken. Dessa ärenden kunna innebära allt från att hjälpa prästen som kantor, 

organist, klockare och även dödgrävare till att bistå borgmästaren som stadsjurist, 

sekreterare, registrator, osv. En tredjedel av lärarna klagar att dessa ärenden stör de i 

sitt yrkesutövande, och främst klagar man över de religiösa tjänsterna. De ärenden 

som utförs åt borgmästaren (som att bistå honom som stadsjurist eller sekreterare) 

uppskattas betydligt mer, eftersom de ger inflytande och status.
106

 

Från och med 1850 börjar läs- och skrivkunnigheten i Frankrike öka markant 

och även klassnärvaron ökar och antalet utbildade lärare tilltar. Mycket färre lärare 

klagar över slitna skollokaler och bristande böcker och läromedel.
107

 

2.2 Läraryrkets kulturella struktur 

För att undersöka lärarnas ställning inom den kulturella strukturen tas hänsyn till 

vilken social värdering våra lärare gav sitt yrke. Här är det viktigt att undersöka vem 

som utövar yrket (vilken klass tillhörde våra lärare innan de började arbeta?). Även 

yrkesutövarens kön spelar roll: yrken med många kvinnor tenderar att vara lägre 

värderade
108

. Är feminiseringen något som framkommer i våra lärares minnen? Sofia 

Persson påpekar att krav på högre utbildning för att få utöva yrket är statushöjande
109

. 

Vilken utbildning har våra lärare fått? Kapitlet avrundas med en internationell 

jämförelse. 

2.2.1 Yrkets ställning enligt lärarna 

Undersökningens fem lärare verkar vara eniga: läraryrket har ingen hög ställning i 

samhället. Alfred Vernborg uttrycker sig på följande sätt: Han börjar sina minnen med 

orden: vem hade trott att han skulle bli något så högt som skolmästare med 600 

riksdalers årlig lön, potatisland, kofoder och husrum. Han tillägger dock omedelbart 

att, i fall folk i hans hemby sade så, de måste ha varit ironiska:  

Ty en folkskollärare den tiden hade litet eller intet anseende och en årsinkomst som 

stod svältgränsen mycket nära.
110
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Fastän de fem lärarna klagar rätt mycket över sina arbetsomständigheter och ställning 

verkar de ändå rätt nöjda med läraryrket, och att vara lärare måste ha inneburit en viss 

status, eftersom våra lärare har valt aktivt att bli lärare. Så skriver Britta Lisa Isberg 

att hon redan ville bli lärare i fjortonårsåldern, men att hon var för fattig då och därför 

var tvungen att arbeta som hembiträde först. Där ser man att hon föredrar att arbeta 

som lärare över att vara hembiträde.
111

 

Redan vid nio års ålder fick Gustav Lundgren en lärare som uppmanade 

honom att bli grundskolelärare. Lundgren nämner även att hans skolgång 

dominerades av Lancasters skolmetod
112

, och att denna metod gav honom hans första 

lärarjobb: som duktig elev fick han, vid 13-års ålder, hjälpa till i söndagsskolan 

genom att undervisa andra elever, somliga äldre än honom.
113

 

Däremot ser Axel Ferb i sina minnen en utveckling i lärarens anseende som 

går åt rätt håll:  

Att svenska folkskola under de mer än 70 år jag haft tillfälle att följa dess utveckling 

från egna barnsår till min sena ålderdoms höst undergått en omdaning och vunnit ett 

anseende, som vid dess tillblivelse näppeligen kunde förutses <…> Jämsidas har också 

dess lärarekår genom att väl fylla sin uppgift och genom målmedveten strävan för såväl 

skolans som egets bästa vunnit ett anseende helt olika det, som kom dess första utövare 

till del.
114

 

2.2.2 Lärarnas bakgrund och utbildning 

Alfred Vernborg, Gustav Lundgren och Axel Ferb har alla tre gått en utbildning på 

lärarseminariet. Alfred Vernborg och Axel Ferb började arbeta som lärare vid 20-21 

års ålder, Gustav Lundgren arbetade redan som lärare innan han gick på seminariet. 

Britta Lisa Isberg gick en ettårig utbildning vid 20 års ålder. Johannes August 

Lundgren nämner ingen seminarieutbildning.
115

  

Alfred Vernborg och Axel Ferb hade de bästa förutsättningarna. Fast de inte 

blev klara med sina studier innan de fyllde 20 år klagar de inte över sinande 

tillgångar, de verkar inte ha sett den långa utbildningen som ett problem. Vernborg 

klagar över både status och lön, men är den lärare som har mest sysselsättningar vid 

sidan av sitt jobb, och är på så sätt mest förankrad i samhället: på ålderns höst höll 

han på med bok- och tidningsskriveri (vid 62 års ålder gick Alfred Vernborg i pension 

och blev medarbetare på Stockholms läns Tidning i Södertälje), han var med och 

bildade Sveriges Allmänna Folkskollärareförening samt var dess ombud i Stockholms 

län och han var hedersledamot och ledamot i olika föreningar. När han var yngre 
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erbjöd han sig som predikohjälp till präster. När prästerna var sjuka förrättade han till 

