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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker genom kvalitativ textanalys hur olika typer av manliga lärare beskrivs i 

1800-talets svenska läroverk. Källmaterialet består av nedskrivna minnesberättelser från denna 

tid, så kallade läroverksminnen. Via studier av detta material är det övergripande syftet att öka 

kunskapen kring maskulina konstruktioner. Uppsatsens fokus  ligger på att undersöka 

maskulinitet och hur den framställs i läroverkets lärare: det vill säga vilka maskulina attribut och 

egenskaper som beskrivs vara eftersträvansvärda och inte eftersträvansvärda hos lärarna. Detta 

mynnar ut i uppsatsens generella frågeställning: Hur beskrivs lärarna sett till inre och yttre 

egenskaper? Analysmetoden är att identifiera särdrag i beskrivningarna av läroverkets lärare.  

Uppsatsen utgår ifrån olika maskulinitetsteorier. En av dessa är teorin om att det finns olika 

maskulinitetspositioner i samhället där den styrande och normativa maskuliniteten; den 

hegemoniska, styr alla andra typer. Även teorier om idealtypisk maskulinitet och dess motsats, 

kontratypisk maskulinitet används i uppsatsen. Resultatet av undersökningen bekräftar till stor del 

tidigare forskning. Klassiska maskulina attribut såsom fysisk kraft, handlingskraft och 

disciplineringsförmåga anses oftast vara det eftersträvansvärda medan dess motsatser såsom att 

vara vek eller feminint betonad dess kontratyper. I framställningarna fanns det vidare en stark 

koppling mellan lärares inre och yttre egenskaper och attribut. En stark karaktär kunde till 

exempel väga upp ett ofördelaktigt yttre. Ett nytt resultat som avvek från den tidigare 

forskningen var dock att vissa lärare som ej hade klassiska maskulina attribut ändå kunde få en 

positiv framställning. 

 

Nyckelord: Maskuliniteter, Läroverk, Lärare, Hegemoni, Kontratyper, Textanalys  
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Inledning 

Daniel Ekman skriver i boken En man bok - om manlig identitet - teorier, ideal, verklighet : "En av mina 

slutsatser är nämligen att det finns lika många maskuliniteter som det finns män. Det finns ingen 

evig sanning om mannen".1 Detta uttalande är något jag finner både intressant och 

motsägelsefullt. Jag själv måste vara ärlig med att säga att även om jag läst en hel del genusteori 

och har många akademiska poäng som behandlar ämnet ofta automatiskt kategoriserar andra män 

som stereotyper. Dessa stereotyper namnges i huvudet och får namn såsom: "Gymbiffen", 

"Stekaren", "Gubben" och kategoriseras sedan med medföljande attribut. 

Jag är medveten om att dessa stereotyper och fördomar används av mig själv för att underlätta 

min inläsning av vissa situationer men jag vill trots det gärna ifrågasätta detta och ställa frågan: 

finns det verkligen som Ekman säger en mängd olika typer av män och sätt att vara på som man? 

Är det inte så att vi män agerar på ett eller annat sätt som gör att vi alla kan kallas vara någon 

sorts stereotyp, ha en viss typ av maskulinitet och placeras på en viss position i den manliga 

hierarkin, som dominerande eller underordnad. Och om det idag finns en mängd sätt att vara på 

som en man så måste det väl ha varit mer begränsat förr?  Jag vill därför studera detta ur ett 

historiskt perspektiv; det vill säga om det fanns några bestämda sätt för hur en man skulle 

vara/agera och vilka sätt som ansågs vara rätt/fel.2 I och med behovet av en pedagogisk 

anknytning i denna uppsats så valde jag sedermera att anknyta mina forskningsintressen till någon 

historisk företeelse inom skolan. Valet kom att bli den svenske läroverksläraren och dennes 

mansroll och sedermera den förmedlade bilden av detta.  

För att anknyta detta till nutid så är det idag förutom den tidigare diskursen kring manlighet 

extremt mycket diskussioner om hur en lärare ska vara och hur dess undervisning ska bedrivas. 

Läraren Johanna Jaara Åstrand är en av alla skoldebattörer som skriver på DN:s debattsida online 

och hon påtalar att läraryrket är mångfacetterat och att som lärare idag är vi inspiratörer, ledare 

och kreatörer och också ska vara just detta snarare än administratörer, betygsättare och 

                                                 

 
1 Ekman Daniel (1995), En mans bok: om manlig identitet : teorier, ideal, verklighet, Natur och kultur, Stockholm,s16 
2 Ekman, (1995) s. 16ff. 
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ordningsvakter.3  När jag ser om det finns belägg för denna komplexitet i Lgr 11 så bedyrar den 

att en bra lärare idag skall kunna sätta in all undervisning i ett sammanhang,  få eleverna delaktiga 

i undervisningen och slutligen individualisera undervisningen utifrån alla enskilda elevers behov 

(detta inkluderar alltså både de elever med inlärnings-/koncentrationsproblem och de som har 

lätt att lära).4 Det är alltså minst sagt en utmaning att vara man och lärare idag och det är just 

därför det är så intressant att studera hur det var förr för att på så sätt följa utvecklingen. 

I denna uppsats vill jag tacka min flickvän Martina och mina övriga livskamrater Tobbe och 

Martin för att ha varit ett fint stöd under denna skrivprocess. Även min handledare Sara ska ha 

ett stort tack för en inspirerande och stöttande insats. 

Bakgrund 

Läroverken 

För att kunna genomföra en undersökning om bilden av läroverksläraren krävs en kontextuell 

historisk förankring. Först och främst är det viktigt att ta reda på vilken miljö de verkade i och 

hur den påverkade dem, det vill säga hur läroverken fungerade. 

Läroverkens föregångare var dom- och katedralskolor. I och med reformationen började dock 

"lärda kunskaper" om handel och annat prioriteras och detta skulle den statliga skolan tillgodose.  

Vidare under början av 1800 - talet så skiljdes 1820 apologistskolan ("nyttiga kunskaper" såsom 

räkning prioriterades där) från trivialskolan (skola för yngre elever där latin och sång 

dominerade). Detta var en första av flera förändringar för läroverken under denna tid enligt 

Christine Florin och Ulla Johanssons verk Där de härliga lagrarna gro... - Kultur klass och kön i det 

svenska läroverket 1850 - 1914. Den såkallade "Lärda skolan" genomgick under 1800 - talet 

sedermera en mängd förändringar. Dessa förändringar var delvis orsakade av de stora sociala 

omvälvningar som pågick i Sverige på grund av bland annat industrialismen.5 Denna uppsats 

undersökningsperiod som behandlar biografiska texter från 1800 - talets början till århundradets 

slut beskriver alltså en förändringens tid både i skolan och i samhället. Läroverken hade under 

denna tid gett ut hela tre olika läroverksstadgor, 1856, 1859 och 1878 som alla skyndande på 

omvandlingen av läroverken. Mellan 1856 och framåt blev läroverken allt mer avskiljda från 

kyrkan vilket genererad stora förändringar, inte minst för läroverksläraren.6 

                                                 

 
3http://asikt.dn.se/asikt/debatt/lararna-skall-vara-utbildningsledare-och-inspiratorer-inte-undervisare-betygsattare-

och-ordningsman/859-2/, 18/12, 12.30 
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011(Lg11).(2011), Stockholm: Skolverket, s. 8. 
5 Florin, Christina & Johansson, Ulla (1993), "Där de härliga lagrarna gro-": kultur, klass och kön i det svenska 

läroverket 1850-1914, Tiden, Stockholm s. 81ff., s. 11ff. 
6 Bengt Thelin (1981) Exit Eforus; läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen. Stockholm: Liber 

Utbildningsförlaget, s. 14 ff., Florin & Johansson (1993) s. 15ff. 

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/lararna-skall-vara-utbildningsledare-och-inspiratorer-inte-undervisare-betygsattare-och-ordningsman/859-2/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/lararna-skall-vara-utbildningsledare-och-inspiratorer-inte-undervisare-betygsattare-och-ordningsman/859-2/
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Läroverksläraren 

Efter den tidigare nämnda stadgan från 1856 och den större avskildheten från kyrkan tillkom det 

fler och fler yrkesutbildade lärare inom läroverken. Tidigare var en stor del av läroverkslärarna i 

första hand präster och var endast lärare som ett led i en prästkarriär. Vidare så är det viktigt att 

veta att läroverkslärarna under denna tid inte var någon heterogen grupp då det inte fanns någon 

gemensam lärarutbildning för dem än. Läroverkslärarna var utspridda över landet och det fanns 

inte någon rikstäckande organisering av dem.  

Frigörandet från kyrkan blev en lika stor sak som maktkampen och debatten mellan 

realbildningsämnena och de klassiska ämnena som också pågick bland läroverkslärare under 

denna tid. Ytterligare en maktkamp som utspelade sig var den mellan 1800-talets män (till 

exempel: adelsmän - kapitalister, bönder - ämbetsmän, arbetarklassen - borgarklassen) som 

tampades om makten på den offentliga arenan. Här fick läroverksläraren en viktig roll; att skola in 

eleverna i de manskulturer som rådde i offentligheten. Läroverksläraren blev alltså en inflytelserik 

person både i samhället i stort och i sitt närområde, samtidigt var det dock en ständigt debatt om 

hur denne skulle vara och agera för att fostra borgerlighetens nya manliga makthavare.7  

Maskuliniteten/Manlighetens historiska kontext 

Florin och Johansson skriver i att de traditionella konstruktioner och definitioner av vad som var 

manligt började ifrågasättas under 1800- talets början. Vidare så argumenterar dem för att  

maskuliniteten under slutet av århundradet befann sig i en kris. Denna kris menade Florin och 

Johansson även drabbade läroverket och dess män. Dem tar sedan upp olika ideal som regerade 

på skolorna under denna tid, allt från aristokratisk ideal till gentlemannamässiga ideal och 

slutligen sportsliga och fysiska ideal. Sammanfattningsvis vill författarna med detta säga att allt 

detta kan ses som ett uttryck för en maskulinitet i kris där definitionen av manlighet ständigt 

rekonstrueras och omprövas.8 Detta konstaterar precis som de tidigare påpekat att vad som var 

manligt och maskulint var föränderligt och att detta även var något som utsattes för förändring 

under den tidsperiod jag ämnar det vill säga sent 1700 tal till tidigt 1900 - tal.  

Vidare skriver författarna om denna tid att vägen till den kunskap som gav makt i 1800-talets 

Sverige gick genom de statliga läroverken och konstaterar att: "Den lärda och vetenskapliga 

världen var en manlig värld".9 Dem menar att även att läroverken var ett led i den formering och 

                                                 

 
7 Florin & Johansson (1993). s. 154ff, s. 45ff, s. 222ff. 
8 Florin & Johansson (1993), s. 286. 
9 Ibid, s. 11f. 
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den sociala konstruktionen av den borgerlige mannen.10 Mannen var alltså central i dessa läroverk 

och pojkarna skulle i den lärda skolan fostras till män som skulle leva ett kommande liv 

borgerliga representativ manliga offentligheten. Deras fostran var därför mycket viktigt och de 

som hade ansvaret för detta - de män som gjorde skulle göra unga pojkar till män; 

läroverkslärarna hamnade ganska högt upp på prestigeskalan och fick en viktig ideologisk 

funktion.11 Utifrån detta tolkar jag det som att läroverksläraren alltså var en viktigt bärare av den 

dåtida manligheten och därför är just den här typen av person intressant att studera för att den då 

möjligen även kan säga något om den dåtida maskuliniteten i stort.  

David Tjeder fortsätter likt Florin och Johansson diskussionen kring 1800-talets manligheten i 

sin avhandling The power of character: Middle-class masculinities, 1800–1900. Han förklarar att flera 

forskare har påtalat att perioden mellan 1800 och 1900 var en period som var en väldig period i 

maskulinitetens historia. Just runt 1800 var det en period där det tidigare härskande aristokratiska 

idealet för maskulinitet konfronterades av en borgerlig medelklassmaskulinitet som hade en ny 

innebörd över hur män skulle vara. Med hjälp av upplysningsidéer började man ifrågasätta 

tidigare normer.12  

Det kan alltså utifrån Tjeder och Florin/Johansson slås fast att maskuliniteten var under 

förändring i samhället i stort samtidigt som läroverksläraren fortfarande hade en viktig mansroll 

att upprätthålla i och med sitt yrke. I denna mansroll är det antagligen flera saker som framställs 

som viktiga men precis det beskrevs i inledningen så är det den konkreta yttre och inre 

framställningen av manligheten som ligger i uppsatsens intresse. Detta leder till uppsatsens 

huvudfrågeställning som kommer förklaras och specificeras ytterligare längre fram i uppsatsen: 

Hur var en läroverkslärare och vilka eftersträvansvärda/icke önskade egenskaper kopplade till maskulinitet 

besatt läraren? 

Litteraturöversikt/Forskningsöversikt 

Den tidigare forskning som är av intresse för denna uppsats är tidigare forskning om manlighet 

och maskulinitet och forskning som sammankopplar detta med svenska läroverk under det 

analyserade källmaterialets tid. Urvalet är gjort med utgångspunkt i syfte och frågeställningar. 

                                                 

 
10 Ibid, s. 14f. 
11 Florin & Johansson (1993), s. 73, 144, baksida. 
12 Tjeder (2003) The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, Univ., Diss. Stockholm : Univ., Stockholm, s. 

23. 
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Jag har inte hittat någon forskning som studerar just de läroverksminnen och heller inte någon 

forskning som använder min teori i en liknande studie. Jag ämnar därför med denna uppsats 

försöka fylla en vetenskapliga lucka samt öppna upp för fortsatta analyser av detta källmaterial.  

