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Abstract

Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur de tidiga folkskolelärarna i slutet av 1800 – talet 

själva såg på sitt yrke samt att utifrån detta försöka skönja aspekter av en yrkesidentitet och de 

processer  som  kan  tänkas  omgärda  denna.  I  uppsatsens  analyseras  folkskollärarnas  egna 

historieskrivning utifrån 21 levnadsminnen skrivna av 19 olika folkskollärare och insända under 

åren 1889 - 1933 till SAF, Sveriges Allmänna Folkskollärarförbund, som bidrag till ”skrivandet av 

den svenska folkskolans historia”. Utifrån tre teman, Kallet, Bildning och utbildning samt Att vara 

auktoritet/hunsad så har folkskollärarnas historieskildringar presenterats. Analysen visar dels hur 

strukturer och processer både på lokal nivå och utifrån en mer allmän debatt eller diskurs verkar ha 

påverkat levnadsminnesskribenterna och deras yrkesidentitet. 

Det gäller strukturer, processer och fenomen som tidigare belysts av Florin och Persson så som 

skolans roll som fostrare och folkbildare, värvande av akademiskt lagda i de lägre klasserna till 

folkskolläraryrket,  den  statliga  centraliseringen,  professionalisering,  lokalsamhället  med  sina 

strukturer samt debatten och diskursen kring. Det har bidragit till aspekter av yrkesidentiteten hos 

levnadsminnesskribenterna  så  som  till  exempel  kollektiva  idéer  kring  folkskolans  nytta,  en 

bildningssjälvbild  och  framhållande  av  sin  bildningstörst,  distansering  ifrån  allmänheten  och 

råheten hos till  exempel hantverkare, tankar om den egna auktoriteten och ilska över att inte få 

uttala sig, en av sig själva som lidande banbrytare och en vilja att bli erkända eller erkänna de 

tidigare folkskollärarnas insatser samt ett mångbottnat förhållandet till prästerskapet. Dessa aspekter 

av  en  yrkesidentitet  kan  ha  skapat  känslor  och  drivkrafter  hos  folkskollärarna  som  påverkat 

utvecklingen.  Känslor  och drivkrafter  så som till  exempel  tankar  om en egen auktoritet  utifrån 

rollen som en pedagogisk professionell folkskollärare och den yrkesidentitet som denna innefattade.

Nyckelord: Folkskollärare, Yrkesidentitet, 1800-talet, Utbildning 
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Inledning
I slutet av 1800-talet formerade sig folkskolelärarna i en facklig organisation,  Sveriges allmänna 

folkskollärarförening (SAF). Tidigare forskning har visat på folkskolelärarnas frammarsch som en 

del  i  en  samhällsomvandling.  Folkskollärarna  ifrågasatte  på  många  plan  rådande  positioner  i 

samhället. För läroverkslärare och prästerskapet kunde de vara ett hot så som en social grupp på 

offensiven. Samtidigt innebar yrket en klassresa för personer ifrån enklare hemförhållanden som 

klarade sig väl i skolans värld.1 SAF växte sig snabbt starka med en livskraftig egen tidning och 

flera personer inom organisationen engagerade sig även inom svensk politik.2 1889 beslutade de sig 

för att be folkskollärarna skriva levnadsminnen för att skapa material till ett framtida skrivande av 

den svenska folkskolans historia.3 I den här uppsatsen undersöker jag folkskollärarens yrkesidentitet 

under 1800 - talet utifrån dessa lärarminnen insamlade av SAF under 1890 – talet och in på 1900 – 

talet. Syftet är att utifrån den tidigare forskningen kring yrkets utveckling även ge aspekten av vad 

folkskollärarnas egen beskrivning av utvecklingen kan säga.

Tidigare forskning
Den  tidigare  forskningen  kring  denna  yrkesgrupp  är  relativt  utförlig.  Sofia  Persson  har  i  sin 

avhandling beskrivit läraryrkets framväxt i Sverige ur ett helhetsperspektiv.4 Med Margaret Archers 

tankar kring den dynamiska relationen mellan struktur och agentskap som metodologisk grund så 

belyser hon aspekter av lärarnas yrkesprojekt, framförallt utifrån lärarnas korporativa handlingar, 

under  en  längre  tidsperiod.  Folkskollärarnas  frammarsch  och  utvecklingen  av  en  kollektiv 

yrkesidentitet hos dem är en del i  de processer hon beskriver. Hon visar, främst utifrån tidigare 

forskning, på drivkrafter bakom skapandet av läraryrkets form samt på drivkrafter bakom agerandet 

inom folkskolelärarkåren.5 De slutsatser  hon för fram fungerar  i  min uppsats  både som viktiga 

utgångspunkter  i  analysen  och som en mycket  viktig  bakgrund och större  helhetsbild  att  ställa 

uppsatsens resultat emot. De individuella aktörer jag analyserar och deras förhållande till sitt yrke 

sätts på så sätt i ett större sammanhang samtidigt som det fördjupar den bild som Persson ger utifrån 

mer kollektiva handlingar.

Christina Florins bok har fungerat på ett liknande sätt för uppsatsen.6 Hon visar på hur läraryrket 

under  1860  –  1906  går  igenom  framförallt  tre  förändringsprocesser,  feminisering, 

professionalisering och statlig byråkratisering, samt hur staten som aktör spelade en stor roll i hur 

1Persson  Sofia,  Läraryrkets  uppkomst  och  förändring:  En  sociologisk  studie  av  lärares  villkor,  organisering  och 
yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca 1800-2000, Docusys, Göteborg (2008).
2Persson, s 204.
3Centralstyrelsens protokoll 1889, 404 SAF, A2, Volym 3 1887 - 1891, TAM -Arkiv, Stockholm.
4Persson, 2008.
5Ibid.
6Florin  Christina,  Kampen  om  katedern:  Feminiserings-  och  professionaliseringsprocessen  inom  den  svenska  
folkskolans lärarkår 1860–1906, Almqvist & Wiksell International, Stockholm (1987).
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samtliga dessa processer utvecklades. Hon visar på den viktiga roll kvinnorna spelar i utvecklingen 

och  hur  de  sedan  får  stå  tillbaka  när  männen  offrar  dem  när  yrkesstatusen  höjs  allt  mer.7 

Källmaterialet  bakom denna uppsats,  levnadsminnena har  styrt  den mot att  handla om manliga 

folkskollärare. Inget av de 21 folkskollärarnas personliga levnadsminnen (skrivna innan 1940) som 

finns bevarade i SAF:s arkiv för levnadsminnen är skrivet av en kvinna. Dock så kommer även 

Florins belysande av dessa förändringsprocesser för läraryrket under perioden att utgöra en viktig 

större helhet att ställa emot de tankar och skeenden som de individuella aktörerna i de undersökta 

levnadsminnena lyfter fram och de aspekter av en yrkesidentitet som jag där skönjer i materialet.

Mats  Sjöberg  har  skrivit  om  just  manliga  folkskollärare  och  identitet  i  kapitlet  Den  gode 

folkskolläraren: självbild och identitet inom den manliga folkskollärarkåren 1930-1960 ifrån boken 

"Goda lärare": läraridentitet och lärararbete i förändring. Utifrån minnesteckningar i det manliga 

folkskolelärarförbundets  tidning  1930  –  1960  så  visar  han  på  en  idealbild  av  den  manliga 

folkskoleläraren.  Detta  yrkesideal  kategoriserar  Sjöberg  i  fyra  karaktärsdrag,  den  nitiske  och 

plikttrogne tjänstemannen, den lojala kollegan, den förvaltande fostraren av elever och den både 

myndiga och omtänksamme patriarkala fadern. I viss mån så kan denna uppsats slutsatser kring 

yrkesidentitet  ställas  mot  dessa  senare  ideal  men  vissa  viktiga  skillnader  finns  mellan 

undersökningarna. Emedan Sjöberg i dessa hyllningstexter kan se ett tydligt yrkesideal så är fokuset 

i denna uppsats inte främst bilden av den ideale läraren.8 De skilda källorna där levnadsminnena 

innebär att folkskollärarna skriver om sig själva snarare en minnesteckningarnas hyllningar innebär 

att fokuset inte blir detsamma. Mer än att försöka fånga de skrivande folkskolelärarnas yrkesideal så 

handlar denna uppsats om aspekter av lärarnas bild av vad läraryrket verkligen inneburit för dem 

personligen samt, på en mer generell nivå, deras bild av vad det innebär att vara folkskolelärare, 

deras syn på yrkesidentiteten.

Även  Eva  Rhöse  har  i  sin  avhandling skrivit om läraridentitet.9 Detta  ifrån  ett  mer  nutida 

perspektiv även om hon rör sig bakåt i historien. Hon utgår ifrån intervjusamtal med fem lärare i 

åldrar  mellan  29  och  91  år  om  deras  lärarliv  och  har  alltså  likt  denna  uppsats  utgått  ifrån 

individuella aktörer. Utifrån dessa ser hon förändringar i läraridentiteten och lärararbetet där läraren 

blir mindre offentlig samtidigt som klassrummet mer öppet för insyn. Avhandlingen bidrar främst 

till denna uppsats genom sina teoretiska utgångspunkter kring identitet men även i viss mån med 

aspekter  av  en  modernare  läraridentitet.10 Fokuset  på  läraridentitet  och  lärararbete  i  Rhöses 

avhandling skiljer sig dock till viss del ifrån fokuset i denna uppsats. Utifrån sina intervjusamtal så 

belyser Rhöse främst lärarnas syn på sin roll i klassrummet och inom skolans värld medan denna 

7Christina Florin, 1987.
8Sjöberg, Mats red."Goda lärare": läraridentitet och lärararbete i förändring, Linköpings universitet, Linköping, 2006.
9Rhöse Eva,  Läraridentitet och lärararbete: Fem livsberättelser, Universitetstryckeriet Karlstad, 2003.
10Eva Röhse, 2003.
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uppsats mer inriktar sig mot folkskollärarnas syn på sin yrkesidentitet i förhållandet till det övriga 

samhället.  Skillnader troligtvis  till  stor del  beroende på de skilda källmaterialen,  intervju jämte 

levnadsminnen.  

Läraryrkets  utveckling  som helhet  under  slutet  av  1800–talet  är  alltså  relativt  väl  undersökt 

utifrån aspekter  som debatten på samhällelig  och facklig nivå,  lagförändringar,  undervisningens 

organisering  med  mera.  Utöver  Perssons  och  Florins  intressanta  analyser  så  finns  även  mer 

deskriptiva redogörelser för läraryrket under perioden så som till exempel delar i boken  Ett folk  

börjar  skolan:  folkskolan  150  år:  1842-199211 och  Anna  Sörenssens  Den  svenska  folkskolans  

historia: det svenska folkundervisningsväsendet 1860-1900.12 Jag försöker i denna uppsats bidra 

med att  utifrån denna tidigare forsknings beskrivning av yrkets utveckling även ge individuella 

folkskolelärares  åsikter,  förhållningssätt  och  syn  på  sin  yrkesidentitet  en  plats  i  analysen  av 

folkskollärarrollen under perioden. Något som alltså har gjorts med dagens lärare i avhandlingar 

som Eva Röhses.

Bakgrund
För att förstå dessa levnadsminnesskribenters historier så är det viktigt att förhålla sig till den period 

de  kom till  i  och  de  historiska  skeenden  de  försöker  beskriva  utifrån  sitt  perspektiv.  En  kort 

genomgång av detta görs i denna bakgrund

Folkskoleförordningen 1842

Folkskolläraryrkets  utveckling  under  1800–talet  är  alltså  relativt  väl  redogjort  för  i  dagens 

forskning.  Starten  för  yrket  kan  sägas  vara  1842  års  folkskolereform  även  om  undervisning 

självklart fanns innan också. Denna reform framhåller Gunnar Richardson i Ett folk börjar skolan  

som ett av 1800 – talets största projekt.13 Persson beskriver det som att det genom denna stadga 

1842 etablerades förutsättningar för att den nya sociala organisationen folkskolan, det nya yrket 

folkskolelärare  samt  den  nya  sociala  rollen  folkskollärarrollen  skulle  utvecklas.  Författningen 

innebar rent praktisk enligt Persson att staten delvis tog över ansvaret för folkundervisningen ifrån 

kyrkan.  Socknen eller  församlingen fick ansvaret  för att  upprätta minst  en, helst  fast,  folkskola 

medan staten upprättade och finansierade lärarseminarier. Kyrkans inflytande över folkbildningen 

var dock fortfarande starkt då seminarierna stod under kyrklig uppsikt och då folkskolorna rent 

administrativt  stod  under  prästerskapets  administrativa  befäl  då  dessa  enligt  stadgan  var  den 

självskrivna ordföranden i de skolråd som inom församlingarna eller socknarna skulle upprätta och 
11Richardson Gunnar (red), Ett folk börjar skolan: Folkskolan 150 år 1842-1992, Allmänna förlaget, Uddevalla (1992).

12Sörensen Anna, Den svenska folkskolans historia: Det svenska folkundervisningsväsendet 1860-1900 Del III, Albert 
Bonnier, Stockholm (1942).

13Richardson red., s 30.
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driva folkskolor.14

Persson  ser  denna  utveckling  som  en  följd  av  de  processer  i  början  på  1800  –  talet  som 

undergrävde ståndssamhället.  Ifrågasättandet av det som funnits tidigare, där folkundervisningen 

enbart skett som kristen fostran i kyrkans regi menar hon kan förstås utifrån nya sociala skikts, 

mellanskikt och bondegrupper som vuxit sig starkare, intressen och värderingar som gjorde att de 

tilltalades  av  liberala  idéer.  Samtidigt  menar  hon  att  konservativa  krafter  såg  en  utbyggd 

folkskola/katekesskola som ett sätt att stärka tron och moralen bland de fattiga.15 Florin lägger i sin 

redogörelse  än mer tyngd på detta  konservativa motiv och menar  att  folkskolan blev en viktig 

institution  för  social  och  ideologisk  kontroll  av  de  lägre  samhällsklassernas  barn  då 

klassmotsättningarna växte sig starka under 1800–talet. Införandet av folkskolan kan alltså både ses 

som ett uttryck för samhällets demokratisering och en liberal  framgång och som ett  uttryck för 

social och politisk kontroll och ett reproducerande av levnadssätt.16   

Folkskolans utveckling under 1800 – talets andra hälft

Tanken var i 1842 års författning att folkskolan inom fem år skulle vara utbyggd över hela landet. 

1847 undervisades  dock enligt  tillgänglig  statistik  endast  52,2% av de skolmogna barnen inom 

folkskolan. De största övriga undervisningsformerna var då hemundervisning, 36,5 %, och de utan 

undervisning,  6,2  %.  I  enskilda skolor  och allmänna läroverk gick  3,9 % respektive  1,2 % av 

eleverna. Anledningarna till att det högt uppsatta målet inte lyckades uppnås var enligt Richardson 

flera. Det rådde en brist på examinerade lärare, intresset bland befolkningen var lågt och regeringen 

var passiv.  Det bristande intresset  hos befolkningen och ibland direkta  motståndet  berodde inte 

enbart  på  en  bildningsfientlig  inställning  utan  till  stor  del  på  kostnaderna  för  församlingen  att 

tillhandahålla folkskolor. Något som var svårt  för många att klara av.17 Utifrån de teorier kring 

skolan som kontrollinstans som presenterats tidigare så borde motståndet även kunna ses som ett 

motstånd  emot  detta.  Motståndet  syntes  även  i  riksdagen,  där  försök  gjordes  att  upphäva 

folkskoleförordningen.  Richardsson  menar  dock  att  det  är  missvisande  att  karakterisera  denna 

inledande tid, under 1840– och 50-talet som en folkskolans kris, snarare menar han att dessa tidiga 

år präglade av oklarhet kring skolans organisation bör ses som en tid där en från början formlös 

skolorganisation anpassas till de faktiska realiteterna i samhället.18  

Richardsson beskriver  sedan hur  en fastare  folkskola  växer  fram.  1882 efter  fyra  decenniers 

folkskola undervisades 83,8 % av de skolpliktiga barnen inom dess ramar.19 Viktiga delar i denna 

utveckling var införandet av småskolor samt organiserande av en folkskoleinspektion. Från 1853 
14Persson, s 164.
15Persson, s163.
16Florin s17, 178.
17Richardson, s 32.
18Richardson red., s 33.
19Richardson red., s 68.
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introducerades småskolor för de yngre eleverna.  Detta för att  motverka problematiken kring de 

minsta barnens skolgång, alltså avståndet till skolan, klassernas storlek och spridningen i ålder och 

kunskap där inom. Precis som för folkskolorna var dock småskolornas roll och organiserande länge 

oklart. Först 1882 fick folkskolan den struktur som skulle bestå en bra bit in på 1900-talet folkskola 

innebär årkurserna 3–6, småskola årskurserna 1-2 och mindre folkskola klasserna 1 – 6.20 1861 

inrättades  den statliga folkskoleinpektionen.  Inspektörerna,  de flesta  präster  och läroverkslärare, 

skulle besöka folkskolorna för att skaffa sig kännedom om tillstånd och behov. Richardson menar 

att denna resurs- och regelstyrning antagligen medverkade positivt till folkskolans etablerande.21

Läraryrket och undervisningen

Persson  menar  att  folkskolläraren  var  starkt  knuten  till  sin  roll  som lärare.  Han  bodde  ofta  i 

skolhuset, identifierades och bemöttes som skollärare i sin offentliga roll av föräldrar, elever och 

andra. Det tillsammans med investeringen som yrkesutbildningen innebar i form av tid och pengar 

ledde till ett ofta livslångt engagemang. Genomströmningen i yrket var därför låg för de manliga 

lärarna. För kvinnorna och småskollärarinnorna såg det dock annorlunda ut antagligen på grund av 

den ekonomiska knapphet som rådde vilket gjorde att få småskollärarinnor kunde hålla ut.22

Det kan vara viktigt att påpeka att undervisningens former inte alltid såg ut som vi tänker oss en 

skola idag, och att det kunde vara väldiga skillnader på vad skolgång innebar på olika ställen i 

landet.  Vanligt  förekommande  under  denna  period  var  ambulerande  eller  flyttande  skolor  där 

folkskolläraren bedrev undervisning någon vecka i taget i olika  utrotesskolor,  i tillfälligt utlånade 

lokaler. Denna sortens skolor uppgick 1882 till 38,7 % av folkskolorna men hade 1900 minskat till 

21,9 %. Klasserna kunde vara stora, över hundra elever, vilket dels löstes av den dåliga närvaron 

och dels genom metoder där äldre elever undervisade de andra samt genom deltidsundervisning där 

eleverna utifrån ålder kom till skolan olika dagar.23

Lärarutbildningen

För  att  bli  behörig  lärare  krävdes  alltså  lärarexamen  vid  något  av  statens  lärarseminarium. 

Seminarierna hade ofta sin grund i de skolor som ”Sällskapet för växelundervisningens främjande” 

hade redan före 1842 års stadga. Det var domkapitlen som skulle ombesörja utbildningen och de 

hade inledningsvis i stort sätt fria händer. Utbildningen varierade vad gäller längd men efterhand 

verkar 3 terminer varit det normala. Ibland innebar utbildningen i stort sett att seminaristerna följde 

med undervisningen i en folkskola.24 Från 1860–talet reglerade staten folkskollärarutbildningen i 

detalj  och 1862 blev den reglerad som en treårig utbildning. Dessa seminarier var en chans till 
20Richardson red., s 33.
21Richardson red., s 35.
22Persson, s 195.
23Richardson red., s 36f.
24Richardson red., s 141.
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utbildning  för  grupper  som var  utestängda  från  de  läroverk  som  annars  dominerade  Sveriges 

akademiska värld. Det vill säga män från de lägre klasserna och kvinnor.

Utbildningen dominerades under 1800-talet fortfarande av kristendomsundervisning precis som 

folkskolans undervisning.  Det fanns dock ett  visst missnöje med utbildningen, formalismen och 

katekesundervisningen uppfattades som så dålig av studenterna att de protesterade. Persson ser detta 

som en del i att folkskollärarna ansluter sig till upplysningsideal och modernism.25 Florin betonar 

hur tidigare forskning visat att denna nya utbildningsväg gjorde att skollärarna som tidigare inte 

höjt sig över allmogen nu utvecklades mot en självmedveten och framåtsträvande yrkesgrupp med 

en bred rekryteringsbas.26 Mer om utbildningens roll för folkskollärarna och deras yrkesidentitet 

belyses senare i uppsatsen när temat utbildning- och bildningsgraden beskrivs.