och med gudstjänster.
116

 Han nämner även att han ofta tjänade en liten penning 

genom att göra tjänster åt klockaren i Munsö.
117

 Axel Ferb beskriver hur han, efter att 

han har tagit examen, börjar arbeta på en skola i Stigtomta (Södermanland). På grund 

av sin omyndighet blir Ferb i slutet av 1880
118

 tvungen att följa sina föräldrars 

önskningar att söka en skola närmare sitt föräldrahem. Har hans föräldrar kanske 

medfinansierat hans utbildning? Tyvärr nämner Axel Ferb inte sin bakgrund eller 

egen skolgång, men det verkar som om han inte hade det så dåligt ställt. I slutet av sin 

lärarkarriär blir Ferb erbjuden en tjänst vid ett bankkontor i Söderköping, och vid 

sidan om denna anställning tar han sig an en hel del kommunala uppdrag. Han 

fortsätter att vara engagerad i skolan genom att vara vice ordförande i skolrådet och 

ordförande i Samskolans styrelse.
119

 

Gustav Lundgren däremot berättar mycket om sin egen skolbakgrund, och den 

verkar inte skilja sig mycket från hans egna elevers fattiga bakgrund. Väldigt 

intressant är Gustav Lundgrens skildring av sin egen skoltid i Prins Gustafs skola. 

Han beskriver hur läraren, som även var organist och klockare, uppträdde som en 

tyrann. Han var så hårdhänt att folk brukade komma in från gatan för att skolbarnen 

skrek. Han hanterade drakoniska bestraffningar: om barn stakade sig när de läste en 

text fick de ett par tjocka läsglasögon av trä. Detta glasögonpar kunde öka i antal vid 

fler stakningar, upp till tre par samtidigt. Det fanns även en skamplats som användes 

flitigt. Barnen blev nedstuckna under bänken vid dörren eller under 

kakelugnsskänken.
120

 

Lundgren verkar ha varit en duktig elev som i tidig ålder fick hjälpa sina 

lärare, och på så sätt kunde tjäna ihop tillräckligt för att utbilda sig till lärare. Det kan 

förklara varför han blir så illa berörd när både föräldrar och kyrkoherden i Björklinge 

har så låga krav på barnens kunnande. Som tidigare nämnts klagar han på att 

föräldrarna från landet endast är intresserade av att barnen ska kunna läsa för prosten 

och ska kunna skriva och räkna, men inget mer.
121

 Här måste man påpeka att Gustav 

Lundgren gick på en skola för fattiga stadsbarn i centrala Uppsala, medan han 

undervisade på en skola för fattiga barn på landet. 

Britta Lisa Isberg är mest tydlig om sin bakgrund: Hon nämner att hennes 

familj var väldigt stor, och hur hennes mor skickar iväg henne till prästgården efter 
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hennes fars död. Hon skriver att hon redan då ville bli lärare, men att hon inte hade 

råd och ansågs vara för ung.  

Wille bli lärarinna, men var för ung 14 år och hade ej råd
122

  

Därför blev hon först hembiträde i Falun i fyra år. Efter åren som hembiträde fick hon 

låna lite pengar från prästen och började en ettårig kurs på landstingsseminariet i 

Falun. För henne är läraryrket ett sätt att få det bättre, och att få ett ärbart arbete som 

ogift kvinna. Hennes utbildning är i Falun, och hon får jobb i på landet, inte långt 

utanför Falun.  

2.2.3 Feminisering 

Våra fem lärare nämner inget om feminiseringen av läraryrket och eventuell 

statusförlust i samband med feminiseringen. När Alfred Vernborg och Gustav 

Lundgren berättar om sina lärare är de alltid män.
123

 När Gustav Lundgren berättar 

om folkskollärarmöten nämner han endast manliga lärare.
124

 Vår enda måttstock är 

Britta Lisa Isberg, och hon visar väl hur läraryrket (småskoleläraryrket) är en av de få 

alternativ att välja på för henne som kvinna. Redan vid 14 års ålder vill hon bli lärare, 

men hon kan inte eftersom hon inte har pengar. Det visar att önskan att bli lärare är en 

realistisk framtidsplan (hon hade knappast tänkt sig att bli läkare) och att det som 

försenar hennes planer är bristen på pengar.
125

 Det bekräftar teorin om ”social 

closure”: även en ung Britta Lisa Isberg visste att dörren till ett oattraktivt yrke som 

småskolelärarinna på landet inte var stängd för henne. 

2.2.4 Utanför Sverige  

Lärarens ställning i Sverige liknar mycket den ställningen som lärare har i Frankrike 

och England. Den styrande eliten, både inom staten och kyrkan, verkar frukta en 

utbildad lärare från de lägre klasserna, vilket resulterar i en sträng och medelmåttig 

yrkesutbildning och pressade löner för att inte göra yrket allt för attraktivt. Det 

resulterar till slut i att läraryrket har låg status. Endast Skottland avviker från detta 

mönster, tack vare att både kyrkan och samhället i Skottland ser på utbildning som en 

nyckel till framgång.
126

 

De franska normalskolorna hade ingen hög status bland befolkningen. Det 

visas tydligt när man undersöker vem som utbildade sig till lärare. De flesta pojkarna 

som läste till lärare var söner till bönder, hantverkare och lärare, men pojkar från 
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medelklassen är svårt att hitta. Lärarna rekryterades i de lägre samhällsklasserna, 

medelklassen var generellt inte intresserad av att skicka sina söner till normalskolan 

eftersom yrket ansågs vara för anspråkslöst.
127

 Lärarens lön var inte särskilt hög, så 

även landsbygdsbefolkningen var inte särskilt intresserad av lärarutbildningen. 