Vidare har jag valt att göra en tematiskt ordnad litteraturöversikt som utgår ifrån uppsatsens 

essentiella forskningsteman men ändå oftast separerar författare och verk. Detta motiverar jag 

med att jag först försökte göra en begreppstematiserad översikt och konstaterat att den 

översiktsmässigt blev svårmanövrerad. I detta fall ansåg jag därför att en kombination av 

tematisk/seriell indelning var bäst lämpad. 

Tidigare forskning 

Maskulinitet och manlighetskulturer/ideal i läroverken och medelklassen 

De verk som tas upp här är utvalda verk som behandlar manlighetsideal, manlighetskulturer och 

andra saker som binder samman maskulinitet med de svenska läroverken.  

Det mest centrala verket för denna uppsats är det tidigare nämnda Där de härliga lagrarna gro... - 

Kultur klass och kön i det svenska läroverket 1850 - 1914 skriven av Christina Florin och Ulla 

Johansson. I detta verk ligger författarnas fokus på att beskriva hur det var att skolas in i en helt 

manlig värld inom de dåtida svenska läroverken. Dåtidens pojkar skulle fostras till män av män 

(det tål att upprepas) och pennalism, lärarvåld, krigsfostran och kvarsittning hörde till 

skolvardagen. Författarna skriver att: "I läroverket fostrades morgondagens män till blivande 

makthavare som skulle kunna behärska sin kropp och ett språkligt symboliskt rum".13  Vid sidan 

av detta fanns dock bland annat inspirerande lärarpersonligheter och kompisrelationer och 

känslan av brödraskap som skulle bidra till pojkarnas formering inom medelklassen. Just sådana 

faktorer som inordnas inom de elevkulturer och lärarkulturer som fanns på läroverken utforskas  

även de i verket. Författarna betecknar även läroverket som något av "en sista manlig bastion" 

där man fortfarande stod emot de kvinnliga emancipationskrafterna och där manlighetsidealen 

upprätthölls vilket visar hur essentiell de är för denna forskningsstudie. Genom att bland annat 

analysera läroverksminnen från 1800-talets mitt fram till första världskriget ger sig författarna 

sedermera i kast med att reda ut bland andra följande frågor: Vilka var de manlighetsideal som 

frodades på  läroverken? Och hur manlig var egentligen medelklassen?14  

Kroppens bildning - Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790 - 1914 skriven av Jens Ljunggren 

studerar i princip samma period som Florin och Johansson och studerar även den konstruktionen 

                                                 

 
13 Florin & Johansson (1993), baksida, egen sammanfattning  
14 Florin & Johansson (1993), s. 47f., baksida 
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av manlighet i skolan. Fokus här ligger dock på att undersöka vilken typ av manlighet man ville 

fostra i lingymnastiken och författaren diskuterar olika rådande ideal för mannen som eleverna 

skulle fostras till via gymnastiken. Dessa ideal såsom att lära sig att kriga samtidigt som man ska 

vara skötsam och behärskad är samstämmiga med de som Florin och Johansson mejslar fram.15 

Ljunggren och hans analyser har även de fungerat som en stöttepelare till min egen empiriska 

undersökning och är om inte lika centralt som Florin och Johanssons verk ändå viktigt för 

uppsatsen. 

David Tjeder har även han ett liknande fokus som Ljunggren.  I sin avhandling The power of 

character: Middle-class masculinities, 1800–1900 studerar han förändringar i uppfattningen om vad 

den svenska medelklassen ansåg vara den ideala maskuliniteten under 1800 - 1900. Tjeder utgår 

från mannen som en icke problematiserad könslös norm och att maskuliniteten är homosocial. 

Han använder sig vidare av en teoretisk modell utvecklad av George L. Mosse som består av 

manliga idealtyper och kontratyper i sin analys av materialet. Idealtyperna står för de 

eftersträvansvärda egenskaperna för mannen medan kontratyperna står för motsatsen. Just denna 

teoribildning är viktig för min analys och jag kommer längre fram förklara mer ingående förklara 

min användning av den. De källmaterial han använder sig av består minnesberättelser (biografier)  

och "advice manuals" författade under analysperioden. Tjeder kommer bland annat fram till att 

författarna av hans källmaterial snarare uttrycker idéer, ideal och önskningar snarare än de faktiskt 

återger historiska förhållanden. Hans reslutat visar även att uttrycken om vad som är 

maskulint/manligt förändras över tid och att maskuliniteten under denna tid faktiskt diskuterades 

frekvent. Modellen med idealtyper och kontratyper visade att det fanns typer av män som inte 

gick att inordna efter denna modell.16 Tjeder kommer likt de övriga författarna inom denna 

kategori att användas till att bygga upp mina resonemang och tolkningar av källmaterialet.  

Maskulinitetsforskning 

R.W Connell är ett centralt namn inom mansforskningen och även en centralfigur i denna 

uppsats. Hennes bok Maskuliniteter utkom för första gången 1996 och har sedan dess varit ett 

ramverk för många efterkommande forskningsarbeten. Med denna bok har Connell olika syften. 

Hon vill bland annat ren historisk skildra den forskning som bedrivits inom området samt skildra 

västvärldens olika uttryck för maskulinitet genom intervjuer med fyra olika män. Connell menar 

att man genom att åtskilja olika maskulinitetstyper kan förstå föränderlighetens dynamik inom 

                                                 

 
15 Ljunggren Jens (1999) Kroppens bildning - Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790 - 1914,Östlings bokförlag, 

Stockholm 
16 Tjeder (2003) The power of character: middle-class masculinities, 1800-1900, Univ., Diss. Stockholm : Univ., 

Stockholm, s. 4, s. 21. 
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maskuliniteten. Hon menar vidare att maskulinitet inte kan ses som något isolerat ämne utan är 

beroende av en rad faktorer såsom klass, ras och orättvisor och lanserar även olika 

maskulinitetsteorier som inbäddas i genusteori.17  

Tidigare nämnda Thomas Johansson och Samuel Lindgren är två av alla forskare som har 

influerats av Connell. Båda har utifrån Connells begrepp och maskulinitetsteorier applicerat detta 

på egna studier. Lindgren har i sin bok Sociologi 2.0  använt Connells, som han uttrycker det;  

"former av manlighet" för att analysera vilken typ av manlighet han kan urskilja i  videoklipp på 

YouTube. Lindgren ställer sig sedan frågan om klippen bekräftar eller ifrågasätter den 

hegemoniska maskuliniteten och har även gjort egna förklaringsmodeller och tolkningar av 

Connells utgångsbegrepp.18 Johansson har i sin bok Det första könet - maskulinitetsforskning som 

reflexivt projekt  även han framställt olika tolkningar av Connells maskulinitetspositioner och 

sammanfört dem med ett mer renodlad resonemang om makt och manlighet och dess samband. 

Johansson huvudresonemang citerar Connell och menar att man i samhället kan urskilja en 

makthierarki där män positionerar sig beroende på hur deras maskulinitet ter sig. De olika 

grundpositionerna som finns är hegemonisk-dominant, delaktig och underordnad som är 

begrepp hämtade från Connells teorier och dessa har Johansson sedan kompletterad med egna 

begrepp.19  

Även Maria Nordberg har i artikeln Moderna mansbilder i olika etniska sammanhang i Sverige – En 

exkursion bland gäckande begrepp och konkurrerande manlighetsnormer utgiven i den vetenskapliga 

rapporten "Mandom, mod och morsken män" använt  Connell i sin undersökning. Hon har utifrån 

Connell analyserat vilka moderna manlighetsbilder och manlighetsnormer som uttrycks i dagens 

manliga praktiker genom att analysera ett antal pojkars berättelser om sitt manlighetsgörande.20 

Genom sina analyser kommer Nordberg bland annat fram till att hon skulle vilja föreslå ett 

alternativ till Connells maskulinitetspositioner. Hon vill ha något som: "[...]bättre kan fånga den 

komplexitet och de mångfaldiga konkurrerande och ibland motsägelsefulla diskursflöden och 

förväntningar som konstituerar dagens manliga subjekt." Nordberg skapar inte någon speciell 

modell för detta men har däremot ett antal intressanta vinklar kring maskulinitet som kan 

användas i uppsatsen. 

                                                 

 
17 Connell, Raewyn (2008), Maskuliniteter, Daidalos, Göreborg, s.11, s 109. 
18 Lindgren (2007), s. 121ff, 124ff. 
19 Johansson Thomas (2000), Det första könet?: mansforskning som reflexivt projekt, Studentlitteratur, Lund , s. 38ff. 
20 Nordberg Marie, Moderna mansbilder i olika etniska sammanhang i Sverige – En exkursion bland gäckande begrepp och 

konkurrerande manlighetsnormer , i "Mandom, mod och morske män": rapport från manlighetskonferensen den 

30 november 2006, Frangeur, Renée (red.), Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings 

universitet, Linköping, 2007, s. 28ff. 
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För att problematisera denna kategoris tidigare forskning och min användning av den så har 

läsaren antagligen noterat att nämnd forskning och teoretisering kring maskulinitet inte använts 

för att analysera min valda undersökningsperiod och dess subjekt, läroverkslärarna. Detta ser jag 

dock inte som ett problem. Detta eftersom jag anser att det finns belägg för att den tidigare 

maskulinitetsforskningens olika slutsatser, begrepp och teorier går att applicera på källmaterial 

med olika form och annan historisk anknytning än sin egen. Lindgren har till exempel använt sig 

av dem i sin analys av videoklipp medan Nordberg nytjat dem i intervjuer med både barn, unga 

och vuxna och Johansson har brukat dem i sina intervjuer av "gymkillar". Connell själv har även 

använt sig av sina egna begrepp i analyser av män och deras "maskulinitetspolitik" och benämner 

bland annat George Washington och andra historiska personer som bärare av den hegemoniska 

maskuliniteten" vilket jag anser är ytterligare belägg som visar att forskningen går att använda på 

ett äldre historisk källmaterial.21 Om inte annat så vill jag på ett åtminstone försöka tillämpa allt 

detta på en historisk källa för att se hur väl utvecklade analyser det kan ge. 

Övrig forskning av intresse för uppsatsen/metodologisk liknande forskning 

Ett verk som diskuterar manliga stereotyper i text är självklart av intresse för uppsatsen. Ronny 

Ambjörnsson har i sitt verk Mansmyter - James Bond. Don Juan. Tarzan och de andra grabbarna skissat 

upp en bild över olika litterära gestalter och sammanfogat detta med diskussioner om mannens 

egenskaper och våra föreställningar om honom.22 Daniel Ekman har i boken En mans bok: om 

manlig identitet : teorier, ideal, verklighet även han skrivit om olika bilder av manlighet samt studerat 

mäns relationer till bland annat kvinnor, barn och andra män. Även mäns egna förhållande till 

manligheten och olika stereotypiseringar av mannen avhandlas av Ekman.23 R. Ambjörnsson och 

Ekman kommer  i mindre utsträckning användas i analysdelen.  

Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning  är en avhandling skriven av Esbjörn Larsson och i 

denna diskuteras och förklaras bland annat möjligheterna och problematiken med att använda 

minnesberättelser i historisk forskning.24 Detta verk och dess slutsatser har ett metodologiskt 

värde för uppsatsen. 

Slutligen ligger det i studiens intresse att lyfta c-uppsatsen  ”Han var en karl …”. Konstruktioner 

av manlighet i fyra minnesberättelser om lärare från Katedralskolan i Lund 1900–1920 som ligger nära 

                                                 

 
21 Lindgren (2007), s. 125ff, Nordberg (2007), s. 28ff, Johansson (2000), s. 28ff, Connell (2008) s. 202ff, 161ff 
22 Ambjörnsson (2004), Mansmyter - James Bond. Don Juan. Tarzan och de andra grabbarna,  Bokförlaget Atlas, 

Stockholm 
23 Ekman (1995), egen sammanfattning 
24 Larsson, Esbjörn (2005), Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl. krigsakademien mellan åren 1792 och 

1866, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, Uppsala, egen sammanfattning 
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denna uppsats i syfte och form. Fredrik Johansson studerar här uppfattningar kring hur en lärare 

skulle vara i förhållande till manlighet, hur före detta elevers såg på undervisningen och hur 

minnesberättelser kan användas i en c-uppsats.25  Johanssons undersökning är trots likheterna 

mycket bredare i sitt anspråk (påminnelse: denna uppsats fokuserar endast på inre och yttre 

beskrivningar av läraren) och koncentrerar sig på ett annat källmaterial och en annan tidsperiod 

än denna uppsats. Studien kommer att användas som metodologisk inspiration.  