Folkskolläraryrkets utveckling under 1800–talets andra hälft

Persson  beskriver  hur  mitten  och  slutet  av  1800–talets  omvälvande  processer  vad  gäller  både 

sociala strukturer och människors föreställningsvärld i hög grad påverkade folkskollärarrollen. Vad 

gäller  sociala  strukturer  så  lyfter  fram  processer  som  industrikapitalism,  förändringar  i 

sysselsättningsstrukturer, i genusstrukturer, i politiska strukturer och hur sambandet mellan kyrka 

och stat luckrades upp. I förändringsprocesser rörande människors föreställningsvärldar betonar hon 

sekulariseringen,  liberalismens  större  genomslag  och  socialismens  framväxt  samt 

genusföreställningarnas  fortsatta   särartstänkande.27 Inom  denna  kontext  formades  alltså 

folkskolläraryrket.  Persson  menar  att  folkskollärarrollen  under  åren  1842–1960  genomgick  en 

process där den förändrades:

...från att enbart vara en (objektiv) roll präglad av vissa villkor, till vilken särskilda positionerade 
intressen var knutna till att yrkesutövarna också kom att utöva ett korporativt agentskap baserat 
på en kollektiv yrkesidentitet.28   

Folkskollärarrollens  utveckling  under  1800–talets  andra  hälft  och  den  yrkesidentitet  som  då 

formades och omformades var alltså en viktig del i denna utveckling mot en grundskolläraryrkets 

uppkomst.

Professionalisering och social rörelse uppåt

Perssons och Florins analyser ger en bild av ett yrke som professionaliseras under 1800 - talets 

andra hälft.  Detta utifrån en rad aspekter.  Utbildningen blir  mer  och mer reglerad och så även 

undervisningsformerna. Skolinspektörer sätter press på församlingarna att ordna en mer enhetlig 

organiserad  undervisning.  Folkskollärarna  håller  ivrigt  ett  flertal  gemensamma  möten  och 
25Persson, s 193.
26Florin, s 96.
27Persson, s 168ff.
28Persson, s 167.
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organiserar sig slutligen i Sveriges allmänna folkskollärarförbund 1880 varifrån professionalisering 

och professionaliseringssträvanden än mer tydligt framkommer.29

Folkskollärarna  själva  är  självklart  en  av  de  drivande  grupperna  i  denna  process.  Persson 

beskriver folkskollärarnas drivkrafter utifrån att hur yrket var en möjlighet för akademiskt begåvade 

bland män på landsbygden och bland medelklasskvinnor men hur yrkesvillkoren var knappa och 

statusen låg. Det fanns en vilja att höja statusen och de ekonomiska förhållandena för yrkesgruppen 

samtidigt som detta kom att vävas samman med ett socialt engagemang och en vilja att förändra 

villkoren för utsatta människor, på sätt och viss kallet. Detta engagemang blir så att säga en del i 

arbetet mot ett erkännande av folkskollärarnas arbete och kunskaper.30 Detta arbete innebar även ett 

arbete mot att som yrkesgrupp socialt röra sig uppåt i samhället. Florin visar på hur lärarna själva 

var  mycket  känsliga för  vilken samhällsposition de hade och ständigt  kämpade för  att  visa  sin 

kompetens och duglighet utåt. Hon menar att lärarna genom att göra sig synliga försökte bygga upp 

sin maktställning samtidigt som de då stötte på mothugg ifrån den bildningsborgarklass som de 

utmanade, alltså den bildade medelklassen.31

Florin  lyfter  dock  även  fram statens  roll  i  yrkets  professionalisering  och  statushöjning.  Via 

folkskoleinspektionen, statsbidrag och dess villkor, folkskolestadgorna och lärarutbildningen gick 

folkskolan under 1800 – talets andra hälft från att vara hemmets och församlingens ansvar till att 

vara statens. Statens arbete för utvecklingen mot en mer enhetlig och standardiserad utbildning visar 

enligt Florin på statens arbete mot en professionalisering.32 Samtidigt visar Florin hur en grupp 

offrades  av  både  stat  och folkskollärare  när  yrkets  status  höjdes.  Feminiseringen av yrket  som 

inledningsvis setts som något positivt då kvinnorna ofta kom från högre klass än de männen inom 

yrket var mot slutet av århundradet en belastning. Både de manliga lärarna och politiker började då 

betona de manliga könsegenskaperna som mer värda en de kvinnliga inom yrket vilket skapade en 

konstgjord arbetsdelning gynnsam för de manliga folkskollärarna.  Professionaliseringen och den 

sociala rörelsen uppåt innebar alltså (samt till viss del berodde på) en förflyttning av ansvaret från 

församlingarna till staten, en enhetlig lärarutbildning, ett socialt engagemang och en vilja att göra 

sig hörda samt ett nedvärderande av kvinnorna i yrket.33  

Sveriges allmänna folkskollärarförening

Inom denna kontext bildades och verkade alltså Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF), 

föreningen som samlat in de levnadsminnen som undersöks i denna uppsats. Den bildades av lärare 

efter ett upprop 1880 från Stockholms folkskollärare i Stockholm. Detta tillkommet i affekt av de 

29Florin, s 78ff;  Persson, s 218ff.
30Persson 219.
31Florin, s 98.
32Florin, s 129.
33Florin, s 187.
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hårda  tyglar  folkskoleinspektör  CJ  Meijerberg  höll  sina  lärare  i.  I  alla  fall  har  de  själva  velat 

framhålla det så enligt Florin. Första paragrafen i föreningens stadgar gjorde gällande att föreningen 

skulle arbeta för ”folkskolan och folkbildningens höjande, för enhet och god anda i lärarkåren och 

för förbättring av lärarens ställning i allmänhet”.34 Alltså en sammanfattning  av de punkter som 

tagits upp här ovan. Föreningen växte snabbt, från 1556 medlemmar i 77 kretsar 1880 till 12172 

medlemmar i 291 kretsar 1910.35

De representerade dock inte hela lärarkåren. Dels fanns läroverkslärarna, sedan bildades även 

andra organisationer som visar på viktiga splittrande frågor.  Svenska folkskolans vänner  bildades 

1882 i protest mot den kristendomsfientliga inställning som man framförallt menade att de ledande 

inom SAF besatt. Vid sekelskiftet var det dock tydligt att SAF av dessa två blivit den allmänna 

föreningen och den som besatt politisk makt.36 Florin visar även hur kvinnorna trots att de 1910 

växt till 71 % av lärarkåren hade svårt att bli representerade i ledningen och att få föreningen att 

arbeta även för deras rättigheter vilket ledde till en skapandet av en egen organisation 1906.37

SAF  växte  sig  dock  starka.  Persson  betonar  hur  kårtidningarna  där  lärare  kunde  ta  del  av 

pedagogiska och fackliga frågor, läsa om andra lärare och gamla pionjärer bidrog till att skapa en 

kollektiv identitet. Innehållet i dessa tidningar var taktiskt viktigt och diskuterades flitigt.38 1881 

startades den i detta sammanhang viktiga Svensk Lärartidning av Emil Hammarlund som sedan 

skulle  bli  ordförande  i  SAF  1895  till  1905.  Tidningen  drevs  och  ägdes  av  Hammarlund  men 

räknades som föreningens officiella  organ.39 Florin menar att  professionaliseringen under  1890-

talets slut kommer in i en mognadsfas. Däri har SAF en stor del.  Hon menar att folkskollärarna 

visar en medvetenhet om professionaliseringens spelregler och arbetar i olika projekt som leder dem 

mot social rörelse uppåt. Det handlar om aspekter så som utbildning, politik, lönesättning, karriär, 

folkskolan såsom bottenskola med mera.40

Fridtjuv Berg och folkskolan såsom en bottenskola

Fridtjuv Berg,  skolman och son till  en folkskollärare,  representerar  flera  viktiga delar  av dessa 

projekt.  Han verkar  inom SAF som sekreterare  1887–97 och är  dess  ordförande  under  ett  par 

perioder  under 1910-talet.  Han är  även en flitig  skribent,  under  vissa perioder  även redaktör,  i 

Svensk  läraretidning.41 Vidare  så  verkar  han  även politiskt,  sitter  i  riksdagen 1891–1916,  samt 

arbetar som ecklestiastikminister 1905–1906 och 1911–1914.42 Han är dessutom initiativtagare till 

34Florin, s 85.
35Florin, s 87.
36Florin, s 86.
37Florin, s 149.
38Persson, s 205.
39Richardson red., s 166.
40Florin, s 89.
41Richardson red., s 166.
42"Fridtjuv Berg", Lärarnas historia, http://www.lararnashistoria.se/article/fridtjuv_berg/ 2011 – 12 -07 kl:1549.
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och jury i den tävling 1889 som de tidigaste levnadsminnena är ett resultat av.

Redan 1883 skriver Berg boken Folkskolan såsom bottenskola om sin vision för skolan, vilken 

bygger på att folkskolan bör utvecklas till en gemensam barndomsskola för alla samhällsklasser. 

Detta skulle ge folkskolan och således även folkskolläraryrket ett rejält statushöjande. Han känner 

dock att han har svårt att få med sig lärarkåren i sitt projekt. 1885 beklagar Berg sig över att kåren 

är allt för omogen och osjälvständig, han menar att de är en likgiltig död massa som han önskar 

tänkte  åtminstone  något  utöver  att  de  vill  ha  högre  löner  och  inte  bara  lät  prästerna  och 

seminarieherrarna med deras kreatur bestämma ensamma. Persson förstår det här som ett uttryck för 

skillnaden  mellan  ledaren  Bergs  inriktning  mot  strategiska  samhällsfrågor  och  medlemmarnas 

intresse för mer närliggande frågor.43 Det är under denna tid, 1889, som SAF med Berg i spetsen 

bestämmer sig för att det är viktigt att folkskollärarna skriver och lämnar in egna personliga bidrag, 

levnadsminnen, till blivande forskare i folkskolans historia.

Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att ge en bild av hur de tidiga folkskolelärarna i slutet av 1800 – talet 

själva såg på sitt yrke samt att utifrån detta försöka skönja aspekter av en yrkesidentitet och de 

processer som kan tänkas omgärda denna. Att lyfta fram folkskolelärarnas egna historieskrivning på 

detta sätt ger en intressant del av den utveckling som yrket genomgått som helhet och den roll det 

spelat för samhället. För att bidra med detta så följer uppsatsen tre frågor.

Hur såg folkskolelärarnas egna historiebeskrivning ut när de skrev sina egna levnadsminnen?

Denna fråga  besvaras  under  större  delen  av  undersökningen  utifrån  en  tematisk  kategorisering 

baserad på tidigare forskning.

Vad kan denna historiebeskrivning säga om deras yrkesidentitet?

och

Vilka aspekter av folkskoleläraryrkets utveckling belyser detta?

Dessa frågor fungerar som en ständig röd tråd när fråga 1 besvaras för att koppla samman resultaten 

med tidigare forskning och teori. De besvaras även sammanfattat i avslutningen av undersökningen 

som ett sätt knyta ihop slutsatserna som går att dra av analysen.

43Persson, s 200.
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Teori och metod

Identitetsbegreppet som teoretisk ram

I uppsatsen så utgår jag ifrån begreppet identitet för att ge ett teoretiskt djup till min analys av 

folkskolelärarnas  levnadsminnen.  Detta  ger  en  möjlighet  att  i  analysen  av  folkskollärarnas 

levnadsminnen skönja aspekter kring processerna där individer och samhället, aktörer och strukturer 

möts.  Identitet  som  teoretiskt  begrepp  utvecklades  inom  psykologin.  I  och  med  att 

användningsområdet av detta teoretiska begrepp breddats till ett flertal olika discipliner så har även 

sättet att använda det blivit mer diversifierat.44 Marie Aurell belyser i boken Arbete och identitet hur 

identitetsbegreppet kritiserats av Brubaker och Cooper för att vara allt för mångtydigt vilket leder 

till att det kan betyda både allt eller inget.45 Jag kommer därför i denna teoretiska genomgång att 

försöka visa på vilka aspekter av identitetsbegreppet som är framträdande i denna uppsats. På så sätt 

hoppas jag att kunna visa på det teoretiska ramverk som slutsatser dras utifrån och samtidigt behålla 

den fördel som det lite vaga identitetsbegreppet ger då det ger utrymme för att belysa hur identitet 

som ett socialt fenomen är komplext och mångfacetterat. Den grundläggande förståelsen för detta 

identitetsbegrepp och den komplexa väv av sociala processer som omgärdar detta hämtar jag ifrån 

Eva  Rhöses  presentation  av  identitetsbegreppet  utifrån  G.  H.  Meads  begreppsapparat  och  den 

teoribildning som följt  ur  den i  avhandlingen  Läraridentitet  och lärararbete  samt ifrån Aurells 

presentation av teoribildningen Social Identity Theory.46

Identitetsskapande

Meads utgångspunkt är enligt Röhse att människans medvetande föds när de interagerar i samspel 

med andra. Utifrån dessa möten uppstår och utvecklas en människas identitet vilken alltså existerar 

enbart  i  förhållande  till  andra  människor.  Med detta  som grund har  sociologen Johan Asplund 

konstaterat att medvetandet och jaget är sociala produkter. Genom att se denna sociala identitet som 

något socialt konstruerat betonas den relationella delen av identiteten. Identitetsskapande processer 

pågår  ständigt  när  identiteter  konstrueras  och  rekonstrueras  i  de  olika  sociala  sammanhang 

människor  befinner  sig  i.47 Aurell  belyser  hur  denna föränderlighet  inte  innebär  att  människors 

identitet ständigt svävar fritt utan fast grund. Identitet kan inte ses som en helhet utan måste snarare 

ses som flera lager eller en komplex väv av delar. Vissa delar kan vara mer stabila och andra mer 

föränderliga.48 Kanske kan man till och med säga att en människa har flera olika identiteter som 

förändras i olika sociala situationer och kontexter.

I  uppsatsen utgår  jag alltså ifrån tanken att  människor i  möten med varandra och omvärlden 

44Aurell Marie, Arbete och identitet: om hur städare blir städare, Tema och social förändring, Linköping 2001, s 11.
45Aurell, s 18.
46Röhse, s 60f, Aurell, s 11.
47Röhse, s 60f, Aurell, s 11.
48Aurell, s 12.
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ständigt formar och omformar sin egen identitet. Dessutom kan dessa alltså ses som en komplex 

väv  av  delar  som framträder  vid  olika  situationer  och  inom olika  kontexter. För  analysen  av 

levnadsminnena innebär detta att aspekter av en yrkesidentitet som går att förhålla sig till i dessa 

alltid måste ses utifrån den situationen skribenten befinner sig i vid just detta tillfälle. De är för det 

mesta pensionerade eller i slutet av sin karriär och skriver en text till sitt fackförbund som vill samla 

in  texter  för  skrivandet  av folkskolans  historia.  Samtidigt  innebär  denna  grundläggande syn  på 

identitet att texterna bör innehålla fragment av en identitet som efter att ha formats och omformats 

befinner sig i ytterligare en av livets sociala situationer och de processer en sådan innebär.

Social identitet och kategoriseringar

Eftersom denna uppsats främst handlar om aspekter av en yrkesidentitet och inte ett kartläggande av 

varje  individs  personliga  identitet  så  avgränsas  användandet  av  identitetsbegreppet.  Denna 

avgränsning sker med utgångspunkt i vad Aurell kallar Social Identity Theory. Där utgår forskare 

ifrån att individer i formande och omformande av identiteter placerar in sig själv och andra i olika 

kategorier.49 Detta kan ses som en del i den process som Mead belyser som mötet med dels den 

signifikante andre, dels med den generaliserade andre. Signifikanta andre innebär de personer som 

är viktiga för det lilla barnet och sedan även för den vuxne och som vi skapar vår identitet i möte 

med. Den generaliserade andre är den som den vuxne för sitt inre samtal med, representerande till 

exempel  social  grupptillhörighet.50 En  del  i  dessa  möten  med omvärlden  innebär  enligt  Social 

Identity Theory att en individ kategoriserar in omvärlden i olika kategorier för att forma sin egen 

identitet och sin bild av andras identitet. Kategoriseringsprocessen innebär att individen anser sig 

tillhöra vissa kategorier av tillhörighet eller sociala grupper och utesluter andra kategorier som den 

inte anser sig tillhöra. Viktigt här är ett ständigt formulerande av likheter och skillnader.51

Yrkesidentitet och läraridentitet

En viktig kategori är yrkestillhörigheten och således kan en del av identiteten vara en yrkesidentitet. 

Det går alltså att säga att en yrkesidentitet är en del i den komplexa väv av delar som en identitet 

som helhet innebär. Denna yrkesidentitet formas i sin tur av olika kategoriseringar och aspekter av 

tillhörighet.52 Det är aspekter av denna i viss mån mer kollektiva sociala yrkesidentitet som kommer 

att vara fokus för analysen i denna uppsats. Det lämnar en stor del av levnadsminnesskribenternas 

övriga personliga identitet  utanför  undersökningen även om det  egentligen självklart  är  mycket 

vanskligt att skilja ut en del av en identitet som självbärande. Dock kan det rent analytiskt visa på 

intressanta  aspekter  av  den  föränderliga  generella  yrkesidentitet  som  fanns  tillgänglig  för 

49Aurell, s 16f.
50Röhse, s60.
51Aurell, s16.
52Aurell, s17.
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folkskolelärarna att förhålla sig till i skapandet av sin egen.

Persson beskriver utifrån hennes teoretiska grund i Margaret Archers strukturteori läraridentitet 

just som en social identitet eller social roll som både kan färga av sig på den personliga identiteten 

och hamna i konflikt med den. Lärarrollen innebär enligt Persson att en individ förhåller sig till 

sociokulturella villkor som strukturerar hur en lärare kan agera. Den personliga identitet finns kvar 

men läraren måste förhålla sig till strukturerna kring yrket och en generell yrkesidentitet. Alltså en 

bild hos läraren själv och hos omvärlden kring vad yrkesrollen innebär. Även detta är självklart 

föränderligt där den personliga identiteten och den sociala identiteten som lärare samverkar.53

Som lärare så sätter man sig alltså i relation till ett lärarkollektiv med en kollektiv yrkesidentitet. 

Den sociala yrkesidentiteten är då inte något som läraren som individ kontrollerar själv utan en del 

av en större struktur som läraren måste förhålla sig till.  Enligt  Persson så försöker vi individer 

genom vårt yrkesliv att få vår personliga identitet och vår yrkesroll att samspela så uppriktigt som 

möjligt för att inte underminera vår personliga identitet. Undertrycks våra personliga värderingar 

vilket  också  är  grundläggande  för  dem vi  är  kan  det  motivera  oss  att  agera  för  att  förändra 

tillståndet.54 Det  är  levnadsminnesskribenternas  förhållningssätt  till  mötet  med  dessa 

yrkesidentitetens  villkor  som  jag  analyserar  i  uppsatsen.  Detta  då  dessa  individers  möte  med 

yrkesidentitetsstrukturer är intressanta i sig men även för att genom de individuella beskrivningarna 

kunna skönja aspekter av en mer generell yrkesidentitet.

Individuell yrkesidentitet och kollektiv yrkesidentitet

Som framkommit så går det alltså att tala både om en individuell yrkesidentitet och en kollektiv 

yrkesidentitet  även  om dessa  är  nära  sammanbundna.  Uppsatsens  undersökning  rör  sig  mellan 

aspekter av båda dessa fenomen, mellan individuella aktörer och mer generella föreställningar. Om 

inte mer specifikt anges så används begreppet yrkesidentitet som ett sätt att benämna en process där 

båda dessa delar ingår.

Begreppet yrkesidentitet som teoretisk ram

Identitet innebär med detta som bakgrund främst ett ständigt blivande men det gör det inte omöjligt 

att i  viss mån även se det som ett varande. Alltså att lämna utrymme för att analysera även ett 

innehåll och inte enbart processen. Detta ger möjlighet att fokusera på samspelet och spänningarna 

mellan kategorier som subjekt och objekt, handling och struktur, individ och samhälle. Varandet är 

samtidigt som det är ett resultat av en process och det som sätter ramarna för denna process.55 

Fokuset i denna uppsats är alltså att utifrån olika aktörers beskrivning av sitt liv och sina handlingar 

kunna skönja aspekter av en yrkesidentitet  formad av strukturer och dessa aktörer i ett ständigt 
53Persson, s83f.
54Persson, s 85.
55Aurell, s 13.
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föränderligt samspel. På så sett försöker jag visa på aspekter av samspelet mellan ovan nämnda 

kategorier.