Dessutom kunde man inte påbörja sin utbildning vid normalskolan innan fyllda 16 

(senare även 18) år, vilket måste ses i förhållande till att pojkar gick ur grundskolan 

vid 12 års ålder.
128

 Den franska forskningen visar alltså att det går mycket tid mellan 

att eleven avslutar sin skolutbildning och börjar på lärarseminariet. I Sverige verkar 

lärarna lösa problemet av att vara ett flertal år utan yrke eller yrkesutbildning genom 

att utbilda sig till organist först, som till exempel Gustav Lundgren och Alex Ferb, 

eller genom att ta annat arbete, som Britta Lisa Isberg.
129

 

Många studenter kom från enkla förhållanden och hade inte kunnat påbörja 

sina studier utan stipendier. Samtidigt var många utexaminerade lärare tvungna att 

låna pengar för att kunna etablera sig i sin första läraranställning.
130

 

Ett flertal studenter såg normalskolan som ett tillfälle att få en utbildning som 

annars var omöjlig och för dyr att få. Det fenomenet hade som resultat att många 

lämnade sina lärarjobb rätt fort efter att de hade blivit utexaminerade för bättre 

betalda tjänster. Därför infördes ett krav 1832 att de som tog lärarexamen åtminstone 

skulle arbeta som lärare i tio år (l’engagement décennal).
131

 

Läraryrket i England hade låg status under 1800-talet. Överklassen och kyrkan 

såg på utbildning med misstänksamhet, och ansåg att en för utbildad arbetarklass 

skulle leda till sociala oroligheter. Därför begränsades lärarens utbildning, vilket hade 

direkt effekt på hans status bland andra yrken.
132

 

Nästan alla grundskolelärare kom från de lägre klasserna. Medelklassen tittade 

ner på yrket, särkilt på lärare som undervisade på grundskolenivå. Ändå ansåg lärarna 

att de, tack vare sin utbildning i seminariet och sitt yrke, hade avancerat och inte 

längre tillhörde de lägsta klasserna.
133

 

Även fast England och Skottland är grannländer skiljer deras 

utbildningssystem sig väldigt mycket åt under 1800-talet. Skottarna var väldigt stolta 

över sitt utbildningssystem, där alla fick chansen att utvecklas, oavsett bakgrund.
134

 

Grundskoleläraren förväntades ha en universitetsutbildning och skulle till 

exempel undervisa Latin. Läraren tjänade inte bara de lägre klasserna, men 
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undervisade även medelklassens barn.
135

 Därför ställde man krav på hans 

yrkesutbildning, vilket gynnade alla elever. Det skotska samhället präglades av det så 

kallade ”lad of parts”-idealet (ibland mer önskedröm än verklighet, men ändå djupt 

rotad i skottarnas medvetande), som gick ut på att även pojkar från de lägsta klasserna 

kunde uppnå viktiga yrken och kunde få tillgång till universitetsstudier tack vare bra 

grundskoleutbildning. Detta ideal innebär en mystifiering av lärarkåren (bakom varje 

lyckad pojke stod en hårdarbetande grundskolelärare), som delade ut nyckeln till 

framgång i form av utbildning. Det hade som resultat att läraren hade en hög status i 

samhället.
136

 

2.3 Lärares agentskap 

För att undersöka hur lärarnas ställning påverkades av lärares agenskap tas hänsyn till 

professionaliseringen av läraryrket och lärarnas individuella handlingar. 

Under 1800-talet undergick läraryrket många ändringar, inte bara i Sverige, 

men även i andra Europeiska länder såsom England och Frankrike. Yrket tog sina 

första steg till en professionalisering, samtidigt som staten stiftade lagar för att strama 

upp lärarnas yrkesutövning för att på så sätt få kontroll över undervisningen. Detta var 

ett sekel då den ledande eliten började förstå vilken makt som fanns i allmän 

undervisning, och där man började använda skolan som ett verktyg att skapa lojala 

medborgare, så som kyrkan i många år hade använt katekesundervisningen för att 

skapa hängivna troende.
137

 

Varje nation har dock sina egna egenheter och säregna historia, vilket har haft 

stort inflytande på skolpolitiken, och indirekt på lärarens status och yrkessituation.  