Teoretiska utgångspunkter 

Mans och maskulinitetsforskningen tar utgångspunkt i bland annat genusteori och sociologi men 

det är inte från dessa fält uppsatsen hämtat sin teoribildning. Istället är den hämtat från den 

tidigare nämnda R.W Connell. De av Connells begrepp som är centrala för uppsatsen redovisas 

nedan i första hand. I andra hand kommer George L. Mosses maskulina stereotyper och 

kontratyper förklaras med hjälp av David Tjeders resonemang kring dem.26 

Maskulinitetsbegrepp 

För att förklara Connells huvudbegrepp Hegemonisk maskulinitet bör hegemoni som begrepp först 

brytas ut och förklaras. Enligt Connell används hegemoni för att beskriva den dynamik som gör 

att en grupp kan erövra och behålla en ledande position i samhällslivet. Det är hävdandet av 

auktoritet som är det största redskapet inom denna dynamik och därmed kännetecknar 

hegemonin. Hegemoni är även något föränderligt som kan förändras beroende på vilken grupp 

som styr. Hegemonisk maskulinitet syftar i sin tur på de attribut och redskap som används för att 

erövra den styrande maskulina positionen. Det finns flertal grupper som är bärare av den 

hegemoniska maskuliniteten och det är hela tiden öppet för omförhandling, oftast är det dock de 

styrande inom näringslivet politiken eller människor från kultur eller nöjeseliten. Läroverkslärare 

kan utifrån ett tidigare redovisat ideal för min analysperiod och utifrån Connells resonemang ses 

som potentiella bärare av den hegemoniska maskuliniteten vilket gör begreppet tongivande i mitt 

analysarbete.27 Connell utvecklar sedermera sitt resonemang:  

Maskulinitet är inget sammanhängande ämne som lämpar sig för en generaliserad vetenskap. Trots 

detta kan vi ha sammanhängande kunskap om de frågor som rests av dessa försök. Detta uppnår 

                                                 

 
25 Johansson Fredrik, ”Han var en karl …”. Konstruktioner av manlighet i fyra minnesberättelser om lärare från Katedralskolan i 

Lund 1900–1920, C - uppsats, Uppsala universitet, VT 2015 
26 Connell (2008), Tjeder (2003), Johansson (2000) 
27 Connell (2008), s. 114ff. 
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vi genom att vidga synvinkeln och se på maskuliniteten inte som ett isolerad ämne utan som en 

aspekt av en större struktur.28 

Vidare utifrån detta resonerar Connell att för att kunna granska maskulinitetens placering inom 

denna större struktur så behövs det ett ramverk. Detta ramverk skapar sedermera Connell med 

syftet att "särskilja olika maskulinitetstyper från varandra och ge underlag för en förståelse av 

förändringarnas dynamik".29 Dessa begrepp är förutom hegemonisk maskulinitet underordnande, 

delaktighet och marginalisering.  

Underordnande maskulinitet är homosexuella män som via sin femininitet blir nedtryckta av de 

dominanta männen. Delaktig maskulinitet beskrivs som de män som erhåller den "patriarkala 

utdelningen utan de spänningar och risker om det innebär att befinna sig i patriarkatets 

frontlinje[...]". Connell kallar dem för "slöare versioner av den hegemoniska maskuliniteten", hon 

jämför dem även med män som tittar på fotboll hemma istället för att spela den.30 Marginaliserad 

maskulinitet tillskrivs enligt Connell de män som på grund av sin etniska tillhörighet inte tar del av 

den rådande hegemoniska maskulinitets dominans och bedrifter, till exempel svarta män i USA.31  

Definitioner av övriga centrala begrepp 

Mosses kontratyper utifrån Tjeder 

George L. Moose har i verket The image of Man. The Creation of Modern Masculinity utformat ett 

system som syftar till att identifiera "manliga stereotyper" och "manliga kontratyper" under 1800 

- 1900 - talet.32  I David Tjeders adaption av Mosses teorier förklarar han att:  

George L. Mosse argues that what he calls the masculine stereotype was created as a bulwark 

against several stereotypes that lacked masculinity. Mosse labels these (stereo)types, mainly Jews 

and homosexuals, as ‘countertypes.33  

Mer direkt utifrån Mosse så är en manlig kontratyp en omvänd spegelbild av den manliga 

stereotypen som i sin tur definieras utifrån den brist på de negativa egenskaper som kontratypen 

besitter. Utifrån Mosse har alltså kontratypen en mycket viktigt roll i skapandet av den maskulina 

och manliga normen.34 Tjeder förtydligar detta ännu mer och menar att genom att tydligt peka ut 

                                                 

 
28 Ibid, s. 109. 
29 Ibid, s. 109. 
30 Ibid, s. 117. 
31 Ibid, s. 199. 
32 Mosse, George L. (1996), The image of man: the creation of modern masculinity, Oxford Univ. Press, New York, s. 56 -76. 
33 Tjeder (2003), s. 21. 
34 Mosse, (1996), s. 56 - 76. 
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hur män inte ska vara via dessa kontratyper stärks istället idealbilden över hur män ska vara.35 

Tjeder bekräftar vidare Mooses syn på kontratypens funktion och menar att syftet med systemet 

just var att visa att kontratyperna hängde ihop med vad som ansågs idealt och att kontratyperna 

behövdes för att stärka det normativa idealen kring manlighet.36  

En manlig kontratyp kan enligt Tjeders tolkning av Mosse förklaras mer ingående på följande 

sätt: "Countertypes were excluded from power, their masculinity was called into question,and the 

distinction between ideal manhood and countertypes worked to legitimise and strengthen 

normative masculinity".37 I Mosses verk förklaras kontratypen bestå av till exempel människor 

som inte ägde ett eget territorium som  zigenare och judar samt homosexuella. Dessa tillskrivs 

negativa egenskaper såsom att vara fula, impuls och driftstyrda och rotlösa. Tyska män som får 

motsvara den manliga stereotypen tilldelas istället egenskaper och attribut såsom 

handlingskraftiga, vackra, behärskade och kontrollerande.38 Tjeder kritiserar dock Mosses teorier 

kring den maskulina stereotypen för att vara för enkelspåriga men poängterar att hans forskning 

och formulering av begreppet kontratyper och dess motsvarighet är värdefulla analysverktyg och 

något han själv använt i sin avhandling. 39 Idealtyper används från och med nu i uppsatsen för 

beteckning av "manliga stereotyper" då detta av uppsatsförfattaren anses mer lättillgängligt 

fruktbart som analysverktyg.40 

Det kan alltså utifrån detta konstateras att manliga kontratyper och idealtyper är valida som 

begrepp och att de bevisligen fungerar att använda som redskap i uppsatsens empiriska 

analysarbetet gällande vad som ansågs vara eftersträvansvärd maskulinitet och inte 

eftersträvansvärd maskulinitet.  

Maskulinitet/Manlighet 

Då hela uppsatsen kretsar kring dessa två uttryck krävs en utredning av begreppen i sig och en 

utredning gällande användningen av dem. Även här använder jag mig av Tjeders välutvecklade 

resonemang. Tjeder förklarar att fokuset från att studera manlighet till det nya begreppet 

maskulinitet skiftade ungefär 1890 och att USA var pionjärer inom detta. Manligheten kom då att 

stå för ett medelklassideal exemplifierat av en man som höll hårt arbete och familj högt medan 

maskuliniteten kom att associeras med social darwinism; det vill säga hårda, aggressiva och 

                                                 

 
35 Tjeder (2003), s. 92. 
36 Tjeder, (2003), s. 21f, Mosse 1996, s. 56 - 76. 
37 Tjeder, (2003), s. 22. 
38 Mosse, (1996), s. 56 - 76. 
39 Tjeder (2003) s. 22f 
40 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/idealtyp, 22/12 - 2015, 1500. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/idealtyp
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konkurrensinriktade ideal. Vidare tar han upp att vissa forskare anser att det finns en teoretisk 

skillnad mellan manlighet och maskulinitet där manlighet står för ideal och maskulinitet för 

praktik men att då han främst studerar ideal inte har användning för denna utgångspunkt. Han tar 

även upp att han rent historiskt inte funnit någon differentiering mellan maskulinitet för 1800 - 

talet. Sammantaget konstaterar han att en åtskillnad mellan de båda begreppen inte behövs i hans 

arbete och då denna uppsats ligger nära Tjeders forskning anläggs här samma ståndpunkt. Precis 

som hos Tjeder används båda dessa begrepp för att beskriva hur man såg på män och vad som 

var/inte var eftersträvansvärt hos män; i studien manliga läroverkslärare.41  

Slutligen är det viktigt att påpeka att maskulinitet emellertid är det begrepp som används mest 

frekvent och därför också är viktigast för uppsatsen. Den syn på begreppet som uppsatsen utgår 

ifrån redovisas effektivt av psykologidoktoranden Stefan Björk. Enligt honom syftar maskulinitet 

mer på ideal och idéer gällande det manliga könet medan manlighet mer är något som är knutet 

till det biologiska könet.42 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur läroverkslärares maskulinitet framställs i ett antal 

läroverksminnen samt genom studier av dessa undersöka vad som ansågs vara ideal maskulinitet 

och motsatsen till detta, kontratypiskt maskulinitet. Syftet är i vidare mening att öka kunskapen 

kring maskulina konstruktioner. Alla frågor är ställda med utgångspunkt i läroverksminnenas 

bedrivningar, det vill säga i respektive författares framställningar. Detta mynnar ut i en generell 

huvudfrågeställning: 

1. Hur beskrivs läroverkslärarna sett till inre och yttre egenskaper?  

Denna frågeställning är motiverad av att uppsatsens fokus avses läggas på just dessa attribut och 

att denna inriktning på frågan samtidigt fångar mycket av de framställningar av läroverkslärare 

som studeras. Mer detaljerade underordnade frågeställningar kristalliseras utifrån detta; 

2. Hur beskrivs läroverkslärarens kropp (utseende och kläder) och deras karaktär 

(personlighet och lärarförmåga)? 

3. Vilka egenskaper och attribut var eftersträvansvärda (idealtypiska)och vilka var det inte 

(kontratypiska)? 

4. Vilka lärare beskrivs som idealtyper och vilka framställs som kontratyper? 

                                                 

 
41 Tjeder (2003), s. 33.  
42 http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2011/04/manlighet-och-maskulinitet.html, 22/12 2015, 15.10 

http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2011/04/manlighet-och-maskulinitet.html
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Dessa frågeställningar syftar till att möjliggöra ett mer detaljerad och lättöverskådlig undersökning 

av de inre och yttre företeelserna som beskriver läroverkslärarna. De avser även införa de 

teoretiska dimensionerna kring Mosse:s begrepp för att ge underlag till en vetenskaplig analys. 

Metod och material 

I metoddelen kommer först själva analysmetoden kommenteras. Efter detta kommer aspekten 

kvalitativ textanalys och dess tillämpning i uppsatsen förklaras och problematiseras. Slutligen 

avhandlas källmaterialet och en disposition för analysdelen presenteras. 

Analysmetod/kvalitativ textanalys 

Analysmetoden i denna uppsats är att identifiera särdrag i beskrivningarna av läroverkslärare och 

sedermera anknyta dessa till den maskulina idealtypen eller kontratypen. Närmare bestämt så 

kommer fokus ligga på att ta reda på vilka beteende, attribut och egenskaper som tillskrivs lärarna 

och detta kommer sedan utifrån tidigare forskning och egen tolkning analyseras som 

eftersträvansvärt eller inte eftersträvansvärt. Connells begrepp hegemonisk maskulinitet och 

ytterligare maskulinitetspositioner kommer användas för att bredda analysen ytterligare.43  

Hela analysmetoden har utgångspunkt i den kvalitativa textanalysen och Angående detta så har 

både Göran Ahrne och Pelle Svensson (red.) i Handbok i kvalitativa metoder och författarna av 

Metodpraktikan - konsten att studera samhälle individ och marknad ett antal tips och verktyg som gett 

denna uppsats stöd i genomförandet. Vissa används genomgående uppsatsen och har därför ett 

värde i att nämnas och förklaras.  

Esiasson menar det finns flera skäl till att använda kvalitativ textanalys framför den 

kvantitativa vilka varit avgörande för det metodologiska valet för denna uppsats. Ett av dem är att 

textens helhet antagligen är något annat än summan av mindre beståndsdelar. Ytterligare ett är att 

forskaren genom intensiv läsning av passager och tillägnande av innehåll har chans att ta del av 

tolkningar som ligger dolt under ytan. Vidare påtalas det att forskaren för att tillägna sig en texts 

fulla betydelse måste läsa både översiktligt, noggrant och snabbt och långsamt, vilket också var 

något som tillämpades uppsatsens empiriska undersökning. Angående tolkningen av det som 

skrivs, vilket är tongivande i kommande undersökning, skriver Esisasson att tolkningsarbete 

består av fyra faktorer: frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt 

avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren. Dessa faktorer har alla tagits i beaktande i 

uppsatsen och framförallt är det avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren som 

                                                 

 
43  Connell (2008), Mosse (1996)  
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behövts problematiseras. Då texterna är skrivna i annan tid än nutid och i sig behandlar 

ytterligare en tid finns det här risk för diskrepans i analysen, detta är dock något uppsatsen tagit 

hänsyn till och försökt undvika. 44 

Ahrne och Svensson menar att det viktigaste i det kvalitativa textanalysarbetet inte är att man 

kan allt om någon speciell analystradition. Det viktigaste är istället att man argumenterar för 

varför man valt en viss teori eller analysmetod och ger argument varför man har ställt vissa typer 

av frågor till materialet och inte andra.45 Uppsatsen har ett så kallat induktivt angreppssätt. Detta: 

innebär att jag först översiktligt studerat de teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskning 

som finns för att sedan ta mig an den empiriska analysen. Jag har sedan därefter applicerat 

tidigare forskning och teori på empirin.46 

Ibland återkommer samma mönster i författarnas sätt att beskriva lärare och det blir därför 

inte alltid någon variation i analysen. Empirin och materialet kan då sägas uppnå mättnad.47 Jag 

anser dock att min empiri inte kan kallas mättad, trots att det flera gånger uppstår mönster och 

beskrivningar som kan kännas upprepande. Detta därför att jag anser att beskrivningarna i dess 

kvantitet ändå ger en analytisk mening.  