Centrala teman för förståelsen av folkskollärarnas yrkesidentitet
I analysen av de aspekter av yrkesidentitet som jag kan skönja i folkskollärarnas levnadsminnen så 

kommer  jag alltså  att  utgå  ifrån  en tematisk indelning  av  tre  olika  teman som utifrån  tidigare 

forskning, framförallt Sofia Perssons, borde ha inverkat på folkskollärarnas yrkesidentitet. Dessa tre 

teman är lärarkallet, utbildning- och bildningsgrad och att vara auktoritet/hunsad. De följer tanken 

att lärarna i formandet av sin identitet gör det i socialt samspel med omvärlden och ger en ingång 

till samspelet mellan aktörerna och strukturen som påverkat dem. Detta gör att både omvärldens 

bild av folkskoleläraren och deras egna bild av sig själva inverkar på formandet av en yrkesidentitet 

och är av intresse för undersökningen.

Tematiken  Lärarkallet  tar  upp folkskollärarnas förhållande till  begreppet  kall  samt till  vilken 

nytta de anser sig ha gjort som folkskollärare. Utbildning- och bildningsgraden fokuserar både på 

lärarnas förhållande till sin utbildning samt till utbildning och bildning överlag. Avsnittet kring Att  

vara Auktoritet/Hunsad  fokuserar sedan på aspekter kring makt och möjligheter att föra fram sin 

åsikt  och  påverka.  Inför  varje  tematik  definieras  dessa  begrepp  ytterligare  samt  sätts  in  i  sin 

historiska kontext utifrån tidigare forskning.

Identitet, teman och analys

Uppsatsens  analys  utgår  alltså  ifrån  att  levnadsminnesskribenternas  tankevärld  innefattar  en 

personlig yrkesidentitet och en mer generell  kollektiv yrkesidentitet.  Dessa är uppbyggda av ett 

ständigt socialiserande där levnadsminnesskribentens identitet har formats och omformats utifrån 

både egna tankar och andras påverkade i sin tur av olika större strukturer och processer. Aspekter av 

dessa kan skönjas i  de levnadsminnen de skriver och den bild av sig själva och sitt  liv de där 

förmedlar. Med hjälp av de olika teman som uppsatsen innehåller ges en möjlighet utifrån tidigare 

forskning  dels  skönja  aspekter  av  yrkesidentiteten  och  sedan  analysera  dessa  aspekter  utifrån 

strukturer som bör ha påverkat de identitetsskapande processerna. Detta innebär att skribenterna blir 

individer som ger aspekter av hur en yrkesgrupp formades och såg på sig själva, tillsammans kan 

dessa visa på strömningar, strukturer och processer i yrkesidentitetens ständiga omformande.
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Källor och källkritik

De analyserade levnadsminnena
Sveriges allmänna folkskollärarförbund är alltså en viktig del i professionaliseringsprocessen som 

folkskolläraryrket går igenom från tillblivelsen 1842 på väg mot det enhetliga grundskolläraryrket 

tillblivelse i mitten av 1900 – talet. De verkar under slutet av 1800 – talet tydligt för att höja yrkets 

status.56 1889 utlyser SAF en tävling för att samla in folkskolelärares egna minnen för att samla 

material till ett forskare som längre fram i tiden vill skriva om den svenska folkskolans historia. De 

inskickade levnadsminnena bedömer juryn under ledning av Fridtjuv Berg sedan enbart efter ”deras 

värde såsom material för blivande forskare i svenska folkundervisningens historia”.57 1890 har 66 

bidrag inkommit till tävlingen. 33 av dessa bidrag kan dock enligt juryn ej hamna inom tävlan då de 

bygger på protokoll och dylikt och inte lärarnas egna minnen.58 De fortsätter sedan under hela 1890 

– talet att samla in ”material till skrivandet av den svenska folkskolans historia”.59

Kanske kan insamlandet av levnadsminnen förstås som en del i detta verkande för yrkets högre 

status och framförallt som en del i skapandet av en gemensam kollektiv identitet. Persson beskriver 

folkskollärarnas  egna  historieskrivning  som en  del  i  deras  diskursiva  formering  och  diskursiva 

projekt. Alltså deras sätt att forma sig kring bland annat en gemensam yrkesidentitet för att utifrån 

få en röst och bli hörda samt kunna påverka bilden av sitt eget yrke. Hon lyfter fram deras egna 

produktion av folkskolehistoria under 1900–talets första hälft som en del i detta.60 Insamlandet för 

ett  framtida  historieskrivande  skulle  alltså  kanske  kunna  ses  som  förstadiet  till  en  egen 

historieskrivning.

Denna  undersökning  bygger  på  8  bidrag  till  tävlingen  1889/1890,  7  ytterligare  bidrag  till 

”skrivandet  av  den  svenska  folkskolans  historia”  inskickade  under  1890–talet.  Samt  som 

komplement 7 ytterligare levnadsminnen skrivna av liknande motiv mellan 1907 och 1936 och som 

behandlar tiden under 1800 – talets andra hälft. Totalt alltså 22 levnadsminnen. De är skrivna av 

lärare  examinerade  från  den  första  kullen  1843  och  senast  1879,  de  senare  levnadsminnena 

inräknade. Två personer har skrivit två skilda levnadsminnen. Det är de båda vinnarna av tävlingen, 

Johan Johansson och Jöns Johansson vilka efter  stoltheten över vinsten båda skickat in än mer 

utförligt skrivna texter. Detta innebär att det är totalt 19 individers levnadsminnen som analyseras, 

samtliga  folkskollärare.  Dessa  21  levnadsminnen  är  samtliga  levnadsminnen,  från  åren  1889 – 

1933,  skrivna av folkskollärare utifrån egna minnen och tankar som finns bevarade i SAF:s arkivs 

13 volymer för levnadsminnen. Som exempel är redogörelser skrivna baserade på skriftliga källor, 

56Florin, s 72; Persson s53.
57Centralstyrelsens protokoll 1890, 404 SAF, A2 Volym 3 1887 - 1891, TAM -Arkiv, Stockholm.
58Centralstyrelsens protokoll 1890, 404 SAF, A2 Volym 3 1887 - 1891, TAM -Arkiv, Stockholm.
59Handlingar rörande lärarminnen, 404 SAF, F4a Volym 1 – 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
60Persson, s 205.

18



biografier om andra lärare, levnadsminnen från andra yrkesgrupper, tal ifrån folkskollärarmöten och 

artiklar  om  gamla  lärare  eller  folkskolans  historia  ifrån  dessa  volymer  bortplockade. 

Levnadsminnenas omfång kan variera  ifrån 4 till  över  60 handskrivna sidor i  ungefärligt  A4 – 

format.61

Ett undantag finns gällande utgångspunkten egna minnen och tankar. Undantaget är den avlidne 

folkskolläraren  Emil  Sandgrens  anteckningar  sammanställda  med  kommentarer  av  en  son  och 

inskickade till tävlingen 1890, i vissa kan delar skrivna utifrån skriftliga källor även finnas med. Det 

egna livet  som folkskollärare  spelar  en mer eller  mindre central  roll  i  samtliga utom 3 bidrag. 

Undantagen består i Jöns Johansson vars bidrag till tävlingen och hans ytterligare komplement som 

främst beskriver folkskolan i allmänhet utifrån egna minnen och tankar samt en A. J. Bergdahls 

tävlingsbidrag  ifrån  1890 där  han  i  början  hävdar  att  hans  text  skall  handla  om hans  tid  som 

folkskollärare men där texten snabbt urartar till någon slags ärekränkning av den tidigare läraren på 

skolan han arbetar.62

Geografiskt sett så behandlar levnadsminnena främst södra Sverige, de flesta landsbygden, men 

några utgår även ifrån Stockholm och Göteborg. Materialet är  dock inte tillräckligt  stort för att 

några jämförelser ur denna aspekt skall kunna göras. Det råder även en stor brist på levnadsminnen 

skrivna av kvinnor. Inget levnadsminne finns i arkivet skrivet av en folkskollärarinna. De utgjorde 

1880 en  tredjedel  av  SAF:s  medlemmar,  1900 var  de  omkring  40  %.63 Om detta  beror  på att 

kvinnorna inte skickade in levnadsminnen eller om de inte blivit arkiverade här vet jag inte. Ingen 

kvinna fanns dock bland de nominerade i tävlingen 1890.  Det jag kan konstatera utifrån detta är att 

Florins belysning av hur kvinnorna inte fick utrymme inom SAF under perioden även gäller i detta 

fall. Uppsatsen handlar på grund av detta om manliga folkskollärare.

Textgenre, urval och kontext

Att undersökningen görs utifrån levnadsminnen insamlade av SAF innebär viss problematik. Dels 

utifrån SAF:s roll  som ansvarig för insamling och arkivering och dels  utifrån problematik med 

textgenren levnadsminne. Levnadsminnena är inskickade till SAF:s centralstyrelse vilket påverkat 

urvalet så till vida att alla antagligen inte ville skriva och skicka sina levnadsminnen till dem. De 

som väljer att  skriva är  antagligen relativt  välvilligt  inställda till  SAF:s centralstyrelses projekt. 

Dessutom är det människor verkande inom SAF som arkiverat levnadsminnena. Det kan ha spelat 

roll  för vilka levnadsminnen som fallit  bort  ifrån samlingen under åren. Undersökningen gäller 

alltså en analys av de levnadsminnen som blivit kvar efter dessa urvalsprocesser. De är aspekter av 

dessa folkskollärares yrkesidentitet som analyseras inte hela kårens under denna period. Dock kan 

61Handlingar rörande lärarminnen, 404 SAF, F4a Volym 1 – 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
62Handlingar rörande lärarminnen, 404 SAF, F4a Volym 1 – 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
63Florin, s 146.
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dessa aspekter vara intressanta så som exempel på folkskollärares tankar om sig själva.

Det är även så att skribenterna i de flesta fall vet att de skriver en text som skall skickas till SAF 

vilket säkerligen påverkar vad och hur de väljer att beskriva skeenden och vilka tankar de lyfter 

fram. En annan problematik är att det framförallt är äldre folkskollärare som skriver, i flera fall 

pensionerade. Detta påverkar givetvis de aspekter av en yrkesidentitet som framkommer. Det kan 

dock även visa på intressanta processer i  hur skribenterna förhåller  sig till  förändringar och sin 

tidigare karriär. Dock är det ju så att det dem beskriver ofta är sådant som har hänt för ganska länge 

sedan. Det är rimligt att tänka sig att dessa minnen då blir i viss mån förskönade och i viss mån att 

motgångar lyfts fram som större än vad de varit. Källmaterialet fungerar alltså inte för att skapa 

någon  bild  av  hur  en  folkskollärares  liv  verkligen  såg  ut.  Detta  innebär  ju  dock  inte  att 

levnadsminnena  är  rätt  igenom  påhittade.  De  utgår  antagligen  till  stor  del  ifrån  skribenternas 

uppfattning i efterhand av skeenden som verkligen har skett. Det går dock inte utifrån materialet att 

undersöka hur det var, utan hur de som var med uppfattade att det varit efteråt i en ny kontext.

Med detta som utgångspunkt så försöker jag i uppsatsen att närma mig aspekter i skribenternas 

yrkesidentitet  utifrån  den  kontext  de  skrev  sina  levnadsminnen.  Utifrån  det  som skribenterna  i 

levnadsminnena lyfter fram, de åsikter som framkommer och synen på yrket försöker jag skönja 

aspekter av en yrkesidentitet som skribenterna bär med sig i stunden då de skriver levnadsminnet på 

1890 – talet eller i vissa fall senare. Detta tror jag är möjligt när det sätts i samband med tidigare 

forskning kring yrket under 1800 – talets andra hälft och början på 1900 – talet.

Undersökningen gäller alltså aspekter av skribenternas yrkesidentitet när levnadsminnena skrivs 

även om de behandlar en tidigare period. Jag försöker därför i uppsatsen att vara noggrann med att 

betona när de olika levnadsminnena är skrivna. Om denna läsarservice ibland skulle vara otydlig 

rekommenderar jag läsaren att titta i bilaga 1 för att orientera sig kring när levnadsminnet är skrivet 

och när läraren är examinerad.  
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Folkskollärarnas levnadsminnen och aspekter av en 

yrkesidentitet

Lärarkallet
Enligt  Persson hade framförallt  arbetsgivare och uppdragsgivare,  alltså  socknarnas  skolstyrelser 

som anställde lärarna och staten som givit uppdraget ett intresse av att framhålla yrket som ett kall. 

Detta var ett begrepp som tydligt växte fram inom flera av de nya tjänstemannayrkena under 1800 – 

talet. Termen  kall  användes om lärarnas uppdrag ända fram till slutet av 1950 – talet. Med kall i 

yrkessammanhang menas föreställningar om att man genom sitt yrke verkar för ett högre syfte i 

enlighet med en i viss mån ödesbestämd uppgift. Det kan till exempel vara i Guds tjänst eller utifrån 

mer sekulariserat betona ett mer altruistiskt självuppoffrande motiverat agerande.64 Persson visar på 

hur betoningen av läraryrket  som ett  kall  ifrån staten och prästerskapet under 1800 – talet  kan 

förstås som ett sätt att utifrån sin maktposition visa hur de tyckte att lärarna skulle förhålla sig till 

sitt  uppdrag.65 Lärarna  framhöll  enligt  Persson  även  själva  gärna  sitt  sociala  engagemang  och 

altruism  som  drivkrafter.  Något  som  Persson  dock  menar  måste  ställas  emot  yrkesgruppens 

ambition att förbättra sin status, bekräftelse och ekonomiska fördelar.66 Denna spänning i kallet och 

det  sociala  engagemanget  som drivkraft  gör  att  detta  tema  till  viss  del  också  kommer  beröra 

folkskollärarnas beskrivningar av detta sociala engagemang.

Levnadsminnena och begreppet kall

Flera levnadsminnesskribenter, dock ej flertalet, använder sig av begreppet kall. Intressant är att det 

inte används i samband med att de beskriver varför de söker sig till yrket eller sina drivkrafter så 

som begreppet kan ge sken av att fungera. Ordet används oftast som något folkskollärarna svarar 

mot  när  yrkesutövare  beskrivs  mer  generellt  och  skribenten  vill  lyfta  fram positiva  sidor  hos 

gruppen  folkskollärare.  Till  exempel  när  Jöns  Johansson  vill  försvara  de  äldre  lärarnas 

misslyckande med att säga: ”De hade dock utgått från Lunds seminarium med goda föresatser, med 

hängivfenhet  för  sitt  kall  och livfade av den  bästa  anda”.67 Eller  som när  Daniel  Nyström vill 

försvara folkskollärarna efter att ha kritiserat seminarieutbildningen:

Men  ehuru  lärotiden  var  kort  tillmätt,  blef  det  emellertid  relativt  taget  många  som,  under 
skötandet af anförtrodda lärarebefattningar, förstodo, att icke allmänt göra sina ringa kunskaper 
fruktbärande, utan ock att genom sjelfstudium öka sitt vetande; ock dessa utgjorde omotsägligen 
en heder såväl för seminarier hvarifrån de utgått, som för sitt kall68

64”Läraryrket ett kall?”, Sofia Persson, Lärarnas historia http://www.lararnashistoria.  s  e/article/lararyrket_ett_kall.  
65Persson, s 207.
66Persson, s 219.
67Jöns Johanssons lärarminne (1893) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
68Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Kallet används alltså här som något som folkskollärare i allmänhet på sätt och vis svarar emot och 

som  hedervärda  folkskollärare  visar  hängivenhet  inför.  Det  kan  också  användas  som  en  mer 

samlande  beteckning  för  yrket  som  i  Petter  Andersson  (Cornelius)  lite  senare  skrivna,  1914, 

levnadsminne där han i inledningen konstaterar att: ”Jag har lefvat öfver ett halft sekel och derunder 

tillbragt största delen inom väggarna af ett skolrum och således varit i tillfälle att pröfva lärarkallets 

både ljus- och skuggsidor”69 Begreppet kall används alltså. Dock aldrig när drivkrafter beskrivs och 

aldrig med några reflektioner kring vad det egentligen innebär. För att närma sig folkskollärarnas 

beskrivning av ett socialt engagemang tar vi i uppsatsen därför en annan väg.

Kallet, kampen och banbrytningen

I  dessa två citat  närmast  ovan syns även denna lärarens kamp emot svårigheter som kallet  när 

begreppet används i levnadsminnena ofta sätts i samband med. Just svårigheterna och kampen för 

de tidiga folkskollärarna som grupp är något som lärarna gärna vill framhålla. Jöns Johansson som 

skriver om de tidiga folkskollärarna i allmänhet sammanfattar sin beskrivning av deras liv med: 

”Sålunda släpade sig de fleste af de första skollärarna igenom sin lefnadsbana till pensionsåldern 

eller fattighuset”.70 Emil Sandgren vars nyligen avlidne fars anteckningar flödar av beskrivningar av 

eget lidande skriver i inledningen:

Att  skildra  någon af  desse  i  svenska  folkskolans  tjenst  grånade  mäns  lif  och  verksamhet  är 
ingalunda  någon  sysselsättning  af  angenämaste  slag.  Lik  en  kedja  sammanlänka  sig  otaliga 
lidanden, försakelser, motstånd, strider – någon gång äfven segrar – i deras vexlingsrika lif.71

Även de andra som skriver om sina egna liv lyfter ofta fram ett lidande och ett kämpande. Vad de 

mer specifikt väljer att belysa då framkommer i senare teman. Det finns dock en aspekt i detta 

beskrivande av svårigheter som till viss del har att göra med kallet eller aspekter av föreställningar 

om en gemensam drivkraft  i  rollen som en del  av något  nytt.  Kortfattade och ofta  precisa PD 

Pettersson skriver i sin avslutning på sitt tävlingsbidrag: ”Måtte kommande kamrater få skäl att i 

ljusare färger teckna folkskolans historia! Jag har blott varit en bland vägbrytarne.”72. Med liknande 

tema beskriver G F Lagerström i sitt tävlingsbidrag sin inledande tid som lärare efter examen:

Det gällde nu att pröfva på den egentliga banbrytningen för den nya folkskolan i allmänhet och 
väl hemkommen började jag med förnyade krafter gripa verket an, så godt jag förmådde; men 
att arbetet icke försiggick utan under suckan, minnes jag alltförväl.73

69Petter Anderssons lärarminne (Cornelius) (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
70Jöns Johanssons lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
71Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1890) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM–Arkiv, Stockholm.
72PD Petterssons lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
73G F Lagerströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Detta att beskriva sig som en kämpande banbrytare är vanligt i levnadsminnena ifrån 1890 – talet. 

Framförallt hos de pensionerade som till exempel P D Pettersson och G F Lagerström. De lite yngre 

fortfarande verkande som skriver under 1890 - talet som till  exempel Jöns Johansson och Emil 

Sandgren ovan eller Johan Johansson beskriver snarare en tidigare generation på detta sätt.  Här 

nedan  reflekterar  Johan  Johansson  utifrån  en  beskrivning  av  sin  tidigare  lärare  ifrån  sin  egen 

skolgång i slutet på 1840 - talet.

De bland våra förfäder, som sträfvade att inrätta och upprätthålla dylika skolor, hade många 
svårigheter  att  bekämpa,  hvarför  de  gjort  sig  väl  förtjänta  om folkundervisningen,  och  det 
erkännande, vi egna dem, bör ej vara mindre, än det vi egna dem af våra samtida som kanske 
med bättre medel, men icke med bättre vilja, sträfva till samma mål.74

Återigen svårigheter, men Johansson knyter sig samman med denna tidigare generation genom att 

betona ett gemensamt mål.

Banbrytarnas ”gemensamma” mål

Vad är då detta mål som de enligt Johansson kämpar mot svårigheterna för att uppnå? Vad anser de 

många som beskriver sig som banbrytare att de arbetat  för? De skulle antagligen inte vara helt 

överens  sinsemellan  men  intressantast  är  kanske  egentligen  den  gemenskap  detta  kan  ha 

skapat/visar på. En intressant aspekt angående detta är att flertalet lärare som skriver under 1890 – 

talet intar en försvarsställning i sina skrifter där de, kanske inte förvånande, lyfter fram folkskolans 

positiva roll  för samhällsutvecklingen.  Kanske till  viss del beroende på syftet  med texterna,  att 

skriva material för skrivande av folkskolans historia, så är det folkskolans positiva inverkan som 

belyses i texterna och om ett eget socialt engagemang lyfts fram så är det i samband med rollen som 

folkbildande folkskollärare. På detta sätt kommer även aspekter av vad man anser sig arbetat för 

fram.