En sak som återkommer i både Frankrike och Englands utbildningshistoria är 

att den ledande eliten anser att det är onödigt (eller till och med farligt) att läraren 

eller eleven kan mer än nödvändigt. En utbildad lägre samhällsklass är en ”risk för 

samhället” – därför begränsas utvecklingsmöjligheterna för de lägre klasserna.
138

 

Även i Sverige kan man se liknade tendenser. Det blir tydligt när Gustav Lundgren 

berättar om sina konflikter med kyrkoherden angående söndagsläsning. Kyrkoherden 

och elevernas föräldrar är endast intresserade av att låta barnen lära sig att läsa bibeln, 

inget mer. Skolan används inte som ett sätt att utveckla de eleverna med potential, 

men ska i stället endast förse dem med grundkunskaper.
139

 

I Frankrike kan många studenter inte börja på normalskolan utan 

stipendium.
140

 Även Britta Lisa Isberg är tvungen att först arbeta som hembiträde och 
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dessutom låna lite pengar för att ha råd med utbildningen.
141

 Dessutom lånar många 

nyutexaminerade lärare i Frankrike pengar för att börja som lärare. L’engagement 

décennal
142

, genom vilket läraren tvingas åtminstone arbeta i tio år som lärare, 

infördes för att många valde att lämna yrket för bättre betalda jobb. Att ett sådant 

dekret var nödvändigt visar att det fanns en diskrepans mellan lärarens 

utbildningsnivå å ena sidan och hans lön och arbetssituation å andra sidan. 

Ändå var det franska grundskolelärareyrket ett av de mest öppna i Europa: 

franska lärare hade mycket fler möjligheter att avancera i sitt arbete än vad lärare i till 

exempel Tyskland eller England hade. Så länge läraren hade en ”Brevet complet” 

kunde de undervisa i den högre grundskolan, lärarutbildningen, på tekniska skolor 

eller även bli normalskoleinspektörer eller skoldirektörer.
143

 Ingen av de svenska 

lärare som jag har undersökt verkar ha gjort särskilda framsteg i karriären: fyra av 

fem avslutade sina yrkesliv som grundskolelärare, endast Axel Ferb ändrade sin 

karriär och blev banktjänsteman istället, samt ordförande i folkskolestyrelsen.
144

 

2.3.1 Professionalisering 

Lärarnas professionaliseringsförsök visar sig tydligast i Gustav Lundgrens minnen. 

Han är den enda av våra fem lärare som beskriver hur han går på folkskolelärarmöten, 

och hur han blir besviken av det han hör på dessa möten.
145

 

Gustav Lundgrens egna kolleger kan inte alla räkna med hans respekt. Så 

beskriver han hur man, vid det första folkskollärarmötet i Uppsala (6-8 maj 1843) 

beslutar att en lärare lätt kan sköta en skola på 100 elever. Den läraren som hävdade 

detta hette Lundberg och var lärare på Walö skola, och beskrivs av Lundgren som en 

alkoholist som ofta sov ruset av sig på sina lektioner, i stället för att sköta sina 

lärarplikter. Andra beslut som tas och som förargar Lundgren är till exempel ett 

förbud mot att skollärare förklarar katekesstyckena. Det stipuleras även att eleverna är 

skyldiga att kunna läsa upp sina läxor ordagrant. Lundgren avfärdar dessa beslut: han 

tycker att det låter som om de vill att de fattiga barnen ska gå till skolan  

för att odlas till slafsinne, missbruk af guds ord och namn, samt från barndomen 

uppväcka bittra känslor mot lyckligare lottade människor.
146

  

Av de fem lärarna i undersökningen jobbar Alfred Vernborg mest aktivt för lärarnas 

samhörighet: han är med och bildar Sveriges Almänna Folkskollärareförening och är 
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dess ombud i Stockholms län.
147

 Axel Ferb engagerar sig först efter sin lärarkarriär 

genom att bli ledamot och ordförande i skolrådet.
148

 

2.3.2 Individuella handlingar som påverkar läraryrket 

Enligt Sofia Persson kan även individuella handlingar forma yrkets ställning i 

samhället. I de franska lärarminnen läser vi hur de ärenden som utförs åt 

borgmästaren (som att bistå honom som stadsjurist eller sekreterare) ger lärarna 

inflytande och status.
149

 

 Den lärare som hade flest sysselsättningar vid sidan av sitt jobb som lärare 

var utan tvivel Alfred Vernborg. På senare tid höll han på med bok- och 

tidningsskriveri, var med och bildade Sveriges Allmänna Folkskollärareförening samt 

var dess ombud i Stockholms län och han var hedersledamot och ledamot i olika 

föreningar. När han var yngre erbjöd han sig som predikohjälp till präster. När 

prästerna var sjuka förrättade han till och med gudstjänster.
150

 Han nämner även att 

han ofta tjänade en liten penning genom att göra tjänster åt klockaren i Munsö.
151

 Det 

framkommer dock inte om dessa tjänster höjde hans status i samhället. Det verkar 

snarare som Vernborg var tvungen att ta på sig extra arbeten för att klara sig 

ekonomiskt. Vid 62 års ålder gick Alfred Vernborg i pension och blev medarbetare på 

Stockholms läns Tidning i Södertälje. Pensionen och lönen räckte dock bara till ett 

existensminimum av lyse, kläder och mat, eftersom första världskriget satte press på 

priserna. Därför beslöt han sig för att söka lärartjänster igen. Det fanns dock en 

begränsning: eftersom seminariet utexaminerade nya lärare fick han som pensionerad 

arbeta i högst fyra år.
152

 Med andra ord försämrades hans arbetsvillkor efter 

pensionen, och lärarpensionen räckte uppenbarligen inte till för att klara sig i 

samhället. 