Material och avgränsning 

Det källmaterial som undersöks i uppsatsen är Läroverksminnen - skildringar av f.d elever och lärare 

utgivna av B. Rud Hall som är volym 37 av serien Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Detta verk 

är ett samlingsverk som samlar historiska texter av olika författare, i detta fall består det av så 

kallade läroverksminnen. Läroverksminnen är texter med berättande biografisk karaktär som 

beskriver författarnas upplevda skoltid.  I denna volym är det 12 stycken författare som målar 

upp bilder över lärare, elever och läroverk och har reflektioner kring pennalism, disciplineringen 

och undervisning. Allt detta blandas med övriga anekdoter från deras dåtid. Uppsatsens fokus 

ligger som tidigare nämnt endast på framställningen av lärarna. Vidare är det endast nio av dessa 

författares beskrivningar som använts för att begräsa storleken på den empiriska undersökningen. 

Av samma anledning valdes ytterligare volymer med läroverksminnen bort. Uppsatsens fokus på 

utvalda aspekter av framställningen av lärarna är även den gjord i avgränsade syfte. 

Läroverksminnena behandlar nästan uteslutande olika perioder under 1800 - talet (några 

överlappar 1700-talet) och är alla nedskrivna under 1800--talets slut eller 1900 - talets början. Sett 

                                                 

 
44 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), (2012),Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, s. 316 
45 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011 s. 148. 
46 Ibid, s. 192f. 
47 Ibid, s. 44. 
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till längden och innehållet är dem väldigt varierade, vissa behandlar saker som ligger helt utanför 

denna uppsats syfte medan andra har ett mer passande material. Endast de texter som utifrån 

frågeställningarna har relevanta beskrivningar har redovisats.48 Författarnas personer kommer 

inte att studeras i uppsatsen då fokus inte ligger på att utforska varför dom kan ha gjort vissa 

beskrivningar utan snarare på de rent textuella. För att underlätta läsningen bifogas nedan en 

förkortningslista över de läroverksminnen som använts och dessa kommer sedermera användas i 

uppsatsen som beteckningar för respektive läroverksminne: 

Marias Trivialskola å 1840 - talet av O. A Stridsberg : LM1 

Från Stockholms gymnasium 1862 o. f. av Ernst G. F Olbergs : LM2 

Från Stockholms gymnasium 1865 - 1869 av H. Uddén: LM3 

Gävle läroverk. Sockengång 1780 - 1840 av E. och C. O. Roos: LM4 

Lektorer i Strängnäs 1834 - 1839 av Th. Strömberg: LM5 

Undervisning och djäkneliv i Strängnäs 1839 - 1843 av A. Sahlman: LM6 

Lärare och disciplin i Örebro 1797 o. f. av K. F. Karlsson: LM7  

Västerås läroverk 1840 - 1851 av Sigge Ljunggren: LM8 

Vingsö latinskolas sista lärare och elever av C. R. Siegbahn: LM9 

Att använda minnesberättelser/läroverksminnen som källa 

Det finns en antal invändningar mot att använda minnesberättelser( i uppsatsens fall så kallade 

läroverksminnen). Ett exempel har via Tjeder tidigare lyfts i litteraturöversikten; att de mer 

skildrar önskebilden av saker och ting än vad de återger faktiska historiska förhållanden. Tjeder 

visade dock genom sin avhandling att dessa fungerar att använda om man fokuserar på att 

studera bilden av vad som beskrivs snarare än vad som faktiskt beskrivs. Åsa Bergenheim har 

emellertid i en recension av Tjeders avhandling invänt mot användandet av just sådana källor. 

Hon menar att det som berättas i minnena egentligen inte säger något om den tid de beskriver 

utan snarare berättar mer om den tid då de nedskrevs.49 Tjeder har dock en analys av denna 

problematik i sin avhandling och menar att: "Now, if masculinities change over time, it is possible 

that the writer renegotiates his own gendered position, whether consciously or no[sic], at the end 

of his life as he sees that cultural standards for acceptable masculine behaviour have been 

displaced.". Tjeder är alltså väl medveten om detta problem men menar vidare att: 
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This argument demands, however, that the autobiographer keeps a keen and open eye to these 

transformations, which was far from always or even often the case. A man born in 1800, writing 

his autobiography in 1870, was more often than not immersed in the attitudes which were current 

in his formative years, as a study of autobiographies by ageing romanticists in France shows.50 

Även Florin och Johansson problematiserar detta. De menar att värdet av användandet av 

läroverksminnen ligger i att det ger exempel på hur skolvardagen i efterhand tedde sig - de är så 

kallad upplevd historia. Vidare menar dem att sådana källor självklart har svagheter men det låter 

ändå läsaren komma nära inpå människors vardag i den lärda skolan på läroverken.51 

Med detta sagt konstateras det alltså att minnesberättelser faktiskt fungera som markörer över 

vad en författare erhöll för värderingar vid ung ålder och sedan behöll under resten av livet. 

Uppsatsens källa har därmed utsatts både för metodologiskt problematisering och källkritik. 

Disposition  

Uppsatsens undersökningsdel är uppdelad utifrån olika kategorier. Avsnitten och kategorierna har 

uppstått under min empiriska undersökning och utgår ifrån huvudfrågeställningen. Första 

avsnittet är "Kropp" som innefattar kategorierna "utseende" och kläder" vilket följs av avsnittet 

"Karaktär" som består av kategorierna "personlighet" och "lärarförmåga". Just det sistnämnda 

avsnittet har fått extra stor plats efter som den innefattar en såpass stor andel av de beskrivningar 

som författarna gjort. Analysdelen är även uppdelad utifrån läroverkminnenas författare för att 

underlätta läsningen samt för att tydligt visa vilken författare som beskriver vad. 

Analys 

Uppsatsen har ett kronologisk upplägg på analysen där läroverksminnena avhandlas ett efter ett 

utifrån ordningen de presenteras i sitt samlingsverk. Då vissa företeelser överlappar varandra 

förekommer det därför en del upprepningar av lärares namn och olika händelser. Lärares 

förkortade namn är inte gjord av uppsatsförfattaren utan härleds från källmaterialet.  

Då Florin och Johanssons resonemang om idealtypiska maskulina attribut, egenskaper och 

refereras till löpande i analysen kan de vara värda en mer ingående förklaring. Florin och skriver 

Johansson att: "Den maskulinitet som konstruerades inom medelklassen kännetecknades av 

yrkesarbete, utbildning och kompetens, rationalitet, handlingskraft och, autonomi och kontroll 

[...]."De konstaterar sedan att de i sin studie sett att den lärda skolan representerade mycket av 
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detta.52 Vidare förklarar dem att manlighet var att ha ett yrke och att därmed kunna försörja sin 

familj, kontrollera deras öden och på så sätt kunna styra över framtiden. Att vara just 

handlingskraftig blev på så sätt ett mycket viktigt attribut. Florin och Johansson har även utifrån 

sin studie sammanställt beskrivningar över hur en läroverkslärare skulle vara. Denna uppställning 

används även den i uppsatsen upprepande gånger som en återkommande referens.53 

Avsnitt 1 - Kropp  

Kläder och utseende 

Författaren O.A Stridbergs beskriver i LM1 sin svensklärare på följande sätt : "[...] Han hade två 

peruker, båda för små. Den till helgdags var gul, den till hvardags grön ingendera passade till det 

egna hårets färg. När peruken ej satt rätt, drog man slutsatser."54 Vilka slutsatser man drog 

meddelar inte författaren men jag tolkar det som att det inte var några positiva sådana. Vilka 

slutsatser man drog meddelar inte författaren men jag tolkar det som att det inte var några 

positiva sådana. Redan här kan man alltså tydligt utläsa att utseendet och även kläderna hade stor 

betydelse för hur lärarna uppfattades. Jens Ljunggren bekräftar detta och menar att synen på 

mannens utseende under mitten av 1800-talet hade förändrats; utseendet började alltmer kopplas 

till karaktären och en stor, tjock individ var då också även högmodig och bitter medan någon 

som sjuklig eller lytt sågs som någon med intellektuella brister.55 

Ernst G. F Olbergs beskriver i LM2 läraren Franz Vilhelm Hultman  som "liten till växten".56 

I detta fall läggs dock inte närmare vikt vid detta; enligt Florin och Johansson annars bristfälliga 

maskulina attribut. Antagligen på grund av att Hultman hade en mängd andra övervägande 

positiva egenskaper och attribut som tas upp i nästa avsnitt.57 

I LM3 då författaren beskriver rektor Gustav Reinhold Rabe så benämner han dennes huvud 

som "majestätiskt".58 Detta beskrivs tillsammans med en mening som beskriver vilken respekt 

alla elever hade för honom och att han sällan behövde höja rösten. Beskrivningen av utseendet 

blir därmed något, precis som Ljunggren tidigare påtalat; som definieras av dennes andra 

förmågor.59 Detta kommer jag återkomma till längre fram.  

                                                 

 
52 Florin & Johansson (1996), s 282. 
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I LM4 beskrivs rektorn "W" som någon som "fört hög diet i sina dagar" och någon som 

titulerades "Kuttingen" vilket betyder tunnan och därmed anspelar på hans tjockhet. Av samma 

författare beskrivs ytterligare en lärare "U" som "fin och spetsig" och apologisten (gammalt namn 

för lärare) "S" som någon som var känd för sin voluminösa kropp.60  

Th. Strömberg har i LM5 jämfört med beskrivningen av rektor "W" en beskrivning som är 

liknande men ändå tydligt framstår som mer idealtypisk än kontratypisk. Strömberg  beskriver här 

läraren Olof Hultin som en ovanligt stor och imponerande gestalt rent fysiskt: "En ovanligt stor 

och imponerande gestalt motsvarade hos honom af en rik och kraftfull ande, som icke heller fick 

mätas med vanliga mått". Vidare så beskrivs det att en elev råkade ut för hans "stora näfve" och 

hoppade på grund av detta av skolan två år för tidigt. Utöver detta så beskrivs hans fysiska kraft 

var stor vilket får hans utseende att verka ännu mer eftersträvansvärt för författaren: "Hans 

fysiska kraft och hans slående qvickhet voro lika fruktade, och man säger, att båda lågo honom 

lika nära till hands."61. Utifrån LM4 och LM5:s beskrivningar tycker jag det är ganska tydligt vilka 

lärare som är kontratyper respektive idealtyper; det var helt enkelt mer eftersträvansvärt att ha 

raka linjer ("fin och spetsig") än att vara omåttligt tjock. Trots detta tolkar det som att det är små 

detaljer i utseendet som avgör om någon beskrivs som "voluminiös" eller "Stor och 

imponerande", författarna är alltså ganska godtyckliga i sina beskrivningar.62 

Vidare i LM5 så målar författaren upp en bild av läraren Johan Bodin, kallad "prosten". 

Dennes utseende beskrivs på följande sätt: "En lång och smal figur gjorde hans af mätta, 

långsamma rörelser ännu mera påfallande, likasom det väckte löje, då han ofta mellansatte och 

afslutade sina korta yttranden med ett lång·draget: »de' å de' dii'», eller: »hvad heter de' nu igen?»".  

Han gör sedan en mer ingående beskrivning av läraren i latin Fredrik Adam Ramströms 

utseende: "Egenheterna i det lifliga minspelet, de ovanliga gesterna i förening· med ett kroppsligt 

lyte - han var illa halt - gjorde honom lätt till föremål för uppmärksamhet, äfven hos den 

obekante, och frestade icke sällan den lättsinnige till mimiskt löje".63 Här ser vi återigen ett 

exempel på att ett utseende som inte signalerade kontroll eller stabilitet  betraktades på ett 

negativt sätt läraren blir till en kontratyp. Florin och Johansson bekräftar att just ett manligt 

aggressivt beteende där den fysiska styrkan var viktigt värderades högt på läroverken.64 

Författaren av LM5 beskrev det även som något negativt att ha en lång och smal figur och 

utseende blir därmed ännu mer negativt betonat genom sammankoppling med hans sätt att röra 
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sig på och föra sig på. Att han sedan använder ord som "löje" tycker jag visar tydligt att detta inte 

är en utseendemässigt eftersträvansvärd maskulinitet och därmed en kontratyp. Detta resultat 

bekräftas av Florin och Johansson som beskriver det som att personer med bristande yttre 

attribut såsom en blek närsynt och kutryggig person hade svårt att upprätthålla en personlig 

auktoritet och därmed blev underordnade andra män.65   

Samma författare beskriver slutligen ett rektorsbyte och framställer där rektorernas kläder på 

ett ingående sätt och förklarar att de var klädda i akademirock med tillhörande värja och 

välputsade stövlar.66 Hans ordval signalerar att detta var kläder som gav herrarna ett imponerade 

yttre och något som han såg som eftersträvansvärt. Florin och Johansson vidhåller att 

läroverksläraren faktiskt var idealtypen för hur den borgerliga mannen skulle klä sig.67  

 Strömberg hade även ett sätt att beskriva sina lärare på som framhävde åldern mycket i 

beskrivningarna. Han beskriver ålder kopplat till sina manliga lärare på följande sätt: "Först när 

alla återstående af den gamla uppsättningen nästan samtidigt bortgingo, kunde man på allvar 

försöka att utrota pennalismen".68 Här kopplas alltså åldern samman med det för den här tiden 

typiskt maskulina attributet "handlingskraft".69  

A. Sahlman beskriver i LM6 läraren Professor "K"  som enligt författaren kallades "jätten" på 

grund av sitt utseende. Vidare så beskrivs det att han faktiskt hade en gigantisk kroppsbyggnad 

och författaren använder även metaforer och kraftuttryck för att förtydliga detta ännu mer:  

[...] han såg ut att höra till en annan, längesedan förgången, generation, att vara en av dem som 