Daniel  Nyström  vars  text  i  huvudsak  rör  sig  kring  ifrågasättandet  av  folkskolan  och 

folkskollärarna försvarar folkskolan under dess första tid med att beskriva hur hans rektor Dahm 

ifrån seminariet försvarat folkskolan:

Också syntes redan under folkskolans första tid som om hennes verksamhet haft välsignelse med 
sig. Ty huru annars förklara den förändring till en bättre i moralisk hänseende, som i synnerhet 
på Öland gjorde sig märkbar? De uslaste nidingsdåd och de vildaste slagsmål, som i synnerhet 
vid marknader  urartade till  små krig mellan olika byar  och socknar,  och dervid kniven och 
blypiskan  brukades  som vapen,  tycktes  höra  till  ordningen.  Dessa  vida excesser,  så  vanliga 
under mina barn och ungdomsår och som utgjorde åklagares och domares förtvivlan, hade likväl 
på 1850 – talet alldeles upphört. Vad kan väl vara orsaken? ”Folkskolan”, svarade Dahm; ty det 
var till honom frågan ställdes. ”Det finns alltså åtminstone en” - tänkte jag - ”som ännu tror på 
folkskolans fostrande förmåga, under det man på Sveriges riksdag säger henne ”mera skada än 

74Johan Johanssons lärarminne (1893) 404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
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gagna”.75

Här är det alltså folkskolans fostrande förmåga i form av dess roll för att stävja våld som lyfts fram 

som försvar  och  riksdagsledamöter  som anses  vara  angriparna  som inte  ser  någon  nytta  med 

folkskolan. Den lite yngre Johan Johansson försvarar folkskolan på liknande vis:

Fråga äldre lärare eller arbetgifvare, som haft med gossar att göra i 20 a 30 år! De veta tala om 
en åtskillnad, som visst icke länder de ”forne pojkarne” till godo, utan fastmer folkskolan till 
pris. De som väntat eller vänta all synds utrotande genom henne, bedraga sig sjelfve; men de, 
som arbeta för hennes allt rikare blomstring äro på rätt väg.76

Här är det dock statens folkskoleinspektioner och kurser efter 1860 han försvarar emot de som 

kritiserar folkskolan. På ett liknande tema försvarar A F Ljungberg folkskolan efter att ha berättat 

om en prost som ansett att ”de här folkskolorna ej komma att medföra något godt, det är de der 

skrikhalserne i riksdagen, som framtvungit den der olyckliga skolstadgan”. Detta då prosten menar 

att samhället när folk lärt sig skriva sitt  namn fått problem med förfalskningar och bedrägerier. 

Ljungberg menar då:

Han hyllade sålunda den satsen, att en pariaskast, ovärdig till åtnjutande af samhällets fördelar, 
måste finnas. Tiden och kristendomen borde dock hafva övertygat  hvar om ohållbarheten af 
dylika åsikter.77

I detta exempel är det alltså en kyrkans man som kritiserar och, vilket blir tydligt när Ljungberg 

fortsätter  om  att  prosten  var  rädd  för  ”meddelandet  av  kunskaper”  och  att  prästerna  borde 

samarbetat för ”folkets upplysning”,  att det handlar om folkskolan som folkbildare som försvaras. 

Denna bild av folkskolan som en mycket viktig folkupplysare kan skönjas i de barndomsskildringar 

som flera av lärarna har med. Samtliga innefattar då beskrivningar med liknande poäng som den G 

F Lagerström för fram nedan:78  

I min barndom stod det rätt illa till med folkupplysningen, synnerligen på landet. I städerna var 
något gjordt,  fast  otillräckligt,  men ingenting att  räkna hade,  med få undantag, företagits på 
landsbygderna, utan barnen fingo på många håll  uppväxa i den största okunnighet i brist  på 
undervisning.79

Just begreppet folkupplysning används ofta i reflektionerna kring folkskolans nytta, fiender kan till 

75Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
76Johan Johanssons lärarminne (1893)  404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
77A F Ljungbergs lärarminne (1895) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
78Se till exempel: Daniel Nyström, Nils Lindholm, Jöns Johansson, AF Ljungberg, Johan Sandgren (Emil Sandgren), 
Gustav Lundgren, Carl Erik Eriksson m fl.  404 SAF, F4a Handlingar rörande lärarminnen, TAM – Arkiv, Stockholm.
79G F Lagerströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
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exempel vara ogynnsamma mot folkupplysningen80 och folkskolan blir till efter att ”ett behov av 

folkupplysning giver sig till känna”81.  I dessa levnadsminnen skrivna på 1890 – talet är det alltså 

tydligt  hur  lärarna  känt  sig  tvungna att  utifrån  en  försvarsställning  försvara  folkskolan,  i  detta 

försvar formuleras målen för folkskolan, fostran och folkbildning. Det lärarna menar att de kämpat 

för som banbrytare.

Kallet och religionen

Det kan vara viktigt att lägga till,  att folkskolelärarna, vilket går att ana även i de presenterade 

citaten,  inte  har  skiljt  på  kallet,  eller  nyttan  för  folkskolan  och  religionen.  Den ingår  tydligt  i 

merpartens tankevärld. Folkskolans utveckling har som tidigare beskrivits lyfts fram som en del i 

sekulariseringen i Sverige. Den var ett led i att skolan skildes från kyrkan och undervisningens 

innehåll blev mer och mer sekulariserat. Samtidigt vilade folkskolan under denna inledande tid i 

stor  del  på  kristen  grund,  seminarierna  var  ledda  av  kyrkmän  och  prästen  var  ordförande  i 

skolrådet.82 Kristendom och sekularisering torde alltså vara en komplex del av yrkesidentiteten. 

Prästerskapet  får  utstå  en  hel  del  kritik  i  levnadsminnena  vilket  vi  kommer till  sedan men det 

innebär inte att lärarna tar avstånd ifrån religionen. Många skriver apropå debatten under 1890 – 

talet kring om prästen ska vara självskriven ordförande i.  De verkar ha åsikter som skulle få dem 

att stämma in med AF Ljungberg när han skriver:

Att skolan subordinerar under kyrkan, anser jag vara det rätta, ty såväl skolan som kyrkan bör i 
första hand hvila på religionen. Tager man denna grund bort,  då kunde skolan likna vid ett 
underminerat hus, snart färdigt till fall.83

PD Pettersson fortsätter till exempel sin avslutning som citerats ovan om att han bara varit en av 

vägbrytarna och att han hoppas att ljusare tider är på väg för folkskollärarna med att önska: ”Men 

huru  än  förändringen  ske,  må  aldrig  folkskolans  lärare  urarta  till  bekännelselösa  och 

kristusfientliga!”84 De gånger det går att skönja någon slags skildring av en personlig drivkraft där 

ett socialt engagemang spelar roll märks också kristendomens del i detta som i Johan Sandgrens 

beskrivning av sina önskemål för folkskolan:  

Jag tänkte, när jag arbetade i folkskolan: Ack om jag vore mäktig att göra som jag funne voro 
bäst  och  nyttigast  för  barnen!  Jag  önskade  då  på  egen  hand  kunnat  inrätta  en  skola,  der 
gudsfruktan, lärdom jemte kroppsligt arbete skulle läres och öfves, liksom uti ett kristligt hem.85

80Gustav Lundgrens lärarminne (1892) 404 SAF, F4a Volym 9, TAM – Arkiv, Stockholm.
81Daniel Nyströms levnadsminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
82Persson, s 154.
83AF Ljungbergs lärarminne (1895) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
84PD Petterssons lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
85Johan Sandgrens (Emil Sandgren) lärarminne (1889)  404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Det kan ju dock vara så att individer med motsatta åsikter fortfarande inte är bekväma med att 

skriva sådant.  Jöns Johansson som alltså  inte skriver  om sig själv beskriver varför han tror  att 

folkskolan utvecklades trots alla svårigheter för den första generationen folkskollärare så här:

Men framförallt berodde framgången af deras arbete på deras uppoffrande hängivenhet för sitt 
kall, som hade sin grund i deras tro på den stora vigten deraf, i deras orubbliga tro, att de voro 
särskilt kallade att verka Guds eget verk på jorden.86

Han lyfter även fram efter att ha diskuterat olika aspekter av hur svårt folkskollärarna hade det, 

detta som Persson belyst, samhällets intresse av att läraryrket är ett kall så att lärarna offrar sig:

Skollärarne började förtvifvla. Presterna och andra öfverklasspersoner, som kommo i beröring 
med dem sökte trösta dem å samhällets vägnar genom fullmakt på den högsta salighetsgraden i 
himmelriket till ersättning för deras försakelser och vedervärdigheter här i denna jemmerdalen.87

Det  finns  alltså,  inte  förvånande,  en  tydlig  kristen  grundsyn  som  är  tydlig  i  de  flesta 

levnadsminnena även om en förståelse för hur detta kall används av andra även kanske kan skönjas 

i citatet ovan. Med detta som bakgrund går det att ana aspekter av den strid som det enligt Florin 

rådde  kring  SAF:s  religiösa  hållning.  Missnöjet  med  SAF:s  frisinnade  hade  tidigare  gjort  att 

utbrytare skapade en egen förening, Svenska folkskolans vänner.88 En religiös grundsyn verkar alltså 

dock ha funnits kvar även hos de som stannat hos SAF. 

Kallet, folkskolans nytta och yrkesidentiteten

Det jag tycker mig skönja i dessa ställningstaganden för folkskolan, är att folkskollärarna på 1890 - 

talet  förhåller  sig  till  en  mer  allmän  debatt  om folkskolans  varande  där  folkupplysningen  och 

skolans fostrande roll används för att försvara den. Alltså de två skilda grunder för införandet av 

folkskolan som Persson och Florin belyst, demokratisk upplysare av folket och kontrollinstans för 

staten.  Kallet  och religionen är också aspekter  av detta  projekt.  I  exemplen ovan är det  män i 

riksdagen och  en prost  som står  för  kritiken.  Daniel  Nyström som skriver  utförligast  om detta 

beskriver  det  som en  debatt  eller  strid  om bristerna  med  den nya  folkskolan  som råder  under 

folkskolans inledande tid. Han reflekterar sedan kring resultatet av denna strid :

Under resultatet af nu beskrifna mångåriga strid,  från ena sidan betraktad,  gaf en ansats till 
folkskolans höjande och förbättring, blef, från den andra, lärarnes sociala ställning allt annat än 
afundsvärd. I tidningarne, som diskuterade folkskolefrågan, skuros alla, såvel den duglige som 
den oduglige läraren öfver en kam, och inom kort blef den åsigten allmän: att folkskolans lärare 
voro den mest olyckliga samhällsklassen i landet89  

86Jöns Johanssons lärarminne (1891) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
87Jöns Johanssons lärarminne (1891)  404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
88Florin, s 86.
89Daniel Nyströms lärarminne (1890)  404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Det är alltså en mer allmän debatt han, här förd i tidningar, som han anser sig behöva försvara sig 

mot  när  han sedan lyfter  fram folkskolans  nytta  som fostrare.  Richardsson beskriver  också  ett 

allmänt motstånd mot folkskolan, från befolkningen och ända upp i riksdagen.90 Detta tror jag är en 

viktig aspekt när vi förhåller oss till dessas yrkesidentitet. Det finns i levnadsminnena inga direkta 

skildringar av en personlig drivkraft, ett brinnande intresse för att upplysa eller fostra folket för att 

hjälpa samhället och folket, vilket ju vore möjligt för folkskollärarna att vilja lyfta fram. Dessa 

skildringar handlar om något annat som vi kommer in på i nästa tema. På liknande sätt är det endast 

Jöns Johansson som inte skriver om sig själv som lyfter fram det religiösa kallet som det som driver 

lärarna. Kanske kan man snarare se detta som aspekter av hur lärarnas kollektiva yrkesidentitet 

formas i en mer allmän debatt om den nya folkskolan.

Det dessa äldre skribenter, examinerade på 1840–talet, med viss generalisering till viss del verkar 

vilja beskriva sig som på 1890-talet är  som lidande banbrytare i en skola som verkat för saker 

såsom  folkupplysning  och  fostran,  även  ur  ett  religiöst  perspektiv.  Samtliga  lärare  i  denna 

generation har skrivit levnadsminnen som framhåller och i de flesta fall fokuserar på hur dåliga 

villkor de haft. Det handlar om långa avsnitt om den dåliga lönen, bristen på skollokaler, material 

och hur de blivit motarbetade. Ingen skriver dock direkt att de valde yrket eller kämpade igenom 

detta på grund av kallet eller på grund av ett glödande socialt engagemang.91 Kanske ett tecken på 

att detta är aspekter av en mer generell yrkesidentitet som formats i diskursen kring debatten om 

folkskolan. Precis som Persson belyst så är kallet något som påtvingas uppifrån men också används 

av lärarna i debatten i form av ett socialt engagemang. Florin beskriver det som att de i och med 

Bergs  tankar  om en  bottenskola  fick  en gemensam ideologi  vilket  stärkte  samhörigheten  inom 

kåren.92 Kanske går det här att skönja hur lärarna förhåller sig till aspekter av de identitetsskapande 

processer som leder fram till detta. Sedan innebär inte detta att de inte även införlivat aspekter av 

detta i sina tankar kring hur de personligen gjort nytta och vad de arbetat för. Det är dock inte något 

de väljer att lyfta fram som en personlig drivkraft utan snarare som något de osjälviskt givit sina liv 

till att kämpa för. Något de är stolta över som kollektiv och vill bli erkända för.

Några av de äldre vill gärna även bli personligen erkända för detta. Daniel Nyström avslutar sin 

text med att be framtida forskare titta i pensionsrullorna för folkskolelärare där han själv står och 

titta på namnen där, eftersom dessa inte borde vara att förakta.93 Johan Sandgren skriver apropå hur 

kämpigt han haft det under sin karriär och hur motarbetad han varit av omgivningen: ”Hvilket är 

vidare det tyngsta arbetet? Jo, det arbete som ej blifver erkändt.”.94 Några av de lite yngre som 
90Richardson red., s 32.
91Handlingar rörande lärarminnen, 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
92Florin, s 92.
93Daniel Nyströms lärarminne (1890)  404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
94Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1889)  404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Johan  Johansson  vill  1890,  som  synts  i  hans  citat  tidigare  ge  de  äldre  detta  erkännande  för 

strävandet mot samma mål. På samma tema skriver jämnårige Jöns Johansson om de äldre lärarna: 

”Dessa banbrytare förtjena efterverldens aktning”.95 En del i dessa folkskollärares, eller åtminstone 

i en del av deras, kollektiva identitet, runt 1890, verkar alltså vara att de första folkskollärarna var 

banbrytare som gjort stora insatser för  folkupplysningen. Insatser de förtjänar ett erkännande för. 

Kanske kan detta ses även utifrån den utveckling yrket går igenom. Som Florin och Persson har 

visat så höjs alltså folkskollärarnas status under perioden utifrån att yrket professionaliseras och 

som vi längre fram i uppsatsen kommer visa ytterligare på. Detta måste de äldre förhålla sig till, de 

framhäver då sitt lidande som banbrytare och trycker på att de inte var så dåliga förr heller.

Bildning och utbildning
Persson  menar  att  utbildningen  hade  vikt  för  lärarnas  identitet  ur  flera  olika  aspekter.  Dels 

fungerade de gemensamma seminarierna som ett sett att skapa en gemensam kollektiv yrkesidentitet 

när de blivande lärarna samlades för att gemensamt studera. Dels så var utbildningsgraden viktig för 

bekräftandet av yrkets status. En respekterad yrkesutbildning skulle ge legitimitet till yrket. För de 

individuella folkskollärarna innebar den både inskolning, inordning och anpassning samtidigt som 

det var en språngbräda för grupper som var utestängda från de statliga läroverken, såsom män från 

de lägra klasserna och kvinnor.96 Samtidigt var deras bristande bildning något folkskollärarna fick 

kritik för av de högre enligt sig själva mer bildade klasserna när folkskollärarna började ta plats mot 

slutet av 1800-talet.97 Något som ledde till att ett mer alternativt kunskapsideal hade växt fram när 

Sjöberg undersöker folkskollärarnas idealbild efter 1920. De lyfter då fram en bredare mer allmän 

kompetens och sociala, medborgerliga insatser snarare än utbildning och klassisk bildning.98 Detta 

tillsammans  med  faktumet  att  de  var  en  del  i  ett  folkbildande  utbildningsprojekt  torde  giva 

utbildning och bildning en central del i en yrkesidentitet vilket behandlas inom detta tema.

Bildningtörsten

Vikten lärarna lägger vid utbildning och bildning kan skönjas i deras beskrivningar av sin egen 

personliga väg mot yrket. Den personliga drivkraft som drar dem mot yrket beskrivs av samtliga 

lärare som väljer att skriva om sin barndom och tiden innan det yrkesverksamma livet som en sorts 

bildningstörst.  Skildringarnas  motiv  skulle  kunna sammanfattas  med Johan Johanssons  mening: 

”Hade jag lust för något särskilt, så var det för boken, för studien.”.99 Det är historier om att vilja 

95Jöns Johanssons lärarminne (1891)  404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
96Persson, s193f.
97Persson, s 207.
98Sjöberg, s 186.
99 Johan Johanssons lärarminne (1893) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm
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läsa och att få tag i böcker.100 Äldre som till exempel PD Pettersson, Johan Sandberg och Daniel 

Nyström skriver  alla  om hur  de  trots  bristen  på  böcker  kämpar  för  att  få  läsa.  PD Pettersson 

beskriver hur hans fritid består i en jakt på kunskap genom läsning vilket slutar att hans:

...intellektuella  utbildning  huvudsakligen  bestod  i  bibelläsning  på  lediga  stunder  samt 
psalmboken i hvilka böcker jag snart gjorde mig hemmastad. Dessutom hade min fader ett par 
läroböcker i  räkning,  hvilkas hemlighetsfulla innehåll  jag framledes lyckades deschiffrera på 
egen hand; en och annan historisk bok jemte några tidningar lyckades jag stundom öfverkomma, 
hvilkas innehåll jag på lediga stunder inhemtade. På en marknad köpte min far Sjögrens abcbok, 
hvilken ytterligare reglerade mitt vetande med vokaler och konsonanter jemte grundstecken för 
skrifning  m.  m.  Denna  bok  kostande  ”tre  daler”  om  jag  ej  missminnen  mig,  var  en  stor 
uppoffring af min far, som var mycket rädd om styfvern.101

En jakt på bildning alltså, trotsande de ekonomiska förutsättningarna. I en liknande historia med 

liknande narrativ får även Johan Sandgren tag i denna Sjögrens ABC – bok:

O, hvad jag värderade den boken, och huru väl  kom den mig ej  nu till  nytta,  då jag stod i 
begrepp att börja min lifsuppgift! Mina djerfaste förhoppningar voro på väg att uppfyllas: att 
blifva skollärare ock dertill egde jag ett medel i min hand: Sjögrens abc – bok, den jag ej velat 
mista för allt smör i småland.102

På liknande sätt ser det även ut i senare skrivna levnadsminnen. Nils Lindholm, examinerad 1874, 

skriver inledande 1907:  

Född  och  uppväxt  i  ett  tarvligt  hem och  äldst  bland  tio  syskon  var  ej  mycken  utsikt  för 
tillfredsställelse av min längtan att få ”hänga näsan öfver boken”, som det så ofta klandrande 
och tillrättavisande hette. Detta ”vetande” var visserligen bra men för min del kunde jag ej bli 
”mätt” därav.103

I vissa skildringar är familjen och ursprunget ett hinder som inte uppskattat läsandet medan i andra 

skymtar välvilligt inställda och i många fall undervisande föräldrar.104 G F Lagerström lyfter dock 

direkt fram föräldern som inspiration för yrkesvalet genom att skriva:

Det var just ofta nämnde min faders glädje af skolarbetet och hans lyckliga sätt i utförandet 
deraf, som ingaf mig lusten att bestämma mig för samma lifsgerning som hans.105

Tydligt är alltså att folkskollärarna främst lyfter fram en vilja att bilda sig som deras drivkraft på 

100Exempel på sådana skildringar finns i levnadsminnen från Daniel Nyström, PD Pettersson, Johan Sandberg (Emil 
Sandberg), Johan Johansson, Johan Andersson, Nils Lindholm, C F Lagerström m fl.  404 SAF, F4a, TAM – Arkiv, 
Stockholm.
101PD Petterssons lärarminne (1889)  404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
102Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1880) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.  
103Nils Lindholms lärarminne (1907) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
104Handlingar rörande lärarminnen 404 SAF, F4a Volym 1 - 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
105G F Lagerström lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
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väg in i yrket. Om de sedan börjar som lärare tidigt och sedan söker till något seminarium eller om 

de börjar direkt på seminariet för att sedan bli inleda karriären som lärare är lite olika. Ofta betonar 

de som börjar som lärare innan de läst vid något seminarium bildningen de besitter som en del i att 

de hamnar som lärare. Vilket syns i exemplen nedan ifrån PD Pettersson respektive Nils Lindholm:

”Min lärdom” höjde mig så i mina grannbors ögon, att jag före min konfirmation höll ”schola” 
och lärde mindre barn att läsa, skriva och räkna.106

Vid nära 20 års ålder, då mitt bokliga vetande, var (utan skryt sagt) icke ringa, fick jag anbud att 
biträda som lärare i församlingens folkskola, vilken saknade underlag av småskola.107

Motivet  för  att  söka  sig  till  seminarierna  motiveras  främst  av  de  som inte  redan  glidit  in  på 

lärarbanan. Återigen är det kunskaper och bildning som lyfts fram utöver vikten av en examen för 

att få arbeta som lärare efter 1842. GF Lagerström som inleder sin utbildning innan 1842 beskriver 

det som att det gällde att ”se sig om efter mera kunskaper samt betyg öfver desamma”.108  Carl Erik 

Eriksson beskriver  tydligt  vad  förordningen  1842  innebar  för  honom:  ”Jag  fick  då  nytt  hopp, 

nemligen,  om  hoppet  att  få  studera  skulle  svika,  så  skulle  jag  åtminstone  genomgå 

seminariekursen”.109 På liknande sätt beskriver Nyström hur han kämpar för ”inträde i någon av den 

lärda skolans högre klasser” bara för att få lära sig mer, vilket till slut blir seminariet i Växjö 1843. 