2.3.3 Professionaliseringsförsök utanför Sverige 

Under 1800-talet präglades läraryrket i Frankrike av omfattande 

professionaliseringsförsök, främst genom en implementering av statliga 

seminarieskolor.
153

 Tidigare, under 1700-talet, hade läraren lärt sig yrket genom en 

lärlingstid på jobbet. Läraren lärde då endast ut de saker som han råkade kunna inom 

läsning, skrivning och räkning, professionella kvalifikationer eller krav var 

obefintliga. Under Napoleon började normalskolor växa fram efter tyskt exempel, 
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men denna modell blev ingen succé.  Istället anammades en ny metod som kom från 

England, som kallades för l’école mutuelle, bättre känd som the ”Bell-Lancaster 

method”. Äldre elever, så kallade ”monitorer”, undervisade yngre elever under 

uppsikt av en lärare. Utbildningsskolor inrättades och efter en ettårig kurs skickades 

lärarna ut till landet för att grunda nya skolor och lära upp monitorelever. Denna 

metod hade som resultat att en hel generation franska barn blev läskunniga, tack vare 

dess popularitet och genomslag.
154

 

Att många protestanter var eldsjälar bakom denna metod oroade den katolska 

kyrkan, och katolska barn blev avlägsnade från de protestantiska skolorna. Detta var 

ett hårt slag för de skolorna som använde sig av Lancastermetoden, och ett förnyat 

intresse riktades mot normalskolorna. År 1833 infördes en lag (”Guizot-lagen”) som 

gjorde det obligatorisk för varje region att inrätta normalskolor. Denna lag fodrade 

även att Franska städer skulle öppna lågstadier för pojkar under 12 år, större städer 

med mer än 5000 invånare blev även tvungna att öppna skolor för pojkar mellan 12 

och 14 år gammal. Minimilönen för lärarna blev 200 francs per år.
155

 

Från början hade Guizot
156

 tänkt att lärarna skulle kunna mer än de lärde ut. 

Konservativa röster i Frankrike var dock emot denna idé. De var rädda att 

normalskolorna skulle producera överutbildade ”demi-savants” som inte skulle nöja 

sig med livet på landet men istället skulle hänga kvar i städerna och bli arbetslösa 

agitatorer. Staten tog denna rädsla på allvar, och skolorna flyttades till lugna 

provinsstäder. Skoltiden minskades och skolorna gjordes om till internatliknade 

inrättningar.
157

 

Efter revolutionsåret 1848 blev normalskolorna mer och mer stränga: reglerna 

inspirerades av det militära livet och klosterlivet (måltider skulle ätas i tystnad, osv.). 

Huvudämnena var läsning, skrivning, räkning, religion och moral, och endast 

huvudämnena krävdes för att få ut en ”brevet simple”, en examen som behövdes för 

att bli grundskolelärare. Upp till 1848 hade kurser i till exempel jordbruk, historia och 

geografi varit obligatoriskt, men nu behövdes de endast om studenten ville ta ut en 

”brevet complet” (ett examen som behövdes för att undervisa i den övre grundskolan). 

Ironiskt nog hamnade de flesta lärare med en brevet complet (ungefär var sjunde 

student på normalskolan läste upp till en brevet complet) i städer, där ett ämne som 

jordbruk var föga användbart.
158
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Den här utvecklingen varade dock endast i några år. Snart såg nya 

utbildningsministrar till att släppa på tukten i normalskolorna, och alla lärare 

uppmuntrades nu att ta ut en brevet complet.
159

 

Läraryrket i England bar under denna period en stämpel av välgörenhet, 

eftersom staten hade infört yrket med målet att utbilda de sämre lottade i samhället. 

Lärare i England tyckte därför att deras yrke saknade status och gjorde flertal försök 

att få deras yrke att få samma status som läkare och jurister. År 1918 hade de kommit 

så långt att ett flertal lärare tog ett yrkescertifikat, lärarutbildningen innebär nu studier 

på åtminstone gymnasienivå (ibland även på universitetsnivå) och en nationell 

förening hade grundats för att framhäva lärarnas position i samhället. Ändå hade 

läraryrket fortfarande långt ifrån samma status som läkare och jurister.
160

  

Undervisningen av de lägre klasserna i samhället skulle gynna medelklassen: 

den skulle göra barnet användbart för industrin men skulle även hålla klasskillnaderna 

intakt. Det var inte meningen att barnet skulle lära sig mer än nödvändigt för sin 

framtida position i samhället.
161

 Skollagen som röstades fram år 1870 gjorde att 

grundskolan växte enormt på bara några år. Antalet barn som gick i skolan var mycket 

högre än innan lagen fanns, från nästan en fjärdedel av alla engelska barn i årtiondet 

innan lagen till nästan hälften av alla barn när lagen blev införd.
162

 