>>med lätthet togo markens gränsten, som knappt 12 af nuvarande slägte kunna röra>>. "Hans 

ansiktsdrag voro grovt tillhyxade och påminde om åtskilliga Egyptiska och Hinduistiska 

gudabilder.70 

Utifrån denna beskrivning så tolkar jag det som att denna typ av utseende och fysiska attribut var 

eftersträvansvärt enligt författaren och därmed tydlig blir denna lärare en idealtyp för lärares 

utseende. Detta förstärks ytterligare i och med jämförelsen med gudar, jättar och utifrån de stora 

ord författaren använder i beskrivningen.71 Vidare så beskriver läroverksminnet denne lärares 

klädsel under vintern som författaren uttryckligen uttrycker sin beundran för: "Om vintern var 

[sic] klädd i en stor vadmalsrock med ofantligt vida ärmar, hvilken gjorde hans utseende ännu 

mera imposant." Hans klädsel under varmare väder beskrivs också, han hade en speciellt 
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utformad uniformskappa. Författaren framställer sedan en anekdot där han berättar om hur 

viktigt klädseln var under denna tid för läraren. Läraren hade en syn som sa att hade man "kappa" 

på sig så skulle man uppträda som en "herre".72 Utifrån författarens ordval såg han även mycket 

upp till läraren och dennes sätt att klä sig på och syn på kläder. Den tidigare forskningen visar att 

klädidealet för den borgerlige läraren och mannen var ett välklätt sådant och även något som 

lades stor vikt vid av eleverna som precis som här använde långa ingående beskrivningar för att 

beskriva lärarnas klädsel- Detta bekräftas i  Florin och Johanssons analys av läroverksminnen.73 

Samma författare framställer sedan lektorn i österländska språk "B". Nedan följer den 

beskrivning av hans yttre som ges: "Han var en gammal ungkarl, lång, blek och mager och af ett 

högst besynnerligt yttre. På hans bleka ansigte var numera aldrig att spörja någon stråle af lif, 

rörelse eller uppmärksamhet: hela hans väsende var en sammanhängande kedja af distraktioner"74 

Här tolkar jag det som att författaren starkt markerar att detta inte är ett eftersträvansvärt 

utseende. Denne lärares utseende var alltså en kontratyp till det typiska eftersträvansvärda 

maskulina utseendet som Florin och Johansson tagit upp.75 Jag anser även att de som enligt 

Florin och Johansson sågs som typiskt feminina attribut för denna tid såsom "lättdistraherad" 

som nämns i beskrivningen av dennes utseende markerar ännu mer att denne inte hade ett 

kontratypiskt maskulint utseende.76 

Slutligen angående den yttre beskrivningen av denna person så tas det upp att han under 

vintern kom till skolan iklädd vargskinnspäls och att han då blev hälsad av eleverna med en 

ironiserande sång, "Kommer då åter i vargskinnsfrack".77 Här tolkar jag det som att det inte var 

kläderna i sig som det var fel på utan snarare personen som bar upp dem utifrån hur författarna 

beskriver det. Kläderna i sig räckte självklart inte räckte till att skapa en hegemonisk maskulinitet 

utan var tvungna att "bäras" upp på rätt sätt för att på så sätt bidra till ett idealtypiskt utseende.78  

Författaren beskriver i LM6 sedermera ännu en lektors utseende ganska ingående, Dr. 

Brannius. Hans utseende beskrivs på följande sätt: "Det komiska uttrycket i hans stela och döda 

ansigte  hvilket de illasinnade påstodo likna en babians, hans cyniska yttre och hans döfhet gjorde 

honom till ett begärligt föremål för Gymnasisternas upptåg och spektakel."79 I detta fall ser jag 

en hel del likheter med föregående beskrivning. Författaren markerar även här starkt mot ett 
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utseende denne ser som negativt. De ord som används i beskrivningen såsom stel, livlös och döv 

ställs i starkt polaritet mot de eftersträvansvärda fysiska och utseendemässiga attributen för 

mannen som beskrivit andra lärare såsom stor och stark.80 Även här blir utseendet ett föremål för 

skämtande vilket jag anser påvisar ett ännu tydligare mönster för vad som inte anses vara ett 

eftersträvansvärt utseende och att lärare som inte hade ett sådant utsattes för kränkningar och 

skämt. Författaren liknar mannens utseende vid en babians vilket får ses som väldigt kränkande 

och därför ytterligare en stark markering om att detta utseende var en kontratyp.81  

Författaren beskriver sedan lektorn "L" . Han beskrivs vara märkt av sin "korpulens" och det 

framställs att han efter en vandring från sitt hus som ändå låg väldigt nära gymnasiet var svettig 

och andtruten.82 Detta tolkar jag återigen som ett tecken på att det inte var eftersträvansvärt att 

vara tjock eller ohälsosam som lärare. Ljunggren bekräftar detta och menar att en riktigt man för 

denna tid skulle kunna "behärska" sin kropp vilket inte var fallet om man var något av det 

tidigare nämnda.83 

K. F. Karlsson beskriver i LM7 läraren "Enhörning" som en medelmåttigt växt man som såg 

"reputerlig" ut. Det beskrivs sedan att gymnasisterna hade långt hår i flätor på denna tid. Dessa 

tog Enhörning bort med förmaningen: "Du skall se snygg ut min gosse[...] inte skall du nyttja 

kvinnorhår". Utifrån beskrivningen som författaren ger var detta endast positivt: "Han satte ruter 

i pojkarna, både med afseende på snygghet och seder."84 Här tycker jag det är intressant att 

författaren så kortfattat beskriver lärarens utseende. Detta beskrivs endast med några korta 

positiva ord och detta tolkar jag som att utseendet samspelade med många andra saker i fråga om 

vad man ansåg vara eftersträvansvärt, vilket jag via Florin och Johansson redan diskuterat.85 I 

detta fall med förmåga att disciplinera och lära ut seder och traditioner.  Dessa faktorer tror jag 

sedan påverkar om författaren ser negativa eller positiva aspekter hos lärarens utseende.  

Författaren beskriver sedan läraren Daniel Hjortzberg som var lärare i prima på följande sätt:  

"[...] var en stor och lång karl, litet koppärrig, med stångpiska och pudradt hår. Han skulle vara 

skicklig sades det. Men han lärde illa; hade ingen ro eller tålamod. Trakterade flitigt med 

handplagg, om man aldrig så litet felade i latinska grammatikan". 

Precis som tidigare beskrivna lärare "Enhörning" beskrivs här återigen lärarens utseende först 

för att sedan ställas mot dennes lärarförmåga. I detta fall verkar det vara en bristande sådan vilket 
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analyseras mer i kommande avsnitt "Karaktär". Utseendet får dock en negativ framställning och 

även om läraren besitter vissa maskulint eftersträvansvärda utseendemässiga attribut såsom att 

vara stor och lång så bär han inte upp dessa eftersom han är dålig på att lära ut.86 

Vidare så beskrivs både Hjortzberg och skolans rektor Wangstelius klädsel ingående: Om 

vintern, när det var kallt, brukade Hjortzberg· komma upp i skolan klädd i vargskinnspäls »med det 

ludna utåt». Afven Wangselius brukade under elen kalla årstiden en elylik päls; men den var 

annorlunda inrättad och hade krage, muddar och slag. af björnskinn.87 I och med denna detaljrika 

beskrivning av författaren tycker jag det återigen visar att kläder var något som var mycket viktigt 

och definierande för mannen och dennes maskulinitet.88  

Sigge Ljunggren beskriver i LM8 två lärare på följande sätt: "Grekiska språket började man 

lära redan i secunda. Grammatika därtill var först en liten mager stackare, utarbetad  af en lärare 

vid skolan, hvilken däremot icke alls var mager"89 Här tolkar jag det som att författaren nästan 

känner sig tvungen att nämna lärarens kroppshydda för att få till en ordvits men jag tycker även 

att det är något som visar på att lärares utseendet verkligen var något som eleverna lade märke till 

och mindes. Återigen bekräftar Florin och Johansson detta i sin analys av läroverksminnen.90 

I LM9 beskriver författaren C. R. Siegbahn redan i början ingående en rektors utseende:  

"[...] en kärngubbe i vetande,»allvarlig som döden och demen», med nedre läppen något 

utskjutande, hvilket gaf honom ett strängare utseende än hvad han, med sitt verkligt goda hjertelag, 

kanske sjelf önskat att besitta. Respekt hade han emellertid med sig, och ordning höll han i skolan, 

så det pep efter."91 

Det beskrivs sedan som att man "[...] var glad att komma ur skuggan af hans stora romerska 

näsa". Detta efter att han tillrättavisat en elev framför klassen. Florin och Johansson beskriver att 

idealbilden av en rektor var att han skulle vara en romersk prokonsultyp vilket visar att den 

"romerska näsan" i detta fall var ett eftersträvansvärt attribut och gjorde lärarens utseende till ett 

idealtypiskt sådant.92 Författarens syn på rektorns utseende tycks dock återigen präglas av att han 

har respekt för dennes andra förmågor såsom att disciplinera och inge respekt. Författaren 

beskriver sedan ingående denne rektors klädnad då han och en vän stötte på honom utanför 
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skolan:  [...]den hederlige gubben L-h, klädd i himmelsblå bombasinstubb med stor 

björnskinnskrage[...]" vilket jag återigen anser markera klädernas betydelse.93 

Sammanfattning med anknytning till teoretiska begrepp   

Vad var idealtypiskt och eftersträvansvärt sett till det yttre för läroverkslärare? Vad var kontratypiskt? 

Först och främst vill jag påtala det olika mönster jag sett i läroverksminnenas konstruktion av 

maskulinitet inom denna kategori. Jag kan precis som Florin och Johansson konstatera att det 

yttre är väldigt viktigt för författarna i och med att de flesta av de som nämner det använder olika 

kraftuttryck och metaforer på både positiva eller negativa sätt.94 Utseendet har även visat sig vara 

tätt förknippat med personens sätt att vara på och i flera fall tolkar jag det som att utseendet får 

en mer positiv prägel då lärarnas personlighet och lärarförmåga är mer positivt beskriven. Det går 

alltså att väga upp ett ofördelaktigt och icke maskulint utseende med en stark personlighet och 

bra lärarförmåga. Mer om detta i slutanalysen. Vidare så tolkar jag det utifrån analysen som att det 

är dem klassiska manliga attributen såsom att vara stor, lång,  ha raka linjer i ansiktet och utstråla 

fysisk styrka som är det eftersträvansvärda om man ser till utseendet.  

För att kort kommentera beskrivningen av lärares ålder så är åldern starkt kopplad till andra 

kvalitéer hos läraren och en gammal lärare som uppvisar förmågor ses på med vördnad medan en 

äldre lärare som inte besitter samma "livskraft" och förmågor ses på med medömkan och löje. 

Analysen har även påvisat ett mönster som visar att de lärare som koms ihåg oftast är äldre 

sådana i och med att de är ett mindre antal yngre som beskrivs. 

Sett till kläderna så är det precis som med de två föregående aspekterna. Synen på vad som var 

eftersträvansvärt hänger ihop med personen som bär dem. Däremot märkte jag att författarna har 

gemensamt att alla se upp till kläder som faktiskt var en del av de manliga mode som fanns på 

den här tiden och att kläderna i sig var betydelsefulla och viktiga statusmarkeringar. 

När jag kopplar alla analyser till teorin så är de lärare som beskrivs ha de klassiskt ytliga 

manliga attributen jag nämnt tidigare oftast kopplade till den styrande hegemoniska 

maskuliniteten. Dessa klassisa drag kan därmed utifrån beskrivningen även kallas för idealtypiska. 

De lärare som har beskrivits ha ett negativt betonat utseende med feminina attribut kopplar jag 

till den underordnade positionen. Kläderna var i sig ingenting som avgjorde om läraren sågs som 

hegemonisk, idealtypisk eller kontratypiskt. De män som har beskrivits vara "svaga", "sjukliga" 

eller "tjocka" och utrustats med andra negativt betonade utseendemässiga attribut är alla 
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kontratyper. Allt detta nämns dock med reservation för att andra faktorer såsom personlighet och 

lärarförmåga kan få ett ej eftersträvansvärt maskulint utseende att ändå beskrivas som 

idealtypiskt.95 

Avsnitt 2 - Karaktär 

Personlighet och lärarförmåga 

I LM1 beskrivs läraren Zweiberk som någon som O. A Stridsberg tyckte var "tungsint och föga 

meddelsam". Tittar man dock på det större sammanhanget så beskrivs han ändå i allmänhet vara 

en "utmärkt duglig man". I detta fall skulle man kunna tro att det första utlåtandet var kritik mot 

lärarens person men jag tolkar det tvärtom. Jag tolkar det som att vara tungsint och meddelsam 

kanske inte var något konstruktivt men om man ihop med det var en utmärkt duglig man så hade 

man ändå en eftersträvansvärd maskulinitet. 96 Just dessa två attribut var även typiska manliga 

attribut för den här tiden, mannen skulle inte vara kommunikativ utan snarare handlingskraftig.97 

Zweiberk beskrivs senare ha en förmåga att undvika "onödigheter" vilket också får ses som något 

som passar in på denna tids maskulinitetskonstruktion. Att han beskrivs som en utmärkt duglig 

man säger inte i sig något om läroverksminnets syn på hans lärarförmåga men jag tolkar det som 

att den var hög i och med att författaren beskriver att han gett ut en räknebok som eleverna 

frekvent använde.98 Vidare så beskriver Stridsberg en annan lärare på följande sätt:  

Han förstod ungdom, och jag· tror, att vi alla höllo af honom. Vi föräldrar och vi skolgossar, 

blifna vuxne män, tacka af allt hjärtat snälla lärare, mest dem, som med godheten förenat kraft. Jag 

vet ej, om vår lärare i Tertia var någon särskildt kunnig man. Sina skolkurser kunde han i grund, så 

vidt jag förmådde döma.99 

Detta tycker jag är ett väldigt bra exempel på vad den här tidens elever, det vill säga 

läroverksminnenas författare såg upp till hos lärare när det kom till hur läraren skulle vara som 

person och lärare. Denna författare ser alltså upp till någon som var snäll och god men samtidigt 

hade en förmåga att disciplinera klassen och även hade en viss "förståelse av ungdomar".  