En del i detta är dock även hans missnöje med miljön han vistas i som hantverkare, han beskriver 

det som att han var ”intresserad av hantverket men icke av samlivet med råa kamrater och en faslig 

mästare”.110 Flera är de som längtar bort från hantverkaryrken. Johan Johansson hamnar som lärling 

hos en skomakare: ”Lust att bli skomakare hade jag emellertid icke, men läslust så mycket mer, och 

hur glad var jag icke då jag fick tillfredställa den!”111 På liknande sätt beskriver Johan Sandgren sin 

tid som hantverkare och hur det drog honom mot seminariet i Växjö:

Tre år voro nu förflutna, sedan jag gaf mig i skräddarelära, tre hårda år, några af de ledsammaste 
i mitt lif, synnerligast derföre, att jag ständigt nödgades höra det mest otrefliga tal och blifva 
vittne till de gröfsta svordomar, jag dittills upplefvet. Jag måste nu med större ifver söka finna 
utvägen att komma in vid seminarium i Wexiö.112

Här handlar det alltså snarare om något de vill bort ifrån än något de dras emot. Kanske kan dessa 

skildringar av ett sug efter läsande och bildning till viss del förstås utifrån att det var vad Persson 

beskriver som akademiskt  begåvade män ifrån fattigare  grupper på landsbygden som drogs till 

106PD Petterssons lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
107Nils Lindholms lärarminne (1907) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
108GF Lagerströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
109Carl Erik Erikssons lärarminne (1923) 404 SAF, F4a Volym 11, TAM – Arkiv, Stockholm.
110Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
111Johan Johanssons lärarminne (1893) 404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
112Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1880) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm. 
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folkskolläraryrket.113 Detta är deras skildring av att vara akademiskt lagd och således dras emot det 

nya folkskolläraryrket. Utifrån ett identitetsteoretiskt perspektiv så blir det dock en förenkling som 

lägger mer tyngd på ett varande som drivs framåt än det ständiga blivande och omformande som 

identitet innebär.

Bildning och identitet

Denna vilja att framställa sig som vetgirig och bildningstörstande kan kanske ses som en aspekt av 

en mer personlig identitet som alltså finns hos flera av skribenterna på 1890 – talet. Att så många 

betonar dessa sidor hos sig själva i ungdomen kan visa på att många ser det som en viktig sida dels 

hos sig själva, och dels i sin roll som folkskollärare. Bildning och en vilja att bilda sig är för dem en 

viktig positiv egenskap och således vill de lyfta fram de sidorna hos sig själva som unga. Kanske 

kan detta förstås till viss del utifrån att flera av dem beskriver sig som lidande banbrytare i ett 

folkupplysningsprojekt.  En  yrkesidentitet  som  innehåller  en  generell  strävan  emot  upplysning 

kanske  ger  en  betoning  i  den  personliga  identitet  som gör  att  sidor  hos  en  i  ungdomen  som 

vetgirighet,  bildningstörst  och en  vilja  att  upplysas  lyfts  fram.  Mot  detta  ställs  dels  bristen  på 

upplysning i samhället under uppväxten, vilket alltså är genomgående för de flesta skildringarna, 

samt i vissa fall en råare kultur inom andra yrken som till exempel hantverkare i exemplen ovan. 

Kanske är detta i och för sig mer en liknande aspekt för identitetsformandet vad gäller skolans roll 

inte bara som upplysare utan även som fostrare.

Det kan vara viktigt att påpeka att detta inte innebär att dessa skildringar och personlighetsdrag 

är  rätt  igenom fiktion.  De  är  påverkade  av  reella  skeenden,  strukturer  och  personligheter,  ett 

ständigt  varande  i  blivandet.  Folkskolans  och  folkskollärarrollens  tillblivelse,  rekryteringen  till 

yrket  och  folkupplysningen  samt  strukturerna  kring  detta  har  varit  en  del  i  formandet  av 

folkskollärarnas identitet samtidigt som de som individer i detta har format sin egen identitet och 

varit en del i utvecklingen.  

Seminarieutbildningen

De tydligaste beskrivningarna av gemenskap och identitetsskapande processer i beskrivningarna av 

utbildningen finns i några av de lite senare skrivna levnadsminnena. Även i levnadsminnena skrivna 

på 1890 – talet syns aspekter av detta men där är skildringarna av utbildningen skrivna med lite mer 

distans och med mer fokus på utbildningens kvalité i allmänhet. Emil Edgren och Nils Lindholm tar 

båda  lärarexamen  på  1870  –  talet  och  skriver  1933  respektive  1907  om tiden  på  seminariet. 

Lindholm beskriver först sin långa resa till Lund och hur förundrad han är över företeelser i den 

stora staden. Till slut lyckas han ta sig fram till uppropet för de som ansökt till utbildningen. ”Från 

vitt  skilda  trakter  varande  personer  blevo  nu  sidokamrater”  reflekterar  han.  Efter  olika 

113Persson, s 163.
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antagningsprov är det sedan dags för inskrivning på seminariet för de som antagits. Rektorn ber 

dem då enligt  Lindholm ”i den mån uppskrivningen kunde ske uppgiva det namn, under vilket 

envar hädanefter ville nämnas. De allra flesta antogo nya namn”.114 Detta med namnbytena är något 

även Edgren tar upp:

Vid inträdet vid seminariet blevo de, som hade namn på son, uppmanade att skaffa sig tillnamn. 
”Jag blir  alldeles  huvudyr  över  de  många Anderssönerna.  Jag känner  ej  igen dem”,  yttrade 
rektorn.  En av de nyintagna ville  då  heta  Hallén,  hvilket  av rektorn godkändes.  När  pastor 
Hallén vid nästa lektion fick se sitt  namn på listan över de nya eleverna,  blev han alldeles 
ursinnig. ”Hur vågar du ta mitt namn”? frågade pastorn. Den nye Hallén fick genast återtaga sitt 
fadersnamn, men vid examen, då betygen skulle utskrivas, bad han rektorn att få det önskade 
namnet, och detta namn har han under en lång, gagnande lärareverksamhet i Magra socken i 
Västergötland burit med heder.115

Just detta med namnbytena var något som användes från början av 1900–talet för att driva med 

folkskollärarna och deras försök att komma upp sig i samhället.116 Namnbytena som en del i att vara 

en uppkomling närmar vi oss än mer under det temat. Intressant är ju dock också namnbytena som 

en del i en process där lärarna under seminarierna formas in i en gemensam yrkesidentitet. I båda 

dessa skildringar lyfter skribenterna fram gemenskapen bland de på seminarierna, de delar mat, har 

kurser utanför skoltiden tillsammans, hjälper varandra ekonomiskt med mera. Emil Edgren skriver 

till exempel:

Ty var det tomt i matskrinet, så fanns det alltid något i kamraternas, och samhörighetskänslan 
var  så  stor,  att  man mången gång lånade kamratens klocka för  att  ”stampas”,  när  den egna 
klockan redan var på Stampen.117

Nils Lindholm beskriver sedan även hemkomsten efter första terminen. Sista lektionspasset innan 

de ska hem för lov användes till ”inövning av ”hälsning”.

Det hette, att man nu vid hemkomsten till jul gjorde anspråk på oss att kunna hälsa ordentligt, 
såväl då man kom i rummet till en person, som då man mötte någon på väg eller stig. Under ett 
slags defilering skedde övningen, till hälsningen blev godkänd. Kroppshållning, blick och hatt-
avtagning kontrollerades noggrant118

De får alltså i skolans regi träna på hur de ska uppföra sig inför den första hemresan. Väl hemma 

märks också i Lindholms skildring redan efter ett halvårs studier att avstånd har skapats och en ny 

identitet har börjat formas.

114Nils Lindholms lärarminne (1907) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
115Emil Edgrens lärarminne (1933), 404 SAF, F4a Volym 6, TAM – Arkiv, Stockholm.
116Persson, s 207.
117Emil Edgrens lärarminne (1933), 404 SAF, F4a Volym 6, TAM – Arkiv, Stockholm.
118Nils Lindholms lärarminne (1907) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Helt naturligt hade jag måst vänja mig vid ett renare och riktigare uttal, som tydligtvis ock 
användes av mig i hembyggden. Detta sades nu av någon vara en ”stolthet” hos mig, utgörande 
ett bevis på den högfärd, som man också lärde sig i Lund. En del äldre personer kunde man icke 
få att tro, att det ej gick an uttala åtskilliga ord så, som de själva uttalade dem, utan invände de, 
att de skulle visst icke få någon förtret för det, att de i Lund – om de händelsevis skulle komma 
dit – talade på samma sätt som hemma. Att de skulle få ”skrattarne” öfver sig, ville de icke 
erkänna119

Tydligt i dessa två skildringar är seminarieutbildningen skapande av gemenskap, en grund för ett 

formande av en tillhörighet till en yrkesidentitet. Det finns även aspekter som syns i namnbytena 

och Lindholms skildring av hemkomsten som visar på hur detta också innebär ett särskiljande ifrån 

seminaristernas ursprung. En aspekt av att  vara en uppkomling.  Att  levnadsminnena skrivna på 

1890 – talet inte innehåller lika personliga och detaljerade skildringar av studietiden kan vara en 

slump.  Dock  så  innehåller  de  som  synts  tidigare  i  flera  fall  mer  personliga  skildringar  av 

barndomen. Det kan bero på att de examinerats tidigare, oftast under 1840–talet då utbildningen inte 

var lika strukturerad. Det är från 1860–talet den börjar regleras av staten.120 Petter Andersson och 

Carl Erik Eriksson som skrivit levnadsminnen 1914 respektive 1923 men examinerats på 1850–talet 

skriver inte heller speciellt utförligt om just utbildningen.

En aspekt som framkommer i levnadsminnena skrivna på 1890–talet är synen på rektorerna för 

utbildningen. Själva utbildningen och vissa lärare kan kritiseras men rektorerna omnämns i varma 

ordalag av i stort sett samtliga som skriver om utbildningen. Antingen benämner man då sig som ett 

vi i identifikation med de andra studenterna som Daniel Nyström när han presenterar rektorn första 

gången skriver ”vår sedan så odelat aktade och avhållne lärare, numera avlidne rektor O. E. L. 

Dahm”.121 Eller så utgår man som GF Lagerström mer ifrån sig själv:

Rektor A. N. Schmidt, som då var föreståndare för detta seminarium, var en i allt utmärkt lärare. 
Hos honom står jag i stor tacksamhetsskuld för grunden till mina sedermera förvärfade, ehuru ej 
stora kunskaper.122

Något som även finns kvar i de senare levnadsminnena. Emil Edgren beskriver till exempel rektorn 

som att ”denne var till det yttre kärv och uppbrusande men hjärtegod och i hög grad mån om sina 

elevers bästa” och fortsätter med: ”En hvar av oss kände dock, att i honom hade vi en faderlig vän”. 

Rektorerna framstår alltså som förebilder och fadersgestalter redan från de tidigaste studenterna. 

Således viktiga i det egna identitetsskapandet. Från de som studerat efter 1860 finns alltså även 

skildringar som tydligt visar på identitetsformande och skapande av en gemenskap.

119Emil Edgrens lärarminne (1933), 404 SAF, F4a Volym 6, TAM – Arkiv, Stockholm.
120Persson, s 193.
121Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
122GF Lagerströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Seminarieutbildningen och dess brister

Det är inte så att levnadsminnena skrivna på 1890 – talet inte tar upp utbildningen. Det gör det dock 

på ett  mer  allmänt  plan där  de mer  diskuterar  hur bra  den fungerade,  kanske ett  tecken på att 

utbildningens kvalité var omdiskuterad under perioden. Persson lyfter fram hur lärarna kritiserade 

utbildningen kraftigt under perioden. Den var som beskrivet tidigare alltså viktig för lärarna som 

grupp  för  att  ge  legitimitet  åt  yrket.  Enligt  Persson  var  det  också  så  att  formalismen  och 

katekesundervisningen  väckte  missnöje  då  lärarseminarierna  dominerades  av  prästerskapet  som 

under perioden förlorade inflytande i samhället.123 Detta alltså utifrån lärarna som grupp, något som 

våra individuella skribenter måste förhålla sig till i texten och under sin livsbana.

Daniel Nyström är en av dem som utförligast diskuterar kring lärarutbildningen. Han beskriver 

det  som  den  tydligaste  orsaken  till  ”missnöjet  med  folkskoleväsendet  i  dess  början”.   Om 

folkskoleförordningen  1842  skriver  han  att  det  var  synd  att  seminarierna  i  början  endast  blev 

ettåriga och att det redan 1847 skulle finnas en examinerad lärare i varje socken eftersom det var så 

bråttom i  en annars så vis  förordning.  Det straffade sig själv ”som vi fått  se” menar  Nyström. 

”Härigenom blefvo seminarierna från sin början ingenting annat än skolmästarfabriker” där man 

inte  bekymrade  sig  om ”...den  utsända  varans  sämre  eller  bättre  qvalité”.  Han  försvarar  dock 

utbildningen till viss del:

En stor del seminarier voro försedda med skickliga och nitiska föreståndare, så som de i Upsala, 
Stockholm,  Wexiö,  Kalmar  m.  fl.  Men att  det  också  gafs  andra,  som förledda  med  rent  af 
vårdslösa  eller  underhaltiga,  tror  jag mig med säkerhet  veta.  Att  likväl  från båda slagen av 
seminarier  utgingo  en  mängd  af  underhaltiga  lärare,  var  ju  en  gifven  sak,  då  man  tager  i 
beaktande, dels lärotidens knapphet och dels de så ringa inträdesfordringarne, hvilka på denna 
tid ej heller gerna kunde ställas högre.124

A F  Ljungberg  beskriver  samma  problematik  under  perioden  han  betonar  dock  sen  även  den 
utveckling som skett:

Visserligen  voro  inträdesfodringarne  vid  Stockholm  Seminarium  större  än  exempelvis  i 
Strängnäs; men nog gick flertalet ändå ut med väl knappa kunskaper, för att med fördel blifva 
barnalärare. De, som sedermera ej på egen hand fortsatte sina studier och sökte följa med sin tid, 
som,  hvad  beträffar  folkskolan  åren  1862  –  1870  tog  jättesteg  framåt,  blefvo  ock  vid 
folkskoleinspektionens  införande  delvis  slopade,  i  synnerhet  sådana  som  utgått  ifrån 
seminarium.125

I  detta  finns två aspekter  som flera  skribenter  lyfter  fram.  Dels  folkskoleinspektionens positiva 

inverkan och dels självstudiernas betydelse.126  Det är de lärare som ägnar sig åt självstudier som är 

123Persson, s 194.
124Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
125AF Ljungbergs lärarminne (1895) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
126Johan Sandgren (Emil Sandgren), G F Lagerström m fl. 404 SAF, F4a Volym 1 - 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
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en heder för sitt  kall enligt Nyström vilket har citerats tidigare.127 För Jöns Johansson är det så 

viktigt att han när han räknar upp en folkskollärares behov under 1840 och 50 – talet listar bostad, 

föda, klädsel samt böcker och tidningar. Vilket folkskolläraren borde haft råd till för självbildning 

men inte hade enligt Johansson.128 Dessa åsikter kan ses ur flera perspektiv. Återigen läggs alltså 

vikt vid att vara vetgirig och bilda sig själv. De kan också förstås som en del i lärarnas kritik mot sin 

utbildning och vikten utbildningens kvalité som ett sett att legitimera yrket vilket Persson alltså 

belyst.  Skillnaden  i  kvalité  mellan  deras  utbildning  på  1840  –  talet  och  den  som  sker  när 

levnadsminnena skrivs är också något som tas upp av de tidigt utbildade. Johan Sandberg beskriver 

det till exempel så här:

Någon förberedelse  af  ämnena eller  praktiska undervisningsöfningar  kunde ju  ens  komma i 
fråga. De äro nyare tidens verk. Alla eleverna undervisades samtidigt af samme lärare medelst 
frågor och svar.129

Han fortsätter sedan med att kritisera att det bara var de som lärde sig utantill som fick beröm. Det 

är alltså bristen på professionalism och kvalité som kritiseras. Det flera tar upp om de kritiserar 

något specifikt är just betoningen på att lära sig utantill.130 För de lärare som redan har utbildat sig 

på de seminarier som blir kritiserade kan självbildning vara en viktig aspekt för att legitimera sin 

egen yrkesutövning när utbildningsnivån senare höjs och denna höjning används för att höja yrkets 

status.  Här  finns  alltså  aspekter  av  två  processer  som kan  tänkas  samverkat  i  formandet  och 

omformandet av dessa folkskollärares yrkesidentiteter. Dock kan Jöns Johansson även se det ifrån 

ett annat perspektiv. Utöver de folkskollärare vars liv han beskriver så fanns det enligt honom två 

andra sorter varav en var:

...sådana  inåtvända  naturer  som  sysselsatte  sig  helst  med  läsning,  ”dugde  till  ingenting” 
(ordalaget i bondebemärkelse) och kunde icke förvärva något utom sin lön. Att skildra dessa 
beklagansvärda varelsers olyckliga liv ligger utom området för denna uppsats.131

Han betonar alltså en motkraft.  I  bondebemärkelse  duger den som föredrar läsande och således 

bildar sig själv till ingenting. Intressant att komma ihåg när nästa tema diskuterar lärarens roll i 

lokalsamhället.

Utbildningen och religionen

En stor del av kritiken ska alltså ha legat i prästerskapets makt över utbildningen. Skildringarna och 

127Daniel Nyströms lärarminne(1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
128Jöns Johansson lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
129Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
130Se till exempel: Johan Sandgren (Emil Sandgren) G F Lagerström, Petter Andersson, Daniel Nyström, Nils Lindholm 
404 SAF, F4a Volym 1 - 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
131Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
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åsikterna i levnadsminnena ger där en tvetydig bild. De tidigare levnadsminnena är som sagt relativt 

kortfattade gällande utbildningen och kritiken riktar sig som tidigare redovisat främst mot att man 

inte han lära sig tillräckligt utan att specificera så mycket närmare utöver att utbildningen inte var 

lika professionellt skött utifrån 1890–talets mått.  Det är ingen fokus på religionen, i sådana fall 

snarare tvärtom. Daniel Nyström beskriver till exempel en del första studenternas (varav han alltså 

var en även om distanseringen jämte de i citatet nedan är slående) möte med utbildningen i Växjö 

på 1840-talet så här:

Föreställ  oss  dessa  enfaldiga  naturbarn,  dessa  bonddrängar,  lekmannapredikanter,  som icke 
kände andra böcker än sin katekes, psalmbok och bibel... ...Föreställom deras förvåning när de 
efter  anvisning  hade  skaffat  sig  Fryxells  svenska  språklära  –  där  lektes  med  ord 
(ordböjningarna) – vad skulle slikt tjäna till? - följaktligen var det synd.132

Han fortsätter med att beskriva hur dessa går till en präst för att fråga om detta är okej och får till 

svar att de till och med borde kunna grammatik inom flera olika språk: ”På grund av så beskaffade 

upplysningar hystes ej  längre några samvetsbetänkligheter gent  emot de verdsliga läroämnena”. 