I början av 1800-talet fanns det knappt några seminarieskolor för att utbilda 

lärare. De som fanns hade undervisningsideal som liknade de franska 

seminarieskolorna: lärarens kunskaper behövde inte vara mycket större än elevernas, 

det som ansågs vara viktigt var att den framtida läraren fick en religiös och moralisk 

uppfostran. Under åren 1846 till 1908 såg staten till att betala lön till lärarpraktikanter, 

som praktiserade hos yrkesverksamma lärare. Efter dessa fem år fick praktikanten 

göra ett inträdesprov för att komma in på en seminarieskola. Dessvärre innebar 

praktiken ofta att den framtida läraren lärde sig hur man hanterade piskan, snarare än 

pedagogisk skicklighet. År 1846 infördes en certifiering av lärarna: läraren kunde ta 

certifikat genom att antingen genomgå lärarutbildningen och ta examen, eller genom 

en extern examinering om han redan arbetade som lärare. Certifieringen innebar en 

lönehöjning, men trots det fanns det många lärare som inte tog certifikatet.
163
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3 Sammanfattande diskussion 

De faktorerna som har haft störst inflytande på läraryrkets ställning inom de olika 

strukturerna är lärarens lön, skolledningens beslut och lärarens arbetsförhållanden. 

Samma faktorer verkar ha påverkat lärarens status i Frankrike, England och Skottland, 

där även statliga beslut har haft en stor påverkan. 

3.1 Läraryrkets ställning inom de olika strukturerna 

Undersökningen visar tydligt hur arbetsgivarna (skolledningen) påverkar lärarens 

ställning i samhället negativt. Läraren får en lön som knappt räcker till, och är väldigt 

beroende av skolledningens beslut när det gäller arbetsmiljö. Eftersom eleverna som 

våra fem lärare undervisar är fattiga och inte heller har hög status i samhället har de 

ingen positiv inverkan på lärarens ställning. 

Lärarens lön verkar ha haft den största betydelsen för dess ställning i 

samhället. Dels påverkade den yrkets attraktivitet, men den styrde även vilken roll 

läraren kunde spela politiskt, eftersom lönen kopplades till rätten att rösta på den 

tiden. Alfred Vernborg beskriver till exempel hur kommunfullmäktige beslutar att inte 

höja hans lön för att hålla honom under röststrecket. Detta visar att läraren var 

intresserad av att höja sitt inflytande, men att hans finansiella omständigheter satte 

stopp för denna önskan. 

Franska lärare klagar i sina memoarer att deras status är låg och att deras 

inflytande i kommunen påverkas av deras sjabbiga utseende: den dåliga lönen som de 

får räcker inte för att köpa ordentliga kläder och att leva ett anständigt liv.
164

 Detta är 

knappast fallet idag. Diskussionerna handlar även nu om lärarens dåliga lön i 

jämförelse med andra yrkesgrupper, men till skillnad från förr går det inte att avläsa 

lärarens dåliga lön från dess klädsel. 

Även arbetssituationen påverkar lärarens ställning i samhället. De svenska 

lärarna beskriver hur de är tvungna att flytta, antigen mellan olika skolor under 

skolåret, eller från en skola till en annan med endast några få år på samma skola. 

Läraren saknade med andra ord rötter eller släktanknytning där han jobbade, vilket 

innebär att han måste ha jobbat i en uppförsbacke om han ville få inflytande. 

Alfred Vernborgs minnen visar tydligt att läraren hade låg status bland 

elevernas föräldrar, främst på grund av den låga lönen. Till och med lärarpensionen 

kan inte ha varit stor när en lärare som Alfred Vernborg, som har arbetat som lärare i 

45 år, är tvungen att återgå till arbetet efter pensionering för att pensionen inte räcker 

till. Alfred Vernborg är tvungen att ta extra arbete för att klara sig, såsom 

trädgårdsskötsel och tjänster åt präst och klockare. Fram träder en bild av en 
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underbetald utbildad man, som sysselsätter sig med att skriva tidningsartiklar på 

fritiden och som, med sina idéer, tydligen skrämmer den ledande eliten tillräckligt för 

att de ska bestämma att hålla honom under röststrecket genom att inte höja hans lön. 

Det sista visar även på att den styrande eliten inte vill släppa in läraren i en ledande 

roll. Läraren hamnar alltså mellan två grupper: för låg lön för att tillhöra en högre 

samhällsklass, men för utbildad för att passa in hos de lägre samhällsklasserna. 

Britta Lisa Isberg berättar hur hon inte hade råd att bli lärare, och först efter 

fyra år av arbete som hembiträde och efter att ha lånat lite pengar hos sin värdfamilj 

kan hon studera till småskolelärarinna. Med andra ord kan inte vem som helst bli 

lärare, man behöver ett visst startkapital. Hon har inte några arbeten vid sidan om 

lärarjobbet, men i stället får hon jobba hårt på skolgården och på skolhuset, utan att få 

lön för det arbetet. 

Alla lärare i undersökningen verkar ha bott i samma hus som de undervisade i: 

det innebär att de inte hade några boendekostnader, men i och med att de skolhus de 

arbetade i verkar väldigt slitna och dåligt utrustade kan det inte ha varit en särskilt 

trevlig boendesituation. 

Arbetsförhållanden kan sammanfattas som allmänt dåliga hos samtliga lärare. 