LM1:s författare beskriver sedan ytterligare en lärare utifrån dessa kategorier, denna gång är 

det författarens svenskalärare som beskrivs som en man som via uppvisande av känslor fick 

eleverna att engageras.100 Denna positiva beskrivning är intressant eftersom detta strider mot det 
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som vanligen sågs som eftersträvansvärt, det vill säga att vara rationell och inte låta känslorna ta 

över. Detta visar att lärare med för den här tiden annorlunda sidor också kunde uppskattas och 

därmed kan denna lärare därför kallas vara eftersträvansvärd trots att den inte besitter de klassiskt 

idealtypiska egenskaperna.101 Samma författare beskriver även skolans rektor och han beskrivs 

däremot vara någon som "inte förstod sig på ungdomar" och därmed vara "olämplig att leda ett 

läroverk".102 Förmågan att hantera ungdomar utan att använda sig av aga på ett förstående och 

faderligt sätt bekräftas som något idealtypiskt av Florin och Johansson.103  

I LM2 beskrivs skolans rektor Gustav Reinhold Rabe. Författaren Ernst G. F Olbergs börjar 

med att beskriva att hans minnen från den latinska grammatik som Rabe undervisade i var 

mindre behagliga. Vidare så framhåller han dock: "Men både som läroboksförfattare, lärare och 

rektor var Rabe en framstående man". Han beskrivs som en lärare som via djup och mångsidig 

lärdom förenade förmågan att klart och tydligt bedriva undervisning med sträng disciplin men 

under humana former. Han berättas ha lett skolverket med "lugn jämnhet" och "beständigt 

framträdde hans alltigenom fina personlighet". Rabe beskrivs också inneha en stor portion humor 

som ofta uttrycktes genom "bitande ironi". Detta beskrivs både elever och andra lärare få erfara. 

Vidare så tar författaren upp två anekdoter kring detta där Rabe utövade denna ironi mot lärarna 

och på sättet han beskrivs där märker jag att han var någon som författaren verkligen såg upp till. 

Han beskrivs upprätthålla disciplinen via humor och fåordighet medan andra "yngre" lärare inte 

klarade detta på samma sätt. Författaren framställer sedan att Rabe faktiskt var ganska nervös av 

sig och tar upp en anekdot där det framkommer att Rabe förklarat för en kollega att han är så 

nervös innan varje upprop. I samband med detta ska han en gång ha gett en elev som väsnats en 

lavett och detta beskrivs han i alla år ha beklagat sig över och haft dåligt samvete kring. 104 

Sammantaget tolkar jag det som att Rabe hade en för författaren eftersträvansvärd maskulinitet 

när det kom till både personligheten och dennes lärarförmåga. Han beskrivs ha många av de 

klassiska attribut såsom fåordighet och fasthet kombinerat med ett moraliskt förhållningssätt till 

aga vilket för den här tiden var normen för hur en bra lärare skulle vara. Detta  gör att han kan 

betraktas som en idealtypisk man på läroverket.105 

Författaren beskriver sedan läraren Knut Fredrik Thedenius på följande sätt: "Thedenius 

framstod som en stilla och godmodig man, hvilken skötte sitt kall omsorgsfullt och nitiskt." Han 

beskrivs vidare som någon som vann mycket tillgivenhet från både elever och lärare men också 
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som någon som går genom livet utan att "någonsin stöta emot." Vidare så beskrivs hans person 

på följande sätt: "I det enskilda umgänget framträdde hos Thedenius en viss torrolig humor, som 

emellanåt gaf sig uttryck i rätt lustiga infall." Jämfört med föregående lärare som beskrevs som 

någon som inte hade vidare lärarförmåga och förmåga att disciplinera elever beskrevs denne man 

ha det naturligt. Han beskrivs dock inte använda sig av kraftmedel utan snarare genom godhet 

och snällhet vinna elevernas respekt. Det är också dessa attribut författaren förser hans. person 

med. Detta avviker lite från den klassiska maskulinitetsbilden att man ska vara hård och 

handlingskraftig och han får trots det en idealtypiskt framtoning. Humorn får även här en stor 

roll i hur läraren uppfattas och jämfört med föregående lärare verkar denne lärare ha kunnat  

använda den på rätt sätt.106 

Sista läraren som beskrivs i LM2 inom denna kategoris ramar är läraren i matematik Franz 

Vilhelm Hultman. Han beskrivs på följande sätt:  

[...]ty få torde de lärare vara, som ådagalagt ett sådant nit och lefvande intresse för sitt kall som 

han. "Liflig· i alla sina rörelser, ungdomlig och rask, skötte Hultman undervisningen med en frihet, 

som ryckte lärjungarne med sig·, utan att den någonsin fick öfvergå till själfsvåld. Därtill kom en 

reda och klarhet i framställningen, som kom äfven den mindre begåfvade att känna sig kunna följa 

med.107  

Hultman beskrivs vidare kunna motivera elever till matematik trots att det var ett ämne som 

kunde vara svårt att få med eleverna i och att han drog med sig alla,  inga var slöa eller likgiltiga 

under lektionerna. Det beskrivs vidare som att hemligheten med hans lyckade undervisningen var 

"förmågan att upprätthålla disciplinen". När hans person beskrivs ställs han mot en  kollega:  

Om Bjurstens uppträdande ofta var något »braskande» och  bullersamt, var däremot Hultman i 

hög grad stillsam och försynt. Han var en i alla afseenden god  kamrat och vän, kunde nog vara 

gladlynt och skämtsam men alltid med en viss måtta.108 

Vidare beskrivs det som att han hade livlig fantasi och använde denna till sin undervisning. Just 

fantasin beskrivs av författaren som något som antagligen gjorde dennes undervisning så levande 

och istället för informationsutbyte till "ett roligt samtal med eleverna." Författaren beskriver även 

en anekdot där Hultman på grund av sin korta växt behöver ta hjälp av en stol för att fixa 

någonting i klassrummet, han är nära att ramla och eleverna rusar då fram och stöttar honom 

medan han lugnt och sansat fortsätter sin lektion och alla elever lyssnar.  Det beskrivs att  både 

lärare, elever och andra som ännu "väntat rika frukter av hans storslagna verksamhet" saknade 
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honom då han dog vid blott 50 års ålder.109 Denne Hultman beskrivs både sett till personlighet 

och lärarförmåga på ett sätt som gör att jag genast förstår att denne var någon som författaren 

verkligen var imponerad av. Hans personlighet lyfts verkligen fram som något positivt och sättet 

han bedrev undervisningen på överöses av positiva berättelser och ord. Detta tolkar jag som ett 

tecken på att den eftersträvansvärda manligheten sett till personlighet och lärarverksamhet kunde 

ta sig andra former en den klassiska strikta och väldisciplinerade lärare och Hultman kan därmed 

sägas besitta en hegemonisk maskulinitet.110 Genom anekdoten så tolkar jag det som att 

författaren har stor respekt för att Hultman kan klara av att hålla klassen disciplinerad trots att 

han är på väg att "tappa ansiktet" och falla från stolen. Detta blir ytterligare ett tecken på att man 

kan väga upp ett icke idealtypiskt attribut såsom att vara "kort till växten" samt en besvärlig 

situation till sin fördel genom att ha en idealtypisk personlighet och lärarförmåga.111 

Nästa läroverksförfattare H. Uddén ska sägas ha haft samma lärare som tidigare författare. 

Han beskriver i LM3 som lärare Elmblad som både för närsynt och för snäll för att kunna ta itu 

med pojkarnas pojkstreck. Slutligen berättas det att Elmblad varit tvungen att ta hjälp av rektorn 

för att få fason på klassen.112 Detta berättas med en viss ironi vilket gör att jag tolkar det som att 

författaren tycker att det var skamligt när man som lärare och man inte kunde disciplinera klassen 

själv utan var tvungen att ta hjälp av rektorn. Att detta är något som kan betraktas som en 

kontratypiskt egenskap för lärare bekräftas av Florin och Johansson.113 

Vidare beskrivs det som att flera pojkstreck förblev ostraffade och att rektor Rabe hade ansvar 

att ta itu med detta men att han hade en "för långt driven humanism och var därför oförmögen 

att tu itu med oskicket". Han beskrivs dock sedermera av som en människokännare och att han: 

"insåg tydligen, att det ofta är lärarens fel att eleverna brista i disciplin". Skulden för 

disciplineringsproblemen lägger författaren alltså istället helt på lärarna. Författaren beskriver 

sedan lärarnas sätt att vara på i undervisningssituationer på följande sätt: 

 

De lärare det gällde voro så långt ifrån att kunna upprätthålla disciplinen, att deras sätt snarare var 

ägnat att framkalla överträdelse av dess· bud. Ingen av de övriga lärarna behövde ägna ett ögonblicks 

uppmärksamhet åt disciplinen. Vi skattade deras personer sa uppriktigt vördnadsfullt och deras 

undervisning så värdefull, att  det inte kunde komma i fråga att störa deras lektioner.114  
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Enligt mig visar detta att författarens bild av en lärares maskulinitet hängde ihop med hur man 

såg på en lärares person och dennes förmåga att bedriva undervisning och upprätthålla disciplin.  

Jag tolkar det alltså som ett tecken på att dessa två aspekter hängde ihop i frågan om hur läraren 

bedömdes utifrån och att de kompletterade varandra. Hade läraren en "stark" eller "engagerande" 

person så blev disciplineringen och undervisningen ofta lättare att genomföra och om läraren 

hade en stark undervisningsförmåga så kunde detta komplettera dennes personlighet. Detta är 

också något som Florin och Johansson kommit fram till i sin forskning.115  

Författarna i LM4 E. och C. O. Roos beskriver en händelse då en magister Gyllander finner 

disciplinen i klassen "något trög" eftersom flera elever inte läst sin läxa. Han kallade då fram en 

av de eleverna som enligt honom inte läst sin läxa tillräckligt bra och denne fick mottaga slag över 

sin hand med medan magistern med bitande ton tvingar pojken att repetera det han säger . Det 

beskrivs sedan som att detta pågick under lång tid tills att rektorn med sin "stentornstämma" 

ropande öfverljudit "Herr magister Gyllander, vad tänker ni på?". Magistern avbröt då 

behandlingen och fortsatte lektionen tills ngt mer påtalade prygling. Författaren påtalar sedan att 

det enligt honom är bra att detta skolsystem är på väg bort men påpekar sedan att "allt för stor 

klemhighet är icke heller på sin plats mellan skolväggarna".116 Jag tolkar det här som att 

författaren tyckte att den här läraren gick lite väl långt i sitt agande men att det ändå var okej. 

Detta är alltså något som talar för att det var eftersträvansvärt att kunna ta till våld i sina 

disciplineringsmetoder men att de inte skulle tas till i onödan. Vidare tolkar jag det som att 

författaren återigen ser upp till rektorns sätt att vara på i och med att han avbröt agandet.  

Nästa lärare som beskrivs är "Magister E" och I LM4 beskrivs det att han mönstrar en grupp 

med sångelever ("djeknar") med "faderlig" blick och det berättas sedan om hur han väljer ut de 

som ska vara med och sjunga och det som inte ska vara med beroende på om det är fattiga och 

har tränat på att sjunga (de ska gå djeknegång som innebär att de går runt i staden och sjunger för 

att samla in pengar).117 Läraren framställs här på ett resonligt sätt välja ut vilka elever som ska 

vara med och inte. Han beskrivs även på ett sätt som ger honom ensamrätt över vad som är rätt 

och fel men samtidigt på ett mjuk sätt som någon som värnar om sina elever och de fattiga. Detta 

tolkar jag som att man kan ha en något mjukare framtoning som lärare och man så länge man 

ändå upprätthållet ordning och reda. Jag tycker också skönja att författaren ser upp till det 

faderliga beskyddarideal som läraren utifrån beskrivningen utstrålar. Ronny Ambjörnsson och 
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Daniel Ekman påtalar båda att just sådana ideal och alltid har varit eftersträvansvärda för 

mannen.118 Även Florin och Johansson bekräftar att detta var ideal även för läroverksläraren.119 

Författaren beskriver sedan samme lärare lite längre fram och här framställs han som ngn som 

icke var en särskilt skicklig lärare, mkt "bombastisk" men väldigt välvillig och omtyckt av sina 

elever som alltid ville framhålla sina tertianer (årskurs 3) som enligt beskrivning var de 

"ohjelpligaste sällarne". Detta är ytterligare en lärare som beskrivs positivt men ändå inte besitter 

alla de idealtypiska attribut och egenskaper för denna tid.120 Ytterligare en lärare kallad "E"  och 

en lärare kallad "S" avhandlas också i hänseende till lärarförmåga och personlighet:   