Han tar sedan dock upp exempel på studenter som inte klarar av anpassningen så som till exempel 

detta:

Då en seminarieit  1845 erhöll  fråga till  orsaken för ett  af krigen med Danmark, blef svaret: 
”djefulen”, och han kunde omöjligen förmås att giva något annat. Denne fick naturligtvis utgå 
utan examen.133

Denna skildring lyfter alltså snarare fram seminarieutbildningen som i viss mån verkande emot vad 

vi kanske idag skulle kalla någon sorts kristlig fanatism. Johan Sandgrens levnadsminne innehåller 

dock en historia om en präst som undervisar på skolan och ibland slår studenterna utan synbar 

anledning. Till slut går en elev till föreståndaren och när han kommer tillbaka tror studenterna enligt 

Sandberg ”att  en förlikning egt  rum under  kännbara förödmjukelser  från  prestens  sida”.134 Här 

skildrar  alltså  Sandgren någon slags maktkamp som studenterna enligt  honom går  segrande ur. 

Annars är det endast Emil Edgren som alltså tar examen 1870 och skriver 1933 som i viss mån 

kritiserar prästerskapets styrning av just seminarierna. Han beskriver till exempel hur han var en av 

”pastorns gullgossar”. För att bli det måste de ”... dock vara menlösa lamm, som ej frågade, huru de 

kommo upp eller ner, de som bodde i de översta våningarna”. Syftande på att pastorn, enligt Edgren 

på för honom typiskt manér, bokstavstroget beskrivit en stad i bibeln som sträckt sig milsvida i alla 

riktningar, även uppåt, vilket enligt Edgren känns som en jobbig stad att leva i för studenterna 1870 

132Daniel Nyströms lärarminne(1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
133Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
134Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
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innan vetskapen om hissar.135  

Kanske är det så att de som skriver på 1890 - talet, inte bekväma med att yppa sådant samtidigt är 

det alltså tydligt att de är religiösa. De ser sig inte som en del i någon sekularisering vilket är en 

större  strukturomvandling  som dessa  individer  antagligen  känner  av  men  som de  som kristna 

troende antagligen har svårt att se sig verka för. Ur deras synvinkel så är det en sorts bristande 

professionalism  som  kritiseras.  Det  handlar  alltså  om  en  kritik  mot  en  institution  snarare  än 

sekularisering och kritik emot religionen.  Seminarierna var för korta och använde sig inte av nyare 

tiders  pedagogik  där  förståelse  betonas  mer  än  att  lära  sig  utantill.  Just  detta  är  något  som är 

framträdande  även  när  de  diskuterar  aspekter  av  sin  egen  undervisning.  Trots  kritiken  av 

utbildningen  lyfts  alltså  rektorerna  tydligt  fram  som  förebilder.  Det  är  inte  denna  del  av 

prästerskapet som skribenterna väljer att kritisera. 

Folkskolan, den egna rollen som utbildare

Innan vi  närmar oss  folkskollärarna  examinerade på 1840 – talets  beskrivning  av  sin  roll  som 

utbildare  så  kan  det  vara  intressant  att  lyfta  fram  Jöns  Johanssons  jämförelse  av  tidigaste 

lärarseminaristernas med sina egna elever.

Byskolmästarnas kunskaper i historia och geografi voro den tiden icke större än böndernas. Stor 
blef  derföre deras förvåning då de 1839 kommo till  Lunds seminarium och fingo för första 
gången se en svensk historia, en geografi och en kartbok. De fingo nu med ens reda på landets 
öden ända upp till Kristi födelse och fingo se, icke allenast hur Sverige såg ut, utan hela jorden. 
Det  var  som en  blindfödd skulle  plötsligt  få  sina  ögon öppnade  och  i  ett  ögonblick kunna 
överskåda verlden och dess härlighet. Dessa gamla skolmästare ha ofta för mig omtalat denna 
sin förvåning, hvilken jag sjelf kan förstå, som jag sjelf sett något liknande, då turen några år 
senare kom till bönderna.136

Nu var endast A F Ljungberg skolmästare redan innan 1840 – talet så de flesta skulle nog inte känna 

sig träffade. Och skulle de det så tror jag att dessa skulle protestera kraftig, trots beskrivningarna av 

bristen på folkupplysning så hade ju deras vetgirighet givit dem en viss bildning före seminarierna. 

Dock finns här en del av det flera lyfter fram som en viktig del av undervisningens utveckling. 

Utökningen  av  ämnen.  Detta  tillsammans  med  förståelse  framför  utantilllärning verkar  i 

skildringarna vara parametrarna för att  lyfta  fram sin egen professionalitet  eller  för att  visa på 

andras okunskap. Den nyutexaminerade A J Bergdahl  sammanfattar, 1890, i sitt hånande av den 

tidigare läraren dennes undervisning som ”ett tankelöst utanläsande af Katekes, Biblisk historia och 

Psalmbok. Allt annat betraktades endast som bisaker”.137 På liknande ett kritiserar O Dunér, den 

andre unga som skriver 1890 undervisningen under hans företrädare med att beskriva det som att 

”Kristendom var väl det enda ämne der någon egentlig undervisning meddelades”. Här används det 
135Emil Edgren lärarminne (1933) 404 SAF, F4a Volym 6, TAM – Arkiv, Stockholm.
136Jöns Johanssons lärarminne (1891) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
137AJ Bergdahls lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
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alltså för att  belysa en kollegas inkompetens,  men även omgivningens oförmåga att  förstå lyfts 

fram. Johan Sandberg beskriver sina egna prioriteringar så här:

Under allt mitt lidande under min skolverksamhet har jag alltid haft en särkild och outsläcklig 
kärlek  till  barnaundervisningen  och  barnen.  Hvad  jag  i  synnerhet  lagt  stor  vikt  vid  i  min 
undervisning i skolan har varit det praktiska användandet af kunskaperna.138

Något han alltså lidande kämpat för. Men prosten som han arbetat för i slutet av karriären har bara 

velat se:

 att  barnen meningslöst kunnat  upprepa vissa inlärda stycken. Sådant  har klingat  väl både i 
prostens,  bondens och skolinspektörens  öron,  oaktadt  det  nu för  tiden talas  och skrifves  så 
mycket om, att ”all undervisning skall vara praktik.139

Han tycker sig alltså ha arbetat för värden i undervisningen som det 1890 skrivs positivt om. Mot 

detta  ställs  att  lära  sig  utantill,  vilket  prosten,  bonden  och  till  och  med  skolinspektören  sägs 

uppskatta. På liknande sätt beskriver till exempel Petter Andersson undervisningskraven under sin 

karriär:

Hufvudsaken var att barnen fingo lära sig läsa innantill med färdighet och att ordagrant läsa 
katekesen utantil;  bibelspråken ansågs onödiga att  inlära.  Någon förståndets odling kom ej i 
fråga , om ej läraren sjelf på eget ansvar lade sig vinning derom; men detta upptogs ej rätt väl af 
en del godsfolk.140

Alltså återigen, att lära sig utantill ställs emot en mer sofistikerad inlärning. Läraren har ansvaret för 

det som framstår som mer positivt, medan ”en del godsfolk” här står för kritiken mot detta. Även de 

nya ämnena tas upp på liknande sätt. Här till exempel G F Lagerström om folkskolans begynnelse. 

Vilket även visar på aspekter av nästa tema, auktoritet och makt.

Alla socknens barn egde nu sätt att begagna sig af undervisningen, men till en börja förbehöllo 
sig föräldrarna att bestämma både öfver skoltiden samt öfver måttet och valet af läroämnen. Så 
t. ex. hörde man ofta: ”mitt barn skall bara lära att stafva och läsa lite rent, för gumman min kan 
inte med det nya sättet och inte jag heller; men sedan skola vi nog hålla det till boken – hvarmed 
man menade katekesen – der hemma så att det kan reda sig för presten en gång”. En annan far 
eller mor förbjöd skrifning för sitt barn under det vanliga infallet, att sådant vore onödigt, och 
som ytterligare motiv infördes, ”att de bara gå och skrifa hufudet av sig”. Oftast gällde sådana 
förbehåll flickorna, hvilka sågos alls icke behöfva lära skrifva eller läsa de ”krokiga böckerna” - 
hvarmed menades Geografi och Historia m fl.... ...Sådant fick man tåla och man kunde till en 
början ingenting särdeles göra dervid, intill dess några år härefter ett upprättat 
skolreglemente... ...kom och gjorde slut med detta sjelfsvåld141

138Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
139Johan Sandgren (Emil Sandgren) lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
140Petter Anderssons (Cornelius) lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
141G F Lagerströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.

38



Här är det alltså fokus på föräldrarnas motstånd mot nymodigheter i den nya folkskolan som nya 

ämnen. Detta motstånd lyfts fram som något negativt som sedan det statliga skolreglementet löser. 

Detta beskriver till exempel även Petter Andersson mer kortfattat. Han tar upp föräldrarnas makt i 

inledningen av folkskolan och kritiserar den på sätt och vis genom att precis som Lagerström ovan 

lyfta fram misstron mot nya ämnen och viljan att eleverna endast skulle lära sig att läsa utantill.

Tillsynen öfver skolan var ingen. De egentliga inspektörerna voro en och annan ”förståndig” 
gumma, som bestämde i hvilka ämnen deras barn skulle få undervisas. Kunskaperna bedömdes 
som vanligt efter de blad som barnet hann lära utantill i katekesen. Gick detta trögt så var skolan 
dålig och ”barnen fingo ej lära något”.142

De sämre lärarna lär alltså utifrån dessa exempel ovan bara ut i ett ämne, mindre vetande vill endast 

se att de lär ut utantill. Dessa mindre vetande är främst präster och föräldrar. Kanske kan dessa sätt 

att kritisera lärare samt människor med åsikter om skolan utifrån syn på ämnen och att lära ut mer 

än utantill ses som en del i den professionaliseringsprocess som Florin beskriver. De nya ämnena 

och att lära ut mer än bara att läsa utantill kanske kan sägas användas av lärarna som ett sätt att 

definiera den professionella lärarrollen. Florin belyser bland annat aspekter som hur ett deltagande i 

en  pedagogisk  debatt  och  en  av  staten  mer  reglerad  undervisning  bidrar  till  folkskollärarnas 

professionalisering.143 Här syns hur folkskollärarna i viss mån förhåller sig till bland annat detta. 

Genom att kritisera och lyfta fram andra som mindre vetande genom så visar de på sin egen status. 

Detta utifrån ganska enkla pedagogiska ställningstaganden. Det är bättre att lära sig om flera ämnen 

och att förstå det man läser om, grunden i deras profession. Detta har de vetat om men inte andra 

med  maktanspråk  på  skolan  som  präster  och  föräldrar  samt  för  de  yngre  lärarna,  tidigare 

lärargenerationer.  Lagerström beskriver hur skolreglementet löser dessa problem. Flera hyllar i sina 

levnadsminnen skolinspektörernas insats från 1860 – talet för att komma till rätta med problemen 

även om de vid enstaka exempel kan kritiseras utifrån dessa aspekter.144

Den pedagogiska professionalitet används alltså indirekt för att lyfta fram det positiva med att 

staten  reglerar  och  makten  över  skolan  förskjuts  från  folket  till  staten  och  läraren  som  dess 

verkställare. Ur ett yrkesidentitetsperspektiv kan man här kanske ana grunder för en gemensam 

professionell identitet. Detta att tillhöra ett vi med viss grundläggande pedagogisk förståelse och 

därför i sina levnadsminnen lyfta fram andra, präster och föräldrar som mindre förstående.

142Petter Anderssons (Cornelius) lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
143Florin, s 97.
144Se till exempel; Petter Andersson, Johan Johansson, Jöns Johansson, AF Ljungberg m fl. 404 SAF, F4a Volym 1 - 14, 
TAM – Arkiv, Stockholm.
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Utbildning och identitet

I levnadsminnena framstod alltså bildningen som viktig för flera levnadsminnesskribenters identitet 

så  som  en  viktig  personlig  drivkraft  de  vill  lyfta  fram.  Utbildning  diskuteras  mer  utifrån  ett 

professionellt plan, både den egna seminarieutbildningen och den utbildningen av barn i folkskolan. 

Kanske kan detta förstås utifrån Persson och Florins beskrivningar av professionaliseringsprocesser 

som folkskolläraryrket  går igenom under perioden.  Där ingår  alltså  till  exempel  ett  arbete  från 

lärarnas sida för att höja seminarieutbildningens status, ett deltagande i en pedagogisk debatt och 

statens reglerande av folkskolan. Levnadsminnesskribenterna under 1890–talet förhåller sig främst 

till  sin utbildning som något som kritiseras från avstånd.  Då utifrån dess bristande omfång och 

pedagogiska bristfällighet. De lyfter fram självbildning för att belysa hur de trots denna lite sämre 

utbildning  kan  ha  varit  goda  representanter  för  yrkesgruppen  folkskollärare.  Senare  skribenter 

belyser dock genom sina skildringar mer identitetsskapande processer under seminarieutbildningen 

vilket endast syns i de tidigare utifrån de varma beskrivningarna av rektorerna.

Även när det egna arbetet med utbildande verkar levnadsminnesskribenterna förhålla sig till en 

pedagogisk  debatt  och  resonera  utifrån  ett  professionellt  plan.  Liksom  den  tidiga 

seminarieutbildningen  kritiserats  för  utantilläsning  istället  för  förståelse  så  kritiseras  även 

utomstående personer samt äldre kolleger för att fokusera på utantilläsning snarare än förståelse 

eller för att vara skeptiska mot de nya ämnena. Skolreglementen och skolinspektörer, alltså statlig 

styrning, beskrivs tillsammans samt folkskollärarna själva lyfts fram som de som arbetat för den 

positiva utvecklingen.

Kanske går det här att ana de identitetsskapande processer som folkskollärarna påverkats av. En 

pedagogisk  debatt  har  skapat  vissa  gemensamma  grundvärderingar  att  bygga  en  kollektiv 

yrkesidentitet på, i dessa exempel främst förståelse framför utantilläsning och vikten av fler ämnen 

än  kristendom.  Med  hjälp  av  dessa  värden  distanserar  man  sig  även  från  andra  grupper  med 

maktanspråk på skolan och lyfter fram till exempel präster och föräldrars mindre vetande i dessa 

frågor. Dock innebär detta även att distans tas jämte äldre lärare och sin tidigare utbildning utifrån 

samma värderingar. Betonar man hur ens yrke har utvecklats innebär det ju att man var sämre för. 

Något som folkskollärarna identitetsmässigt behöver förhålla sig till.  Här lyfter  de äldre lärarna 

fram självbildning, kanske en anledning till att de tidigare så tydligt belyst sin vilja att bilda som en 

del i sin personlighet.

 

Folkskolelärarens roll i lokalsamhället, auktoritet/hunsad

Enligt Persson så var lokalsamhällets bild av folkskoleläraren mångfacetterad. Han kunde dels ses 

som en auktoritet som besatt mycket kunskap men han var även hunsad och beroende av de ledande 
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på bygden.145 I uppsatsen bör auktoritet främst förstås som någon som har rätt att säga vad den 

tycker och blir lyssnad på i samhället samt de aspekter av makt som ingår i detta. Någon som blir 

hunsad  är  istället  maktlös  och  beroende  vilket  gör  att  denne  blir  tvingad  att  lyssna  på  andra. 

Analysen  av  denna  dynamik  tar  utgångspunkt  i  flera  aspekter.  I  lokalsamhället  kunde 

folkskollärarna fungera som sammanhållande och drivande krafter i lokala föreningar och kulturliv. 

Antagligen mycket på grund av sin tal- och skrivkunnighet. Samtidigt var folkskolläraren beroende 

av lokalsamhället då det var dem som stod för skollokal och framförallt lärarens lön.146

Om att vara beroende för lönen, konflikten med föräldrarna

Andra roller i lokalsamhället än skollärararbetet framkommer mycket sparsamt i levnadsminnena. 

Kanske till viss del beroende på att de skriver för att bidra till folkskolans historia. Detta med att 

vara beroende för lönen beskrivs dock som ett stort problem av lärarna. Flertalet levnadsminnen 

innehåller beskrivningar om svårigheterna att få ut tillräckligt med lön och motståndet som fanns. 

Det är beskrivningar som skildrar upprörda stämmor och strider när lärarna försöker få mer betalt. 

Oftast  går  de  dock  förlorande  vid  inledande  försöken  att  höja  lönen.  Nya  regleringar  och 

skolinspektionen tillskrivs sedan de förbättringar som skett efter 1860.147 AF Ljungberg beskriver 

till exempel skolinspektionens roll så här:

Efter  1865  förbättrades  lärarens  löneförmåner,  skolmaterialen  m.  m.,  beroende  mycket  på 
skolinspektionen, som visserligen 1862 blef införd, men ej kom att ingripa med någon större 
kraft  förrän efter  några års fortvaro.  Hade denna inspektion ej  blivit  införd,  är  antagligt,  att 
skolan ännu stått på en ganska låg ståndpunkt.148

Flera skriver dock i samband med detta ungefär så som i G F Lagerströms citat nedan beskriver det 

efter att ha berättat om hur han försökte höja sin lön men fick avslag:

Ware detta löneförhållande berättadt endast för att antyda något om allmogens sinnelag mot det 
nya folkskolesystemet vid dess början. Dylika episoder hördes då ofta omtalas från flera håll. 
Föröfrigt mottogos både den lilla skolan och jag som lärare med välvilja av allmänheten; och då 
något  missnöje  förspordes  rörde det  alltid  kostnaderna.  Skola  ville  man nog ha,  men ringa 
utgifter för densamma149

De ger alltså en bild av att det är kostnaderna för skolan som leder till missnöjet hos allmänheten 

med  dem som grupp.  Samtidigt  de  är  flera  som gärna  vill  betona  att  allmänheten  annars  var 

välvilligt inställd.150 Trots att flera av dem, ofta samma personer, alltså diskuterat hur folket var 
145Persson, s 213.
146Persson, s 213.
147TSe till exempel; GF  Lagerström, Johan Sandberg, Jöns Johansson, A F Ljungberg, Johan Andersson m fl 404 SAF, 
F4a Volym 1 - 14, TAM – Arkiv, Stockholm.
148AF Ljungbergs lärarminne (1895) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
149G F Lagerström (1890) 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm.
150Se till exempel; GF  Lagerström, Johan Sandberg, Petter Andersson, Johan Andersson m fl 404 SAF, F4a Volym 1 - 
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missnöjda med till exempel de nya ämnena och skeptiska mot folkskollärarna som grupp överlag. 

Här syftar dock G F Lagerström på sig själv som lärare och i merparten av levnadsminnena vill då 

lärarna framhålla att de var väl sedda personligen. Det är oftast synen på folkskollärare eller i detta 

fall folkskolesystemet i allmänhet de kan beskriva som mer negativ.  