Om material finns tillgängligt är det ofta slitet och bristfälligt, och skollokalerna är 

dåligt lämpade för undervisning. Det verkar som samhället investerar motvilligt i 

skolan, läraren och dess elever. 

Alfred Vernborg målar upp en bild av små och slitna skolhus där ibland mer 

än 50 högljudda barn trängs ihop. Vernborg nämner även hur ofta han är tvungen att 

flytta. Dessa flyttar måste ha påverkat hans privatliv otroligt mycket.  

Gustav Lundgren är typexemplet på en lärare som vill förändra 

undervisningen till fördel för eleverna, men som kolliderar med en föråldrad syn på 

skolan av de som bestämmer. Han beskriver klassrum med hundra elever, i olämpliga 

skolhus. Han berättar hur han upprörs av ett nytt beslut, som förbjuder lärarna att 

förklara katekesstycken, och hur både kyrkoherden och föräldrar inte tar barnens 

skolgång på allvar. Det visar att hans status är låg där han arbetar. Han verkar vilja 

undervisa på riktigt, utbilda eleverna, men det verkar som tiden är mot honom, och 

hans arbetsförhållanden gör det svårt för honom att undervisa på ett sätt som han kan 

vara nöjd med. 

Alex Ferb får däremot uppleva två helt olika arbetssituationer. Under sin 

första tjänstetid får han själv bestämma över arbetsmaterial, och han har hand om ett 

hanterligt antal skolbarn. Hans status hos skolstyrelsen är här tydligen tillräcklig hög 

för att han ska få bestämma var skolmedlen ska gå (trots hans låga ålder). I hans nästa 

tjänst får han dock ta hand om många barn (uppåt 100 stycken) och hans undervisning 

begränsas av dåligt och slitet skolmaterial. 



36 

 

Britta Lisa Isbergs minnen skildrar ett fattig-Sverige där barnen måste jobba 

på skolgården för att läraren över huvudtaget ska kunna ge lektioner och bo i 

skolhuset. När skolhus flyttas och kommunfullmäktige bestämmer att eleverna, 

tillsammans med läraren, får stå för grovstädningen av gården ser man att utbildning 

inte riktigt sätts på första plats. Britta Lisa Isberg verkar ha en svag ställning och får 

underställa sig de flesta av skolrådets beslut, även fast det tydligt framgår i hennes 

minnen att hon ofta inte håller med. 

Johannes August Lundgren hade utan tvivel de sämsta arbetsförhållanden av 

lärarna i undersökningen. Han var tvungen att flytta från kommun till kommun, på 

vintern på skidor, och där han undervisade fanns inga skolhus. Han var tvungen att 

undervisa i små rum som inte alls var lämpade för undervisning. Läraren verkar ha låg 

ställning och hans undervisning verkar inte tas på allvar: han måste höra sig för om 

det finns rum som han kan använda för sina lektioner, och får då de sämsta rummen. 

De som äger rummen där han undervisar finns ofta kvar under lektionen, och verkar 

störa honom i hans arbete. När han till slut tröttnar och klagar hos skolrådets ledamot 

och ber om ett större lektionsrum väljer denna att säga nej, enligt Lundgren endast för 

att visa vem som bestämmer. Det visar att de som bestämmer förvägrar läraren att ha 

inflytande över deras beslut, även fast de besluten påverkar hans arbete väldigt 

mycket. 

Lärarens ställning i Sverige är mycket likt den ställning som lärare har i 

Frankrike och England. Den styrande eliten, både inom staten och kyrkan, verkar 

frukta en utbildad lärare från de lägre klasserna, vilket resulterar i en sträng och 

medelmåttig yrkesutbildning och pressade löner för att inte göra yrket allt för 

attraktivt. Det resulterar till slut i att läraryrket har låg status. Endast Skottland verkar 

stå ut här, tack vare att både kyrkan och samhället i Skottland ser på utbildning som 

en nyckel till framgång. 

Många funderingar uppstår när man jämför Sverige med länder som 

Frankrike, England och Skottland på det här sättet. Så visar det sig att man tidigt i 

Frankrikes utbildningshistoria väljer bort Lancastermetoden som undervisningsmetod. 

Påverkar detta lärarens arbetssituation? Kan det vara på grund av Lancastermetoden 

att man i Sverige anser att en lärare kan sköta en klass på 100 elever, såsom Gustav 

Lundgren beskriver? Eftersom minnena säger väldigt lite om hur undervisningen gick 

till, vet vi inte om de fem undersökta lärarna använde sig av Lancastermetoden. När 

lärarna beskriver sin egen skoltid nämner de dock just denna metod
165

. 

Min undersökning visar att läraren ofta befinner sig i ett ingenmansland 

mellan olika samhällsklasser. Även den styrande eliten under 1800-talet verkar ha 
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insett detta, och har i flertal fall tagit beslut för att aktivt motverka lärarens 

möjligheter till social mobilitet. Ofta började man med att begränsa innehållet i 

lärarens yrkesutbildning. Både i England och Frankrike ansåg man att en lärare med 

för bra utbildning kunde bli en källa till sociala oroligheter.  