E., primalärare [...]för öfrigt känd för sitt förande af riset till handplagg med en sågargubbes 

rörelse; slutligen apologisten S., [...], den tiden gemenligen benämnd »trumslagaren» för sin ökända 

korkkäpp, som war en ständig-t tjenstgörande trumpinne på qvintanernas både armar, ben och 

ryggar, hwilka efter lägenhet fingo tjenstgöra såsom trummor. Denne man, om hwilken man wäl 

kan säga, att han war en köttets och icke en andans man, ehuru bekragad, torde wäl hafwa warit 

den siste s k o l t y r a n n e n 1 ), för hwars likar det nu uppwexande slägtet lyckligtwis kan sägas 

wara förskonadt.121 

Vad författaren ansåg vara en skoltyrann förklaras sedan i fotnoten på följande sätt: "Bland alla, 

som i fordna eller sednare tider med rätt eller orätt fått bära detta namn, har twifwelsutan ingen 

ens på långt när kunnat täfla med ofwannämnde S.".122 Jag tolkar detta som att författaren inte 

ansåg att man som lärare och man skulle ta till aga utan anledning och i och med den gedigna och 

högst negativa beskrivning han ger "S" så visar det återigen att rent våldsamma lärare och män, 

våldsamma maskuliniteter, inte var eftersträvansvärda och kontratypiska. Det är ytterligare 

intressant att notera att läraren "E" som beskrivs omtyckt ändå får ta emot negativ kritik för att 

inte vara "en skicklig lärare och för bombastisk". Detta tolkar jag som att författaren tyckte att 

den här lärarens maskulinitet var för svag. Han kunde inte sitt yrke tillräckligt bra och var för 

högtravande och allt gott han annars åstadkom vägde inte riktigt upp det. Han är därför en lärare 

med både idealtypiska och kontratypiska attribut och kvalitéer.123 

Vidare så beskriver LM4 att "E" försöker komma underfund med vilka av de äldre eleverna 

som slagit de yngre efter att fått reda på att detta inträffat medan han varit borta på ett ärende:  

Den glafle och wänlige mannen såg minsann  icke god ut då han trädde in i klassen. Sedan mössan 

blifwit kastad på klädhängaren och käppen med kraft stött i golfwet, woro magisterns första ord 
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följande: »Om nu sanningen låge fördold uti jordens inelfwor, så ska' den fram. Jag har låtit mig 

berättas, att det skall råda tuppricleri här i klassen; och si, det tal jag icke».124 

Han manar en elev gå att köpa rotting (tillhygge) medan han förhör eleverna. Men när eleven 

kommer tillbaka beskrivs det som de skyldiga med tårar i ögonen erkänt sitt brott och magisterns 

vrede avtagit. Vidare beskrivs det som att hans disciplinerande därför stannade vid förmaningar 

och att magistern under jullovet blir ännu mer uppskattat av eleverna samt att han prisades av 

mödrar som beskrivs dela sina söners åsikter av läraren.125 Detta avsnitt tolkar jag som att 

författaren återigen höjer upp beskyddaridealet och visar att han svängt i sin uppfattning om "E". 

Att han via sina handlingar som lärare och man visat handlingskraft, agerat faderligt och stått upp 

för rätt och fel på ett hårt men rättvist sätt. Här tycker jag därför att "E" är ett bra exempel på en 

lärare som migrerar från en av Connells maskulinitetspositioner; den delaktiga positionen till den 

Hegemoniska. Detta är alltså möjligt att göra utan att besitta endast idealtypiska kvalitéer. Ekman 

och R. Ambjörnsson bekräftar återigen att tidigare nämnda ideal alltid stått högt i kurs i 

uppfattningar om hur mannen ska vara.126 

Författaren i LM5 berättar att läraren Olof Hultin under sina lektioner blandade tunga ämnen 

med grova skämt och kvick satir både om sig själv, ungdomsvärlden och världen runt honom. 

Hans lektioner beskrivs ha varit riktiga "fröjdetider"  för eleverna där den ena skrattsalvan avlöste 

den andra. Om eleverna tog sig för stora friheter så räckte det med en "ljungande" blick från hans 

sida: "Gick friheten understundem för vidt, så var en ljungande blick från hans skarpa öga, eller 

några få kraftord tillräckliga att bringa allt i djup tystnad." Utifrån beskrivningen så använde han 

även andra metoder för att disciplinera eleverna. Författaren framställer att en elev som kallades 

"hebbe" som ofta retades med Hultin fick sitt namn bevarat på en "flätad kaldebas" som läraren 

sedan alltid hade hängande vid sin kammardörr. Denna benämnde sedan Hultin öppet med 

öknamnet "Öfver - Hebben". Vidare beskrivs det att han oftast använde humor i sina 

tillrättavisningar såsom en beskriven episod då djeknar stulit hans rovor: Dagen efter stod han 

med ett leende framför klassen och sa: "Svinen ha ätit upp mina rofvor".  Det beskrivs att 

ungdomen "lönade honom lika" och så ofta man kunde spelade man honom ett spratt tillbaka.127 

Här verkar författaren utifrån beskrivningen han ger anse att humorn som läraren använder 

fungerar på rätt sätt i och med att trots skojerier med eleverna upprätthåller sin dominans över 

dem och håller det hela på "rätt nivå" genom att markera hårt när något går för långt. Att 
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författaren ändå anser att detta skämtsamma sätt att lära ut kanske alltid är det rätta framkommer 

när han benämner honom som "ej lämpad ungdomslärare". Hultin är utifrån Florin och 

Johanssons beskrivning över en typiskt läroverkslärare alltså annorlunda på detta sätt jämfört 

med de mer "allvarliga" idealtypiska samtidens kollegor. Vidare utifrån teorierna om kontratyper 

anser jag att Olof Hultin trots de kritiska tillmälena på hans yrkesförmåga och annorlunda sätt att 

leda klassen; ändå är en stark idealtyp för läroverksläraren. Detta påvisar ännu en gång att 

alternativa personligheter och sätt att leda klassen kunde ses som positiva av författarna.128 

Samma författare beskriver sedan läraren Johan Bodin som beskrivs som "någon man sent 

glömmer". Han beskrivs som någon som var "godmodig och nyfiken" och duktig på att skapa 

intresse för läsningen av klassiska verk. Vidare så beskriver författaren hur dennes lektioner (och 

därmed lärarförmåga) artade sig:  

Hela lektionen blef icke sällan en mångförslagen irrfärd mellan dagens små händelser, anade 

befordringar inom stiftet, föreslagna giftermålsplaner för honom sjelf m. m., till dess han med 

förvåning märkte, att timman var förliden129 

Vidare så beskrivs det som att han var "fridsam och välvillig i hela sitt väsen och god och 

hjelpsam mot de obemedlade" och att många som blivit hjälpta av honom välsignade hans 

minne.130 Denna man tolkar jag utifrån beskrivningen ha en mjukare maskulinitet som jag ändå 

uppfattar som eftersträvansvärd utifrån författarens framställning. Författaren beskriver hans 

person och lärarförmåga på ett sätt som får honom att verka mer feminin (vilket av Florin och 

Johansson bekräftas som negativt; läraren skulle inte vara "en feminint betonad herre") än 

maskulin men i detta fall läggs inga negativa värderingar i det.131 Detta anser jag visar att man 

faktiskt kan ha en mjukare framtoning gällande person och lärarförmåga och ändå vara 

eftersträvansvärd så länge man hade andra kvalitéer. När Connells maskulinitetspositioner  

appliceras på denne man anser jag  att han placerar  sig i den underordnade alternativt delaktiga 

positionen på grund av sina tydligt bristande hegemoniska maskulinitet kvalitéer. Han beskrivs 

dock övervägande på ett positivt sätt vilket gör honom mer idealtypiskt än kontratypisk (och 

återigen lyfter flertalet gånger nämnda samband - man behöver inte besitta alla hegemoniska eller 

idealtypiska kvalitéer för att betraktas som eftersträvansvärd och positiv).132  

Nästa lärare att beskrivas i LM5 är lärare i latin Fredrik Adam Ramström. Hans personlighet 

beskrivs på följande sätt: "Få personer torde finnas, som hos dem, med hvilka de kommit i 
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beröring efterlenmat ett så lifligt intryck, som denne man". Det beskrivs vidare hur man upplevde 

hans person: 

Han glömde snart det bisarra i hans väsende och egnade sig med hela sin uppmärksamhet åt den 

flödande vältaligheten, de målande berättelserna, de rika minnesskatterna som likt ett lifligt 

springvatten oupphörligt bytte färg och strålar.133 

Det beskrivs som att det trots de många cyniska dragen hos denne man fanns en förmåga att 

skriva poesi, en talang för umgänge; både ung och gammal lyssnade på denne man, och han hade 

ett otroligt skarpt minne. Det beskrivs vidare att han vid föreläsningar använde detta minne och 

tillsammans med komiska inslag och anekdoter förmedlade en "levande" personlighet. Det 

beskrivs vidare att han talade latin flytande och skrev det med elegans. Han hade även en förmåga 

att tolka de klassiska skalderna på ett sätt som kanske inte var precist och grundligt och lätt kunde 

överträffas men som förmedlade en kärlek och en värme som fängslade eleverna och för ett antal 

blev "bestämmande för livet.". Det berättas även om hans tid som rektor där han både beskrivs i 

positiva och negativa ordalag. Slutligen beskriver författaren lärares person på följande sätt:": En 

ande sådan som denna kunde icke heller blifva utan inflytande på den ungdom, som han i ett 

vigtigt ämne handledde under många år."134 Ramströms beskrivning tycker jag både lyfter och 

sänker honom då han tillskrivs många kontratypiska drag utseendemässig (vilket inte hör till 

denna kategori men är vitalt för denna analys). Återigen visar det sig att förmågan att vara en god 

pedagog kombinerat med stora ämneskunskaper och en medryckande personlighet var 

eftersträvansvärt. På sättet Ramströms personlighet beskrivs anser jag den inte ha de klassiska 

idealtypiska manliga attributen för den här tiden. Beskrivningen är dock ytterligare ett tecken på 

att man kunde ha en annorlunda maskulin personlighet och vissa kontratypiska drag och ändå 

lyckas som lärare och beskrivas positivt.135  

I LM7 börjar K.F Karlsson med att beskriva läraren i de östländska språken "B" även kallad 

"prosten". Dennes personlighet beskrivs till en början genom att beskriva hur han var i 

lärarrummet. Författaren menar att när "B" inträdde här så började olika personer att prata med 

honom om helt olika saker såsom väder vind, hans nya rock med mera. Han beskrivs vidare alltid 

svara på ett distraherat sätt: "i distraktion svarade han, ehuru ofta litet bakvändt, och glömde 

snart hvar han var och hvarom fråga egentligen skulle vara, nemligen Grekiska och Hebreiska". 

Det beskrivs som att man under uppläsning av texter kunde läsa lite vad man ville, "prosten" var 

nöjd så länge han hörde ett "surr" från klassrummet. Beskrivs sedan att han var så distraherad att 

han hade svårt att hjälpa gymnasisterna tillrätta när dem hade problem med läsningen. Sedermera 

beskrivs det som att han under en period som rektor skulle tillrättavisa eleverna efter att dem 

skolkat från en lektion men istället höll ett högst märkvärdigt tal där han stakade sig och använde 
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tidigare beskriva älsklingsuttryck samt var tvungen att ta hjälp av viskande elever för att komma 

ihåg vad han skulle tillrättavisa dem om.136 Här tycker jag mig se att författaren genom 

personteckningens målar upp honom som en alldeles för svag och feminin person för det krav 

som ställs på en läroverkslärare. Jag tycker även att författaren inte visar några större sympatier 

för läraren trots att han, utifrån mitt perspektiv, får utstå något som idag skulle kallas mobbing 

från eleverna. Beskrivningen målar istället till fullo upp bilder som försätter "prosten"  i ett 

negativt sken. Detta visar att denna klassiskt svaga maskulinitet i detta fall inte alls kan kallas 

eftersträvansvärd, den blir istället gravt förlöjligad. Beskrivningen av "B" är alltså ett bra exempel 

på en kontratypisk maskulinitet för läroverksläraren som står för en underordnad maskulinitet.137 

Vidare beskriver författaren i LM8 en lärare vid namn Enhörning som en mycket framstående 

lärare och ordningsman. Det beskrivs sedan att han var en lärare som: "[...] satte ruter i pojkarna , 

både med afseende på snygghet och seder" och vidare angående hans sätt att vara på och hans 

relation till eleverna beskrivs han ha ett "godt sätt, nästan som en far". Han beskrivs även se till så 

att pojkarna var välvårdat och en anekdot då han lärt pojkarna att dem inte ska ha långt hår för 

att det är "feminint" förtäljs. Han beskrivs även vara någon som alltid var "ackurat" och kom i 

tid. Återigen lägger författaren vikt vid hans förmåga att upprätthålla ordning:  

Enhörningen var alltid ackurat. Han var själfva ordningen. Han var faderlig mot oss, mån om 

ordning och skick samt renlighet och snygghet i klädsel o. s. v., hvarom vi icke hade något begrepp 

i första och andra klassen. Och i läsning· lärde vi för Enhörning mer på en eller ett par terminer, än 

förut under hela vår skoltid.138 

Slutligen beskrivs det som att han "håller av pojkarna mycket" och nästan aldrig tog till aga i 

disciplinärenden.139 Här tycker jag den vikt författaren lägger på förmågan att vara en duktig 

lärare och hålla ordning på pojkarna verkar hänga ihop. Att vara just som "far" och agera som ett 

maskulint föredöme (vilket innebär att han ska lära ut vad som är maskulint eftersträvansvärt och 

vad som är feminint och inte eftersträvansvärt) samt kunna hantera sitt våldsutövande (aga) på 

rätt sätt tolkar jag också som viktigt för författaren. Daniel Ekman, Ronny Ambjörnsson och 