Jöns Johanssons vars två texter fokuserar på problemen med lönen för folkskollärarna och som 

alltså inte skriver om sig själv personligen beskriver det som att lönen inledningsvis är det stora 

problemet och sedan kommer även de nya ämnena när detta regleras:

Detta blev ännu mer fientligt nu, än under öfvergångstiden, ty utom förbittringen öfver ”den 
stora lönen” kom nu dertill ”det myckna nya skräpet”, som skulle läsas. Det var läraren, som vid 
alla tillfällen fick ta emot utbrotten af deras vrede.151

De som uttalar  sig i  citaten är folket som alltså förbittrade sig över lärarna enligt  Johansson. I 

enlighet med hur de flesta beskriver det som att det blev bättre under 1860 - talet i och med statens 

regleringar så beskriver Johansson det som att lärarna redan innan bad om mer statlig kontroll:

Hvarför kunna vi icke få våra löner genom statens försorg, så kunde vi slippa ifrån detta 
oerhörda trassel, denna tärande avund, detta ständiga gnat frågade skollärarne, som väl visste, 
att allmänheten icke ser så illa på de utgifter, som icke tagas direkt ur dess egen pung. Nej, sade 
man, folket måste sjelft aflöna sin lärare, på det må omfatta båda med  - - kärlek!?152

I  levnadsminnesskribenternas  texter  framstår  alltså  problemet  med  lönen  som  ett  av  deras 

personliga största lidanden, i alla fall det dem vill beskriva. Enligt Persson alltså anledningen till att 

de kunde ses som hunsade och beroende. Lösningen för dem är till  synes att skolan närmar sig 

staten och få lönen ifrån dem istället för direkt ifrån församlingen. Detta statens styrning som alltså 

enligt Florin bidrar till läraryrkets professionalisering. Något folkskollärarna förståeligt nog alltså 

uppskattat. För dem innebar det att de inte längre var beroende av församlingen för sin lön. Ett 

problem då det satt dem i beroendeställning samt skapat konflikter och friktion i deras förhållande 

till församlingsmedlemmarna.

Skolhuset och närvaron

Utöver  lönen  finns  det  ytterligare  problematik  som levnadsminnesskribenterna  lyfter  fram från 

inledningen av deras karriärer. Det gäller främst skollokalen eller bristen på sådan och närvaron i 

skolan. Som Persson belyst så var skolläraren i mångt och mycket ett med skolan. Han bodde ofta i 

skolhuset och förknippades av omgivningen med med sin roll som lärare.153 Att vara ambulerande 

skollärare innebär att resa runt och hålla undervisning i olika provisoriska lokaler. Flera skribenter 
14, TAM – Arkiv, Stockholm.
151Jöns Johanssons lärarminne (1891) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
152Jöns Johanssons lärarminne (1891) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
153Persson s 76.
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belyser arbetsamma strapatser och påpekar framförallt bristerna i att driva skola i lokaler ej avsedda 

för detta. Framförallt när människor bor och arbetar i dessa lokaler.154 Johan Andersson som arbetar 

på detta sätt beskriver hur jobbigt han har det men att han de sista fem åren av karriären får ett 

skolhus: ”Jag tjänstgjorde i skolhuset de sista 5 åren med mycket lugnare verksamhet, skiljd från 

folkets dagliga umgänge och dess kritik”.155 För honom är det alltså framförallt en självständighet 

som han på sätt  och vis  vinner  när  han till  slut  får  ett  skolhus.  Persson beskriver  det  som att 

undervisningen går från att befinna sig i den privata sfären till att tillhöra den offentliga.156

De som har skolhus beskriver det oftast som att de i början höll alldeles för låg standard mot att 

de sedan förbättrades ungefär som AF Ljungberg nedan:

Visserligen blefvo de sanitära förhållandena på senare åren förbättrade, i synnerhet sedan 1865 
större och ändamålsenligt skolhus fått ersätta det gamla, lokalen för barnen större och trefligare 
samt bostaden för läraren tillökad med tvänne rum. Men så ökade också skolbarnens antal i 
proportion, skolinspektionen blef kraftigare och skolgången jämnare. De första åren voro barnen 
från skolan när de behagade, utan att ens begära lof. Att derför hos skolrådet anföra klagomål 
medförde ingen verkan: man fick nöja sig med de självtagna friheterna.157

Ljungberg beskriver  alltså  hur  skollokalen förbättras  efter  1865.  Han ställer  dock detta  mot  att 

skolinspektionen  ökar  och  att  elevernas  närvaro  ökar.  Arbetet  blir  mer  professionellt,  därav 

höjningen  i  standard.  I  detta  ingår  också  att  inte  längre  behöva  ”nöja  sig  med  de  självtagna 

friheterna”. Alltså ett visst maktanspråk. Denna förändring är något flera tar upp. Petter Andersson 

beskriver friheterna som ett uttryck för att föräldrarna inte såg skolans nytta.

Skolgången var öfverhufvudtagen temligen ojemn der i församlingen, då barnen en kommo i 
skolan,  ehuru  det  berodde  på  föräldrarnas  godtycke  att  skicka  barnen  då  allmänna 
föreställningen var  hos en stor  del,  att  skolan var  inrättad för  lärarens  och icke för  barnens 
skull.158

Här syns alltså återigen ett allmänt motstånd mot skolan trots att levnadsminnesskribenterna oftast 

vill beskriva det som att just de personligen togs emot väl. Åsiktsskillnaden för Andersson ligger i 

att den för honom är inrättad för barnen medan föräldrarna ser det som att den är till för honom 

själv. Utöver Johan Sandgren som citerats tidigare så beskriver dock inte folkskollärarna som att de 

drivs för att göra det bra för barnen. Det är ju främst bildningstörsten som drivit dem. Folkskolans 

nytta är ju dock tydlig för dem vilket redogjorts för tidigare. Kanske kan detta ses som skildringar 

av skeenden som format och formats av denna debatt.

Petter  Andersson  fortsätter  med  att  belysa  hur  detta  sedan  påverkade  inställningen  när 
154Handlingar rörande lärarminnen, 404 SAF, F4a, TAM – Arkiv, Stockholm.
155Johan Anderssons lärarminne (1894) 404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
156Persson, s 156.
157AF Ljungbergs lärarminne (1895) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
158Petter Anderssons (Cornelius) lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
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folkskollärarna med hjälp av staten fick utökade befogenheter: ”Derför, då längre fram i tiden man 

med allvar började tycka att alla barn mellan 7 och 14 år skulle besöka skolan, ansågo många detta 

som ett ingrepp i deras fri - och rättigheter”. Kanske kan detta ses som att Andersson beskriver hur 

folk ansåg sig beskurna på makt som de tidigare haft över skolan och lärarna. Andersson beskriver 

det också som att det var just folkskollärarna som bedrev det arbete som det innebar att få till stånd 

denna förändring rent praktiskt:

Egentligen var det läraren, som fick röna obehaget af att få ”kälta” på en del föräldrar att skicka 
barnen ordentligt i skolan. För min del erfor jag mången gång stort obehag, ibland bittra och 
hårda ord af en del målsmän. Lindrigast va om man fick till svar. ”Det är mina barn; jag löder 
och kläder dem sjelf” o. s. v. Men jag vann ändå ändamålet; ty man blef uppledsen vid mitt 
”kältande” och följden blef att under de senaste åren af min tjenstgöring der i församlingen 
sällan någon försummelse kom i fråga.159

Det är alltså lärarens arbete som i denna skildring ligger bakom att närvaron ökar. Något även O 

Dunér som examinerats senare, 1879 och inte på 1840–talet som de tidigare, tar upp om än med ett 

annat perspektiv där han är hjälten på grund av sina pedagogiska förmågor. Efter att ha tampats med 

dålig eller obefintlig närvaro till  att börja med så får han till  slut ihop en examen: ”På examen 

häpnade folket öfver deras lärdom och yttrade efteråt till  mig, att hade de visst,  att det varit så 

mycket att  lära,  så skulle de låtit  dem gå mera i  skolan än hvad de gjort”.  Fortfarande samma 

problematik men den löses efterhand när föräldrarna inser skolans nytta alltså.  

Det går att se detta som skildringar av maktförskjutningen från hem till skola. Florin beskriver 

detta som en fas där industrin och jordbrukets fortsatta behov av barn som arbetskraft ställs emot 

industrisamhällets  krav  på  bättre  grundkvalifikation  hos  de  kommande  generationerna.160 Med 

dessa processer i bakgrunden har alltså folkskollärarna verkat och format sin yrkesidentitet. Deras 

makt och kanske även status har växt när yrket har professionaliserats. Skolhuset kan bli finare då 

allmänheten  vunnits  över  och  elevernas  skolgång  blivit  jämnare.  Här  finns  den  övergripande 

debatten där vi tidigare sett aspekter av hur lärarna formar kollektiva gemensamma värden utifrån 

debatten  om  folkskolans  nytta.  Det  ovan  beskrivna  kan  kanske  alltså  ses  som  skildringar  av 

skådeplatsen för denna debatt där lärarna får mer och mer makt vilken de rättfärdigar med att vara 

en del i  ett  folkupplysningsprojekt samt med sin ökade professionalitet.  En del i  en gemensam 

yrkesidentitet formad utifrån en debatt eller diskurs men kanske även i dessa mer för folkskollärarna 

direkta  händelser  i  folkskolans  framväxt.  Även här  precis  som i  debatten  från  folkskollärarnas 

perspektiv  utifrån  ett  motstånd  de  formar  sig  mot.  Johan  Andersson  belyser  dock  efter  att  ha 

beskrivit motståndet även hur folkskolans och etablering påverkas av tidens gång:

159Petter Anderssons (Cornelius) lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
160Florin, s 128.
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Det folket som under min yrkestid var medelålders personer äro nästan utdöda eller hafva intet 
att säga, hvadan mina forna skolelever sitta i stället vid styret, hvadan allt rörande skolväsendet 
bör nu kunna gå både här och annorstädes mera stilla för klander och de gamles motstånd.161

Han anar  alltså utifrån hur hans verklighet  sett  ut  en process där folkskolan,  kanske självklart, 

formar sina elever till att verka för den och kanske se den som något självklart snarare än en del i 

beskurna friheter.

Om relationen till prästen

Johan Sandgren är  den som tydligast  skriver  om att  själv  ha blivit  motarbetad och ansatt  som 

folkskolelärare. Där syns hur han uppfattar det som att de ickekyrkliga medlemmarna i skolrådet är 

upprörda över lönen medan ordförandeprästen är upprörd över något annat.

Orsaken till allt det hat och den fiendeskapen jag fick ordna af ordföranden i skorådet och dess 
medlemmar var intet annat än af den förre det ofvan omtalade ”nedsittandet” vid mitt prof och 
från de senares sida afund öfver min stora lön.162

Med  ”nedsittandet”  vid  provet  syftar  Sandgren  på  hur  han  skrattat  åt  prästen  då  denne  vid 

anställningsprovet  missat stolen och ramlat i golvet. Att detta skulle vara den enda bakomliggande 

faktor för den långa strid som Sandgren skildrar låter föga sannolikt men kanske kan detta visa på 

att  detta utifrån hur lärarna uppfattat det  handlar mer om en maktkamp. Florin belyser förutom 

skolans slitningar mellan det gamla samhällets behov och de som växte fram industrisamhället även 

kyrkans vilja att behålla sin hegemoni över folkundervisningen.163

Levnadsminnesskribenterna  har  som tidigare  beskrivits  en  tydlig  kristen  utgångspunkt  i  sina 

tankar  kring  folkskolans  nytta.  Relationen  till  de  präster  som varit,  så  att  säga  deras  chefer  i 

egenskap av ordförande i skolrådet och ledare i församlingen är dubbelbottnat. Ofta beskrivs de 

som stöttande och de levnadsminnesskribenter  som tar  ställning i  frågan om prästen skall  vara 

självskriven ordförande i skolrådet, en fråga som var aktuell på 1890–talet, gör det för att prästen 

skall fortsätta vara det.164 Samtidigt beskrivs de, ofta som några som motarbetat folkskolan. Både i 

enskilda personliga fall och i allmänhet. AF Ljungberg som är en av dem som försvarar prästen 

ordförande i skolrådet beskriver det som en strid om makt:

De prester, och dessa voro då ej så få, som i hemlighet motarbetade skolan och dess lärare, 
komma snart i spändt förhållande till det sednare, som i sin tur också började arbeta mot pastors 
envåldsmakt,  genom  att  ibland  allmogen  utsprida  hvarjehanda  till  belysande  af  presternas 
tillvägagångssätt  ifrån  äldre  tider,  för  att  tillskansa  sig  fördelar.  På  sådant  sätt  hade  litet 
kvarstädes ett visst stridigt förhållande uppkommit emellan dem, som båda i enighet, hvar på sitt 

161Johan Anderssons lärarminne (1894) 404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
162Johan Sandgren (Emil Sandgren) lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
163Florin, s 128.
164Se till exempel AF Ljungberg, G F Lagerström, Johan Sandgren, Johan Johansson m. fl. 404 SAF, F4a, TAM – Arkiv, 
Stockholm.
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håll, bordt endast arbeta på upplysningens framåtgående.165

Ljungberg beskriver det alltså, typiskt för flera levnadsminnesskribenter, som att de borde ha arbetat 

tillsammans men att maktkampen som det innebär när folkskollärarna tränger in i deras arena leder 

till stridigheter. Aaron Rydberg skriver lite senare, 1923, så här kring det hela:

De tidigare åren av prostens tjänstetid var folkskolan nybörjare och ingen hade tänkt sig annat än 
gott av ökad folkupplysning. Längre fram då folkskolan börjat bli rotfast och frukter av hennes 
arbete började skönjas, blev det nog åtskilliga av de förut enda makthavarna, som började frukta 
maktens förskjutning till de bredare lagren. Kanske vår prost kom till den meningen, ty jag har 
fullt klart för mig att flertalet av prästena anse ökad folkbildning av ondo: deras eget obeskurna 
inflytande i landskommunerna lider intrång.166

Han  reflekterar  alltså  kring  prästerna  som  angripna  som  makthavare  av  folkskollärarna. 

Stridigheterna beskrivs också som en del i folkskolans frigörelse från kyrkan och de strukturer som 

ibland  finns  kvar.  Gustav  Lundgren  argumenterar  till  exempel  för  problemen  i  att 

folkskollärartjänsten på många håll fortfarande 1892 på många håll är förenad med tjänsten som 

klockare.

Der dessa tjänster äro förenade har en mot folkupplysningen ogynsam pastor ett gott tillfälle att i 
oträngda mål visa skolläraren och andra hur hög och mäktig han är och hur ringa skolläraren är, 
som samhällsmedlem. Är skolläraren aktgivande på förmannens begär att småaktigt utpeka detta 
och därtill gör sig saker till varjehanda övergrepp och begagnande av föraktliga medel för att 
vinna sinna ändamål mot den underordnade eller samhället, så uppstår ett spänt förhållande att 
striden slutligen blir icke sällan offentlig. Så har överhuvudtaget förhållandet varit mellan P. och 
mig i 30 år.167

Han argumenterar alltså för folkskolans frigörelse ifrån kyrkan utifrån att pastorer som är emot 

folkupplysningen  annars  motarbetar  den  från  insidan  för  att  visa  på  sin  makt  och  trycka  ner 

skolläraren. Samtidigt verkar lärarna resonera som Jöns Johansson när han försvarar prästerna med.

””Presteståndet  har  såsom  sådant  hat  till  folkskolan”  Kan  väl  vara,  men  så  har  också  andra 

samhällsklasser och man behöfver ej leta hos detta stånd ensamt för att finna det”.168 För det är dock 

prästerna de även anser att de fått stöd ifrån för att bedriva sina projekt men därmed även dessa de 

är mest besvikna på när de inte får stöd. Johan Sandgren, en av få som beskriver hur han själv blir 

motarbetad av folket, skildrar en händelse på följande sett.

En annan skolrådsledamot  hade i  soluppgången tagit  med sig  2na likasinnade  kamrater  till 
skolan,  der jag nu stod framför barnen för att  börja dagens arbete.  Han öfveröste mig med 
skällsord och sade, att jag mördade barnen, samt hötte öfver mig för att slå till. På sådant sätt 
höll han ut, väl en timmes tid innan han aftågade med sitt följe. Det ledsammaste i saken var 

165AF Ljungbergs lärarminne (1895) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
166Aron Rydberg lärarminne (1923) 404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
167Gustav Lundgrens lärarminne (1892) 404 SAF, F4a Volym 9, TAM – Arkiv, Stockholm.
168Jöns Johanssons lärarminne (1891) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
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det, att prosten J. Rydén i Hedersrum ledt dem göra så.169

Han blir alltså hotad och ansatt i en timme, ett av få mer personliga exempel på de stämningar som 

ibland beskrivs, men det värsta i händelsen är att prosten låter det ske. Prosten anses alltså ha makt 

att motverka det. I folkskollärarnas identitetsskapande verkar prästerna haft en komplex roll som 

dels förebilder, minns rektorerna från skolorna, ledare och samarbetspartners men samtidigt som en 

grupp  som  motarbetar  dem  och  utövar  vad  de  tycker  är  orättfärdig  makt  över  dem.  Kanske 

ytterligare en aspekt av de schismer kring religion som rådde inom SAF fast framförallt ett tecken 

på motståndet mot kyrkan som institution snarare än religionen.

Att få tala för sig

Aspekter  av  detta,  att  vara  en  auktoritet,  innefattar  även vad folkskolläraren  stod för  och  ville 

använda  sin  auktoritet  till.  Richardsson  lyfter  fram  folkskollärarnas  vilja  att  vara 

samhällsförbättrare. Han skildrar hur folkskollärarna utifrån en slags idealism och tro på bildning 

tog  plats  i  samhället  som  en  slags  samhällsförbättrare.  Han  kopplar  detta  samman  med  de 

folkskollärare som från 1868 började ta platser i riksdagen och där Fridtjuv Berg alltså blev statsråd 

och ecklestiastikminister.170 Samme Berg som alltså  skrev om folkskolan  som bottenskola,  den 

gemensamma ideologin som skapade samhörighetskänsla.

Florin beskriver hur undervisningen av de lägre klasserna var något som diskuterades flitigt i 

samhället präster, pedagoger, politiker, författare, administratörer m fl. Genom att folkskollärarna 

fick plats i denna ideologiska diskurs så menar hon att de tog sig in i de ”talande strukturerna” så 

som till exempel politiken. Deras rätt att tala erkändes på detta sätt.171  Detta kan Florin säga utifrån 

ett  översiktlig analys  som sträcker sig över en lång tidsperiod.  Folkskollärarna som skrivit  sina 

levnadsminnen på 1890 - talet  verkar alltså utifrån tidigare teman upplevt dessa processer med 

fokus på den kritik de fick. Nyström beskrev det vilket tagits upp tidigare som att den allmänna 

åsikten var att folkskollärarna ansågs vara obehövliga. Detta med rätten att framföra sina åsikter 

verkar  dock  vara  något  som varit  viktigt  för  folkskollärarna.  När  de  skriver  om hur  de  blivit 

beskurna möjligheterna att göra detta blir flera av dem tydligt upprörda. Daniel Nyström beskriver 

situationen från 1850 -talet på följande sätt:

Dessutom hade den nya vind, som sedan 1851 börjat blåsa genom landet, utöfva en rätt underlig 
verkan  på  en  del  sinnen.  Broschyrer  och  tidningar  hade  skrämt  upp  rätt  många  för  den 
seminariebildade  skolläraren,  och  därför  ansågs  klokt  att  handskas  med  honom  under 
iakttagande av en viss försiktighet, blandad misstro. Väl hade man icke emot om en lärare egde, 
t. o. m. mycken erfarenhet; men hörde honom icke gerna åberopa sig derpå. Likaledes fordrade 
man å ena sidan det han egde kunskaper; men å andra sidan såge man helst – jag vet icke hvad -, 

169Johan Sandgren (Emil Sandgren) lärarminne (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
170Richardson red., s 152ff.
171Florin, s 97.
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att han vore okunnig, ifall sådant kunnat låta sig göras. Med få ord: Man kunde icke undvara 
honom, och därför borde han göras så oskadlig som möjligt så att han blott vore användbar som 
ett slags instruktionskorpral, den der egde att lyda, utan att töras reflektera.172

Han  är  tydligt  upprörd  över  hur  folkskollärarna  enligt  honom  krävdes  vara  auktoriteter  med 

kunskap men samtidigt inte skulle använda detta för att reflektera och göra annat en lyda. Han 

menar alltså att kunskapen och erfarenheten de besatt borde ge dem rätt till en viss självständighet. 

Petter Andersson velar fram och tillbaka på samma spår:

Jag har förut framhållit den välvilja, hvarmed lärarne omfattades. Men detta höll ej streck, om 
han visade sig sjelfständig. Då hette det att han var högfärdig och af de, som ansågs bildade 
förklarades han ”röd”, uppblåst och okunnig, en ”semi venerandus”... ...Som medborgare ansågs 
han lika med noll; likställd med en tiggare, ehuru han borde haft lika reda på sig, som en viss 
person,  riksdagsman  och  troligen  skolrådsledamot  som  talade  om  att  ”plebejerna  i  Rom 
stormade Ceaprifolium. De flesta voro fromma och stilla personer, som hade gjort till regel att 
följa mästarens ord: ”Om någon slår dig på det ena kindbenet, så vän honom det andra till”. Och 
ingen kunde förevita någon af  de många lärare,  som jag kände,  att  de uppfört sig på något 
vanhedrande sätt, men olyckan var att de voro – skolmästare.173

Han är alltså även han upprörd över det motstånd självständighet bland folkskollärarna möttes av 

och känner tydligt samhörighet med gruppen folkskollärare utifrån detta. Samtidigt anser han inte 

att självständighet och frimodighet alltid är av godo för folkskollärarna.