De högre klasserna i England ansåg att läraren lärde ut allmän kunskap och 

inget mer.
166

 Detta gör att man ser ner på läraren och att hans status förblir låg. 

Lärarna själva tyckte inte att de tillhörde de lägre klasserna. De trodde snarare att de, 

genom sin seminarieutbildning, hade gjort en klassresa. Medelklassen däremot ansåg 

att de fortfarande tillhörde de lägre klasserna, eftersom seminarieutbildningen 

innehöll så lite substans.
167

 Även arbetarklassen tittade ner på läraren, som de såg som 

en representant för ”systemet”. Läraren saknade med andra ord status i hela 

samhället.
168

 

Om man jämför detta med Skottland, där läraren förväntades ha en 

universitetsutbildning och till och med att kunna latin är skillnaden slående. Läraren 

hade en mycket bättre ställning i Skottland, vilket även visas i hans lön. Skotska 

lärare tjänar betydligt mer än deras engelska kolleger under 1800-talet.
169

 

3.2 Professionalisering och feminisering  

Lärarnas minnesanteckningar ger oss väldigt lite information om läraryrkets strävan 

efter professionalisering. Folkskolelärarnas riksförbund nämns lite förbigående av 

Gustav Lundgren och Alfred Vernborg: den förstnämnda uttrycker sin besvikelse över 

att inte fler beslut tas som gynnar läraren och undervisningen, den sistnämnda blir 

ledamot för förbundet. Däremot läser man en önskan mellan raderna efter tydliga 

regler som förbättrar lärarens arbetsvillkor och anseende i samhället. Britta Lisa 

Isberg är mest isolerad från samhället: hon skriver vid flera tillfällen hur 

skolledningen lämnar henne åt sitt öde, och hur hon själv måste kämpa, tillsammans 

med barnen, för att värma och underhålla skolstugan. Här kan man hysa misstankar 

om en könsskillnad: de manliga lärarna hade en seminarieutbildning i ryggen och på 

så sätt ett större kontaktnät. Britta Lisa Isberg blev lärare efter en ettårig utbildning på 

lokal ort, vilket begränsar hennes möjligheter till kontakter inom skolväsendet. 

Forskningen om Frankrike, England och Skottland målar upp en bild om 

staten som lägger sig i och bestämmer vilka förkunskaper lärarna ska ha, hur lång 

deras utbildning ska vara och vad de ska lära ut. Detta inverkar i stor utsträckning på 

lärarnas egna möjligheter att påverka sitt yrke och bidrar till dess ställning som ”semi-

profession”. 
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Florin har i sin forskning visat hur feminiseringen av det svenska skolsystemet 

gick till. Hon hävdar att man i slutet av 1800-talet främst anställde kvinnor för att 

spara pengar samt att läraryrket, på grund av feminiseringen, förvandlades till en 

”semi-profession”, vilket i sin tur har påverkat yrkets ställning negativt
170

. Även fast 

Florin har visat att feminiseringen påverkade lärarens yrkesställning, går det inte att 

hitta några belägg för detta i minnesanteckningarna. De manliga lärarna i 

undersökningen beskriver sitt yrke som ett yrke med låg status i samhället, utan att 

hänvisa till feminiseringen. Det visar att det finns andra orsaker, som till exempel 

dålig lön, fattiga elever osv., som i hög grad påverkar lärarens yrkesställning utöver 

tillflödet av kvinnor i yrket. 

Ur ett jämförande perspektiv är det mycket intressant att även forskning om 

engelska lärare visar att genus i stor utsträckning påverkade läraryrkets status. 

Kvinnliga lärare i England fick lägre betalt, och var på så sätt mer attraktiva för 

skolledningen, eftersom man ville hålla ner lönekostnaderna. Detta resulterade i att 

majoriteten av lärarkåren i England var kvinnor. Bergen hävdar att den stora andelen 

kvinnliga lärare bidrog till yrkets låga sociala status.
171

 

En studie om kvinnliga lärare i Skottland under 1800-talet visar att kvinnor 

fick betydligt lägre löner än män även där, vilket var den främsta anledningen till att 

skolor anställde fler kvinnor än män på 1800-talets senare hälft.
172

 Forskning har dock 

visat att den styrande eliten var rädd att det skotska utbildningssystemet skulle förlora 

sin fina ställning i samhället och valde därför att aktivt motverka feminiseringen av 

läraryrket.
173

 

3.3 Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning väcker ett flertal frågor som tyvärr inte alla kunde behandlas i 

denna uppsats. Det vore till exempel mycket intressant att se huruvida lärarens 

ställning påverkar elevernas skolresultat, då som nu. En djupare jämförelse mellan det 

skotska läraryrket och det svenska på 1800-talet vore också givande, särskilt eftersom 

det visar sig att lärarens ställning skiljer sig mycket åt. 

Man kan även tänka sig vidare forskning om de svenska lärarnas bakgrund: 

vilka yrken hade deras fäder? Varför valde de att bli lärare? De tuffa 

arbetsförhållanden i Norra Sverige och på landsbygden är också ett intressant kapitel i 

svensk utbildningshistoria som med fördel kan undersökas djupare. 
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