Florin och Johansson bekräftar att så är fallet idag och i beskrivningens samtid. .140 Denna 

framställningen är alltså något som både lyfter och reproducerar den hegemoniska 

maskuliniteten. Utifrån denna analys jag anser att Enhörning utifrån Connells modell är ett tydligt 

exempel på en lärare och man som besitter den hegemoniska maskuliniteten.141  

Nästa författare att framställa sina lärare i LM9 är C. R. Siegbahn. Författaren beskriver aga i 

klassrummet och att "stryk" av dåtidens lärare  var ett synnerligen omtyckt korrektiv "hvilket 
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nästan dagligen och utan all urskiljning tillgreps". Lärarna beskrivs hantera stryk olika, några 

beskrivs bedriva det som en daglig verksamhet medan andra helst aldrig tillgrep riset. Beskriver 

vidare lärare som delar ut varningar och annat innan aga används och dessa beskrivs som 

rättfärdiga. Däremot så beskrivs också lärare som verkade njuta av att utöva aga: "Jag minnes 

särskildt en sådan - argsint som ett retadt arbetsbi - hvilken tycktes finna en verklig njutning i 

handterandat af detta plågoinstrument." Han beskriver sedermera hur denne lärare agade en klass 

med 8 - 10 åringar när de uttalade latinska ord fel:  

Naturligtvis förorsakade just rädslan hos dessa små, ännu icke fullt »inbasade» parflar ofta att 

minnet förvillades, hvarigenom magistern sällan någon dag behöfde sakna sin välgörande 

armgymnastik.142 

Vidare så beskriver han en elev som blivit relegerad från skolan under 1 år. Författaren tar 

elevens parti och menar att det var lärarens fel att denne blev avstängd. " [...]vittnande förseelsen, 

begången mot en lärare, hvilken genom sin fullständiga 'oförmåga att skapa och bibehålla 

lärjungars aktning· kanske icke hade så ringa skuld själf i att en förolämpning kunde ske mot 

honom i den form som vid detta tillfälle".143 Angående denna författares syn på lärares förmåga 

att upprätthålla disciplin genom våldsutövning så tolkar jag det som att han ser våld i skolan på 

två sätt: ett för och ett emot, synen på att våldsutövande tillhär den hegemoniskt maskuliniteten 

styr dock hans beskrivning.  Jag tolkar det som att denna författare likt författarna i LM4 anser att 

aga är okej om det sker på rättvisa grunder och med förnuft och måtta. Det är lärares uppgift att 

upprätthålla ordning och klarar han inte det läggs skulden på honom.  

Vidare beskrivs en lärare i filosofi, Tellbom. Han beskrivs som högst besynnerlig och någon 

som inte hade förmågan att krydda sina lektioner så att ämnet blev "lättare att dirigera". Det 

beskrivs vidare att han ofta förändrade definitionerna av ord så att det framkallade skratt hos 

både elever och andra lärare vid universitetet. Författaren fortsätter sedan ironisera kring denna 

lärares bristande förmåga över att vara tydlig.144 Jag ser dessa två lärarbeskrivningar som 

ytterligare ett tecken på att lärarförmågan rankas högt av författarna och att denna även till stor 

del definierar mannen och om läroverkslärares maskulinitet anses vara eftersträvansvärd. 

Författaren fortsätter sedan med att kritisera ytterligare en lärares bristande lärarförmåga. Han 

beskriver läraren och dennes undervisningsförmåga på följande sätt:  

 
En starkt verkande orsak till de klena resultaten af undervisningen  torde dock hafva funnits i det 

förhållandet, att läraren i ämnet var hela, gymnasiets pajas. Någon tillstymmelse till respekt förmådde 

han aldrig· skapa, och sådant verkade mycket menligt på undervisningen. Själf lär han dock varit 

skicklig· i sitt ämne. Frid öfver hans minne! Hans brister härledde sig från en ohjälplig blyghet och 

tafatthet, men som människa var han utan skavank.145 
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Författaren erkänner att han är duktig i sitt ämne men förkastar hans, för den här tiden enligt 

Florin och Johansson typiskt feminina attribut.  Han skyller på dessa i förklaringen om varför 

hans lärande gick fel. Detta tolkar jag som att det är den hegemoniska maskuliniteten som 

eftersträvas och att lärare med en feminin mjuk framtoning i detta fall inte är eftersträvansvärda. 

Detta kontratypiska fall passar perfekt in på Connells position underordnad.146 

Slutligen så beskriver Siegbahn i LM9 lektorn i filosofi som någon som var ett snille men "af 

det burleska slaget". Vidare beskrivs det som att: "Gymnasisterna fruktade honom, men 

föraktade hans personlighet och lärde sig föga i hans vetenskap."147 Trots att han beskrivs vara 

skicklig och fruktad så blev han alltså föraktad. Det hjälper alltså inte alltid att vara skicklig som 

lärare om man har en avvikande personlighet. Detta samband är tidigare belyst.  

Sammanfattning med anknytning till teoretiska begrepp   

Vad var idealtypiskt och eftersträvansvärt sett till det yttre för läroverkslärare? Vad var kontratypiskt? 

Även här vill jag först och främst vill jag påtala det olika mönster jag sett i läroverksminnenas 

konstruktion av maskulinitet inom denna kategorin. För att ha en eftersträvansvärd maskulinitet 

ska man enligt författarna som lärare ha en stark personlighet som antingen förmår entusiasmera 

genom rent driv eller genom andra faktorer såsom välmening eller kraftfullhet. Lärförmågan var 

ofta högt rankad och hade man en utvecklad sådan som användes på rätt sätt samtidigt som 

disciplineringen av eleverna skedde på rätt (som ansågs enormt vara viktigt) så ansågs man vara 

eftersträvansvärd. Just personligheten och lärarförmågan hängde sedermera ihop i bedömningen 

av läraren utifrån de tolkningar jag gjort av deras beskrivningar. Hade man till exempel en stark 

personlighet kunde det komplimentera en sviktande lärarförmåga och vice versa. Gemensamt för 

alla beskrivningar är dock att om man inte hade förmågan att hålla ordning så tappade man all 

respekt från författarna.  

De hegemoniskt dominanta personligheterna var alltså dem som antingen utstrålade kraft eller 

välmening och kombinerade detta med en skicklig och ordningsupprätthållande lärarroll. Dem 

lärare som var kontratyper och intog den underordnade positionen var de som utstrålade 

feminina attribut och inte hade den pedagogiska eller förmågan att hålla ordning och reda i 

klassrummet.148 Idealtyperna var deras motsats, det vill säga de lärare som besatt dessa förmågor. 

Jag såg inte många delaktiga maskuliniteter, alltså lärare som nyttjade de hegemoniska lärarnas 

makt utan lärarna verkar ha varit tvingade att stå på egna ben och blev även utifrån författarnas 
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sätt att beskriva dem bedömda så. Det fanns dock en hel del förhandlade lärare som genom olika 

sätt att vara på och bedriva sin undervisning försökte förhålla sig på ett fördelaktigt sätt gentemot 

elever och andra lärare.  Jag har vidare inte funnit några lärare som utifrån deras personlighet 

motarbetade den hegemoniska positionen (förutom då möjligtvis någon rektor som försökte 

stoppa aga).149 

Avslutande diskussion och reslutat  

Jag vill börja med att påpeka att mina resultat ligger väldigt nära några av de resultat som Florin 

och Johansson nått i sin studie. Även jag finner att läroverksläraren verkligen hade en svår 

balansgång med många och svåra hinder. Läraren i mina läroverksminnen hade precis som Florin 

och Johansson finner en prekär situation i klassrummet (det har hen fortfarande) med ständiga 

förhandlingar med elever som orsakade många oväntade situationer.150 Lärarna fick också ett 

dubbelt budskap som sa att de skulle visa både faderlig kärleks välvilja och samtidigt hård 

disciplin präglad av öppet våld (aga) vilket även mina analyser av läroverksminnen visar.151 Jag 

ämnar dock nyansera Florin & Johanssons resultat genom att under undersökningen även 

framkommit att en del lärare som inte hade de traditionellt eftersträvansvärda och idealtypiska 

egenskaperna ändå beskrivits positivt. Det fanns alltså alternativa sätt på att vara som man och 

läroverkslärare såsom att uppvisa känslor och vara snäll och öm i disciplineringen av eleverna; 

och ändå beskrivas på ett eftersträvansvärt sätt. 

Angående hur författarna ansett att lärarna skulle vara sett till "Kroppen" var det oftast de för 

den här tiden typiska maskulina ideal som styrde beskrivningarna och även avgjorde vad som var 

eftersträvansvärt. Detta kunde vara att vara stor och stark, ha raka linjer, livskraftig samt klä sig 

utifrån det borgerliga idealet. Författarnas beskrivning av hur lärare skulle vara kopplat till 

"Karaktär" var även det styrt av de maskulina ideal som regerade för denna tid; lärare ska bland 

annat vara handlingskraftiga, engagerande och allvarsamma (dock gärna humoristiska till en viss 

gräns) samt ha förmåga att göra undervisningen spännande men framförallt ha förmåga att hålla 

ordning i ett klassrum. 

Om jag sedermera börjar med att konstatera att det som ansågs eftersträvansvärt i båda 

huvudavsnittens respektive underkategorier så vill jag lyfta det samband mellan detta och dess 

beskrivningar. Personlighet och lärarförmåga som i uppsatsen är underordnat "Karaktär" är 

utifrån min tolkning av författarnas beskrivning starkt förknippat med deras beskrivningar av 
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utseende, klädsel och ålder som i sin tur är underordnat "Kropp". Det visade sig alltså 

problematiskt att separera dessa åt och försöka bedömda dem som enskilda företeelser eftersom 

de tillsammans verkade skapa en mer enhetlig bild över vad som var eftersträvansvärt för 

läroverksläraren.  

Detta symbiotiska förhållande mellan "Kropp" och "Karaktär" där båda delar får sägas lika 

vara lika viktiga för att läroverksläraren skulle kunna uppnå en idealtypiskt och hegemonisk 

maskulinitet i beskrivningen anser  jag därmed vara uppsatsens viktigaste reslutat.  

Vidare tycker jag att denna studie kommer till samma resultat som David Tjeder skriver  ut i 

artikeln Konsten att blifva herre över hvarje lidelse - Den ständigt hotade manligheten;  att den borgerliga 

manligheten under hela 1800-talet befann sig i en kris. En kris som genererade en mängd 

idealtypiska och kontratypiska sätt att vara på både som man och läroverkslärare och en kris som 

förändrade maskuliniteten.152  

Användandet av Mosses kontratyper/idealtyp har varit en bra bas att basera mina analyser på. 

Det har däremot visat sig att de ofta har varit problematiskt att placera in män på Connells 

positioner eller kategorisera dem som självklara idealtyper/kontratyper. Detta därför att de 

utifrån sina beskrivningar endast kan anses passa in på vissa teoretiska aspekter och bedömningen 

blir då alltid godtycklig. Detta är något jag önskar att framtida forskning försöker lyfta ytterligare 

en nivå. Framtida forskning kan även studera ytterligare mönster som jag själv noterat i 

beskrivningarna såsom beskrivningar av lärares hälsa, smeknamn och bedrifter utanför läraryrket.  
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Konklusion 

Som avslutning på denna uppsats tycker jag att Maria Nordberg sammanfattar vikten av att hela 

tiden undersöka, problematisera och reflektera kring män, maskulinitet och jämställdhet:  

 

Det är viktigt att utmana och dekonstruera de maktordningar och kategorier som 

särskiljer och rangordnar individer genom att skapa och peka ut dem som ”de andra”. 

Det är därför viktigt att problematisera de diskurser och handlingar som framställer 

vissa grupper av män som mer jämställda, moderna och bättre än andra 153 

 

Nordberg lyfter här vad jag anser vara både denna uppsats och mansforskningen som 

forskningsfält viktigaste poäng. Att oavsett om man är universitetslärare, student eller jobbar på 

ICA alltid ska försöka tänka till en gång extra innan man kategoriserar och stereotypiserar män. 

Detta är åtminstone något jag tar med mig nästa gång jag möter "Gymbiffen", "Stekaren" eller 

"Gubben" och kanske tänker jag då bara "där är en man". Eller så har jag helt enkelt förstått 

vikten av att inte döma människor på en gång efter vare sig deras "Kropp" eller "Karaktär". 

Slutligen vill jag även ta upp att jag precis som Florin och Johansson insett att det borgerliga 

idealet inte var lätt att förverkliga. Det var en svår balansgång där intellektuellt arbete värderades 

högt men samtidigt förknippades med femininitet och där fysiskt arbete skulle fungera som en 

bekräftelse för den manliga identiteten. Läraren och mannen skulle inte bara ha "oböjlig vilja" 

visa självkontroll, behärskning  utan även en sund själ frisk och en frisk och stark kropp.154 Jens 

Ljunggren tar vidare upp att de regerande tankarna för denna tid var att det ansågs att det: "[...] 

mellan människors yttre och inre finns ett samband, att den yttre beskaffenheten avspeglade den 

inre och att en vacker kropp är detsamma som moralisk renhet".155 Jag anser att detta citat 

bekräftar uppsatsens tidigare påvisade resultat; det symbiotiska förhållandet mellan "kropp" och 

"karaktär" i framställningarna av läroverksläraren. Det visar även på den totala komplexitet som 

fanns kring läroverkslärarens maskulinitet och borgerlige mannens leverne i stort.  

 

 

 

 

                                                 

 
153 Nordberg (2007),  s. 36. 
154 Florin & Johansson (1993) s. 54, Ljunggren (1999), s. 27. 
155 Ljunggren (1999), s. 27 
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