Jag frågar ärligt: Är förhållandet bättre nu?- Jag svarar ock: Något, och detta har lärarekåren att 
tacka sig sjelf för, i det att den uppträder i allmänhet på ett värdigt och allvarligt sätt och således 
vet att förskaffa sig aktning. Klart är dock att bland en så talrik kår många avvikelser förekomma 
till följd av olika lynnen. Sådant inträffa ju i hvilken korporation som heldst. Jag anser mig här 
böra anföra en gammal kamrats ord: ”För två ting bör en skollärare akta sig. Det ena att uppträda 
som folkmötestalare eller gå andra ärenden åt frihetsvännerna”. Ty då dessa ej längre behöfva 
sitt redskap, bortkasta de det såsom ett onyttigt ting. Det andra är att som en del gerna bruka, 
uppträda som predikanter. Vilja de, och hvilken rättsinnig lärare vill ej det, verka för kärleken till 
Guds ord så har skolläraren ett stort fält för sin verksamhet i de ungas hjertan.174

Andersson menar alltså att folkskollärarna för att motverka missnöjet bör akta sig för att vara allt 

för  radikalt  politiska  och  snarare  inrikta  sig  på  att  forma  eleverna,  och  då  i  kristlig  riktning. 

Upprördheten kring detta finns hos flera av skribenterna och visar kanske på en aspekt för varför 

lärarkåren formerade sig och tog sig plats i samhället så som Persson och Florin alltså beskrivit. 

Upprördheten gäller alltså dels någon form av allmän debatt i samhället inklusive tidningar och 

riksdag, dels det lokala planet. Johan Andersson beskriver ilsket skolrådets inställning på följande 

sätt:

Själva ordföranden sade en gång vid ett tillfälle ”Att om han befaller aldrig så vajande, så är 
skolläraren tvungen att lyda, men sedan har han rätt att klaga däröver.” Denna satts förstod jag 

172Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
173Petter Anderssons lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
174Petter Anderssons lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
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sedan jag varit någon gång överlagd vid något sammanträde, emedan vice ordföranden B. Json 
uttalade desamma med tillägg ”jag är husbonde, ni är tjänare.175

Att  vara  tjänare  kan  man  anta  är  en  plats  som  folkskollärarna  på  intet  sätt  kunde  acceptera. 

Tjänsteman men inte tjänare. Grunder för åsikten att de borde ha rätt att uttala sig och bli lyssnad på 

går att hitta på flera plan. Vi har tidigare tagit upp professionalismen och gemensamma grundsatser 

kring folkskolans nytta.  En av de mest upprörda,  Jöns Johansson beskriver riksdagsdebatten på 

1890-talet och problemet med den så här:

 Eftersom det är omodernt att klandra sjelfva skolan, har oviljan mest vändt sig mot dess lärare, 
det är icke farligt för ens goda namn och rykte. Men hvad är ”skolan” utan läraren! En sådan 
inrättning som folkskolan som saknar all organisation, beror ju helt och hållet af läraren, hans 
nit och skicklighet; det är ju han som gör arbetet och han ensam bär ansvaret; då sådant kommer 
ifråga,  och  sättes  han  ur  stånd  att  nöjaktigt  kunna  fullgöra  sina  i  det  oändliga  utsträckta 
skyldigheter,  hvad blir  då af  ”skolan”? Folkskoleläraren kan med fog säga:  ”Skolan,  det  är 
jag.”176

Identifikationen med skolan är alltså här total. Till stor del för att läraren skall få ta del att slippa bli 

kritiserad när skolan nu enligt Johansson fått den rollen. Till skillnad från tidigare alltså. Citatet 

visar dels på utvecklingen som skett för skolans status men även på den täta identifikation med 

skolan som kan tänkas ha bidragit till en vilja att även få uttala sig om den och kanske även det 

samhälle den ska forma.

En  annan  aspekt  av  detta  kan  kanske  finnas  i  auktoriteten  som rollen  som lärare  innebär  i 

klassrummet.  Flera  levnadsminnesskribenter  lyfter  gärna  fram  det  med  små  historier.  Aaron 

Rydberg beskriver till exempel hur en hemmansägare kommer för att övervaka undervisningen i 

inledningen av hans karriär på 1870-talet.

Då barnen intagit sina platser efter rasten och jag min i katedern var det tyst och stilla en stund. 
Fader Petter undrade, varför undervisningen dröjde. Jag tillkännagav att vi väntade att farbror 
skulle taga av sig mössan och handskarna.177

Han gör detta motvilligt beskriver Rydberg nöjt. Förståeligt utifrån den tidigare beskrivna kampen 

för de nyutexaminerade folkskolelärarna för sin roll i samhället från 1840–talet och ilskan över att 

inte få vara självständiga. Johan Sandgren beskriver på ett liknande tema om när han undervisar 

som mycket ung.

När jag gaf dem lof att gå ut och leka, var jag med dem och tumlade om, så att någon obekant, 
som närmade sig oss stod rådvill om hvilken af oss, som var skollärare. Men när jag upphörde 
att  leka och gick in på lärarrummet,  följde alla genast  efter  och detta märkliga förhållande 

175Johan Anderssons lärarminne (1894) 404 SAF, F4a Volym 5, TAM – Arkiv, Stockholm.
176Jöns Johanssons lärarminne (1891) 404 SAF, F4a Volym 1, TAM – Arkiv, Stockholm.
177Aaron Rydbergs lärarminne (1923) 404 SAF, F4a Volym 11, TAM – Arkiv, Stockholm.
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väckte ej ringa beundran. Alla sade, att jag var både klippt och skuren till skollärare.178

Med sådana historier tar de upp den auktoritet som lärarrollen kan innefatta. Det är också att själva 

bli behandlade som skolpojkar de ibland invänder mot. Daniel Nyström tar i samband med att han 

upprört  beskrivit  hur  folkskollärarna  inte  fick  reflektera  och  kritisera  upp  hur  seminarister  i 

Göteborg blir kommenderade av rektorn att marschera. Detta gör honom mycket upprörd och han 

undrar: ”Är det numera så bestäldt att dina söner skola dresseras för att kunna fostra dina barn! 

Huru beskaffad uppfostran har man väl då att vänta?”. Med dina söner syftar han på Sveriges söner 

eller  frihetens  stamort  som  han  beskriver  det  som.179 Vidare  beskriver  Karl  Boström  i  sitt 

levnadsminne de händelser där Carl  Mejjerberg gör sig osams med folkskollärare  i  Stockholm, 

vilket enligt SAF enligt Florin menar ledde fram till att SAF bildades som att bråk uppstår för att 

folkskollärarna  känner  sig  behandlade  som ”ostyriga  skolpojkar”  och  inte  ”myndiga  män”  och 

”skollärare” som de är när Mejjerberg skäller ut dem för att de skrattar på en föreläsning av honom. 

Typiskt  nog  svarar  Mejjerberg  då  enligt  Broström  ”Hittils  har  jag  varit  som  en  far  för 

lärarpersonalen; hädanefter ska skall jag endast vara inspektör”.180 Kanske kan detta visa på mer 

tankegångar och strukturer som påverkat folkskollärarna förhållande till sin auktoritet både utifrån 

sin  egen  identitet  och  en  mer  allmän  yrkesidentitet.  Lärarna  vill  alltså  inte  behandlas  som 

skolpojkar, en sorts maktutövning de själva står på andra sidan av i sin yrkesroll.

Nyström ser dock även hur tiderna förändrats snabbt. Han beskriver hur han 1860 bevittnade en 

avgångsexamen i Kalmar där en biskop frågade varför seminaristerna inte skrev uppsatser varpå 

rektorn enligt Nyström svarade:

 

...de har jag med flit underlåtit... ...emedans en skollärare, med den blygsamma ställning han är 
egnad att intaga enligt min åsikt, alls icke bör utsättas för frestelse att tro sig kunna uppträda 
som författare.181

Biskopen  instämmer  och  Nyström  reflekterar  30  år  senare  hur  ”numera  få  likväl  t.  o.  m. 

Folkskolans  lärljungar  öfva  sig  i  uppsatsskrivning.  Ett  bevis  på  huru  åsigter  kunna  undergå 

förändring”.182 Han kan alltså skönja en demokratisk utveckling vad gäller utbildning i allmänhet.

Identitet och auktoritet

Utifrån upprördheten kring folkskollärarnas situation så verkar folkskollärarna som grupps roll i 

samhället och deras möjligheter att uttala sig samt synen på dem verkar vara något som varit viktigt 

för levnadsminnesskribenterna. Folkskollärarna vill dels lyfta fram problematik med den låga lönen 

178Johan Sandgrens lärarminne (Emil Sandgren) (1889) 404 SAF, F4a Volym 3, TAM – Arkiv, Stockholm.
179Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
180Karl Boströms lärarminne (1823) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
181 Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
182Daniel Nyströms lärarminne (1890) 404 SAF, F4a Volym 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
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och allmänhetens ilska över kostnaderna. I dessa fall tar de gärna upp personliga händelser. Flera är 

även upprörda över synen på folkskolläraren och vad denne är till för. De tycker sig inte ha fått 

använda sig av sin kunskap för att reflektera. Kanske syftar detta i viss mån till att få utöva det 

inflytande,  den  auktoritet,  de  tycker  sig  förtjäna  som yrkesgrupp.  Både Florin  och  Persson har 

beskrivit  en  yrkesgrupp  som tar  allt  mer  plats  i  samhället,  organiserar  sig,  försöker  stärka  sin 

maktposition och efter sekelskiftet hamnar i allt fler maktpositioner. Florin lyfter som tidigare tagits 

upp till exempel fram professionaliseringen samt hur folkskollärarna får plats i en livskraftig debatt 

kring skolan som en tidig del i denna utveckling.183 Drivkrafterna bakom att en yrkesidentitet med 

dessa anspråk formas är komplexa. Kanske kan en del aspekter av detta anas i uppsatsen hos dessa 

tidiga förskollärare.

I enlighet med det Florin belyst så verkar debatten kring skolan forma folkskollärarna. De som 

förhåller sig  till debatten i levnadsminnena betonar kritiken folkskollärarna fått och framställer det 

som ett väldigt lidande för dem som grupp. Här går dock alltså att ana dels hur de utifrån detta enar 

sig  kring vilken nytta  de gör  som grupp,  en sorts  yrkesidentitetsskapande process,  dels  hur  de 

känner att de utifrån denna blir motarbetade och inte får vara självständiga och reflektera trots sin 

kunskap. Kanske är detta en del i den process som Florin belyser där folkskollärarna får plats i 

debatten. Ur deras perspektiv är de dock främst attackerade och får inte uttala sig. Något som kan 

tänkas bidra till ett behov att ta sig plats.

Bakom detta finns alltså även en syn på sig själva som bildade och kunniga, samt professionella. 

Ett särskiljande ifrån allmänheten som antagligen bidrar till att bygga yrkesidentiteten. Där ingår 

utifrån dessa levnadsminnen till exempel tankar om folkskolans nytta, den personliga bildningstörst 

de  drivs  av,  samt  den  professionella  pedagogiska  kunskap  de  besitter  och  arbetar  för 

implementeringen av. Detta utifrån hur jag tolkar att de vill framställa det.

Som en del i dessa processer finns även det lokalsamhälle som folkskollärarna ingått i. Precis 

som Persson tidigare alltså belyst184 så finns i levnadsminnena skildringar av hur folkskollärarna till 

att börja med är i beroendeställning jämte församlings- eller sockensmedlemmarna (lönen, lokalen 

med mera) men hur de får allt mer makt över sin livsituation och sin yrkesroll ju mer detta i och 

med inspektioner  och regleringar  flyttas  över  till  staten  och i  dess  förlängning folkskollärarna. 

Alltså också den statliga inverkan för yrkesstatusens höjande som Florin belyst.185 Detta motiveras 

av levnadsminnesskribenterna indirekt med deras pedagogiska professionalitet och den nytta de gör. 

Kanske kan det vara viktigt att som Johan Andersson här även betona tidens gång och skillnader när 

de som gått i folkskolan och undervisats av honom är de som vuxit upp och bestämmer.

En del i detta är även förhållandet till  skolrådsordföranden, prästen. 1923 kan Aron Rydberg 
183Florin, s 97.
184Persson, s 157ff.
185Florin, s 128.
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skriva om maktkampen nästan som avslutad men på 1890 – talet är relationen till prästen tydligt 

dubbelbottnad. De kan både vara stöttande ledare i arbetet och förhatliga motståndare som förstör 

för  folkskolan.  Som  grupp  är  de  dock  tydligt  en  maktmotståndare  även  för  1890  –  talets 

levnadsminnesskribenter samtidigt som det finns en bild av dem som medkämpar i den kristna 

folkupplysning som de flesta verkar tänka sig.

Det  går  alltså  att  skönja  aspekter  av  en  yrkesidentitet  som  formas  och  omformas  samt 

maktanspråk som kommer med identiteten. Dessa processer sker tydligt både utifrån en samhällelig 

debatt  samt  abstrakta  idéer  kring  gruppen  folkskollärare  och  mer  direkta  strukturer  i  det 

lokalsamhälle som folkskollärarna ingår i.  Här ingår  även yrkesrollen som både formas av och 

formar individerna och strukturerna kring dem. Auktoriteten som det innebär att bestämma i ett 

klassrum, att vara ledare och inte skolpojke till exempel.

 

Levnadsminnena och tidens gång

Det kan även vara viktigt att förhålla sig till de tidsperspektiv som analysen av levnadsminnena 

innebär. Undersökningen gäller främst aspekter av yrkesidentiteten hos folkskollärare examinerade 

1840–1860  när  de  skriver  dessa  levnadsminnen  främst  på  1890–talet.  Aspekter  av  senare 

examinerade folkskollärares levnadsminnen och senare skrivna levnadsminnen har främst använts 

för att ge ett perspektiv på yrkesidentiteten som något som är i ständig utveckling och ständigt 

förändras. Resultat gäller alltså främst aspekter av de tidigaste folkskollärarnas yrkesidentitet som 

äldre på 1890 – talet.

Perssons och Florins analyser ger som tidigare tagits upp en bild av en kollektiv social rörelse 

uppåt för folkskollärarna.  Florin menar att  folkskollärarna gick från att 1860 stå på gränsen till 

medelklassen men med en fot  kvar  i  kroppsarbetet  till  att  nå maktpositioner i  början på 1900-

talet.186 Flera aspekter av resultaten går att förstå utifrån den utveckling som skett under perioden 

som levnadsminnena skildrar. Dels denna sociala rörelse uppåt, dels det som formade och drev den.

I uppsatsens material märks det som tagits upp till exempel på hur de äldre förhåller sig till sin 

utbildning och deras i deras betoning på självbilden. Utbildningen och förbättringen av den var en 

del  i  professionaliseringen  och  arbetet  för  läraryrkets  status,  detta  måste  de  äldre  som  gått 

utbildningen innan den förbättrats förhålla sig till.  Levnadsminnena är också skrivna utifrån ett 

tydligt och antagligen rättmätigt att det var värre förr för folkskollärarna. Vidare går utvecklingen 

att skönja i hur flera vill bli erkända för det de gjort som lidande banbrytare och för fram det nästan 

i  försvarsställning.  En  förståelig  försvarsställning  i  förhållande  till  de  yngsta  skribenternas 

levnadsminnen ifrån 1890 års tävling. Både O Dunérs och framförallt A J Berdahls levnadsminne 

186Florin, s 79.
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innehåller till större delen direkta sågningar av de tidigare lärarna som oprofessionella och utan fullt 

fokus på skolan. Båda tar upp hur de äldre lärarna även gjort annat vid sidan om som en viktig 

kritisk aspekt.187 Alltså ett mått på oprofessionalitet, men i flera av de äldres levnadsminnen något 

de tvingas till  på grund av den låga lönen även om de inte gärna verkar vilja skriva om det.188 

Kanske visar detta på skillnader mellan generationer som också påverkar yrkesidentiteten, det finns 

även aspekter av att tillhöra en viss generation.

Samtidigt finns alltså aspekten av att skriva sin historia som en del i ett identitetsformande och 

som en  del  i  att  få  makten  att  definiera  sig  själv.  Persson  tar  alltså  också  upp  hur  SAF och 

folkskollärarna arbetade för att få ut sin egen historia som  en del i sin diskursiva formering.189 

Tävlingen som hålls 1890 och insamlandet av dessa levnadsminnen kan ses som en del i detta. 

Typiskt nog trycker också de båda vinnarna av tävlingen, Jöns Johansson och Johan Johansson, 

examinerade på 1860 – talet, på att de äldre lärarna bör bli erkända för sin kamp.190

Persson  beskriver  alltså  också  hur  folkskolelärarna  mot  slutet  av  1800–talet  sågs  som 

uppkomlingar. En grupp som tyckte sig vara bättre än vad de var. Främst då utifrån kyrkomän och 

läroverkslärares perspektiv. Hon gör det utifrån de karikatyrer på folkskollärare så som till exempel 

Johannes Bengtzén och John Chronoschough som började förekomma sent 1800–tal och på 1900-

talet.  Dessa karikatyrer och sättet att kritisera folkskollärarna för deras halvbildning är inte något 

som märks av i levnadsminnena ifrån 1890 – talet. De framställer sin bildningstörst och sin kunskap 

helt utan att referera till  någon halvbildning eller förhålla sig till  att andra skulle anse detta till 

skillnad ifrån sådana som skrivit senare så som till exempel Petter Andersson och Emil Edgren. 

Petter Andersson känner sig typiskt för de senare tvungen att lite skämtsamt berätta om både sitt 

namn och sin eventuella kunskap:

Hvad mitt namn beträffar, slutar det på son, således rent plebejskt och har lika värde med ett 
som slutar på dahl, berg, qvist eller ström och, då mitt samvete säger mig att det är utan fläck, är 
jag lika stolt deröfver som de hvilka hava ”von” framför eller ”hjelm” derbak.191

Hvad min lärdom beträffar så inskränker den sig till att jag ej hunnit med att lära mera än som 
fodras för att inse att jag kan ingenting.192

Kanske kan man i citat som dessa ana hur de folkskollärare som skriver senare behöver förhålla sig 

till karikatyrerna och en debatt om folkskollärare som de som skrivit tidigare inte riktigt upplevt. 

Emil Edgren tar till och med upp självaste Chronschough (som också blev ett begrepp) när han 

skriver om sin studenttid:
187O Dunér (1890); A J Bergdahl (1890), 404 SAF, F4a Volym 2, TAM – Arkiv, Stockholm
188Se till exempel G F Lagerström (1890) Jöns Johansson (1889) 404 SAF, F4a Volym 2, 8, TAM – Arkiv, Stockholm.
189Persson s 205.
190Johan Johansson(1889); Jöns Johansson (1889) 404 SAF, F4a Volym 5,8, TAM – Arkiv, Stockholm.
191Petter Anderssons lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
192Petter Anderssons lärarminne (1914) 404 SAF, F4a Volym 7, TAM – Arkiv, Stockholm.
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Då vi vistats i den stora lärdomsstaden en tid, kommo vi underfund med, att vi voro på väg att 
bli riktigt lärda män. Vi höllo ju på att sätta oss in i så många lärogrenar på en gång: historia, 
geografi, naturkunnighet, matematik, modersmålet med latinska benämningar m.m. Det var ej 
utan, att Chronoschog började sticka fram hos lite hvar bland oss. Men oaktat all denna lärdom 
insågo vi  dock,  att  något  fattades  i  vår  utbilding.  Vi  voro ej  fullt  presentabla i  den finaste 
sosieteten, der vår plats naturligtvis var given, när vi som utexaminerade skollärare kommo ut i 
livet. För att i någon mån fylla denna brist, bildade några av oss en liten litterär förening, der vi 
en afton i veckan kommo tillsammans och övade oss i diskussion, deklamation, sång och musik 
m.m.193

Dels har alltså antagligen dessa karikatyrer inneburit att Edgren behövt förhålla sig till detta i sitt 

eget identitetsskapande, dels så går det att ana en viss självdistans i dessa beskrivningar, kanske 

frammanad av kritiken och driften mot folkskollärarna som inte de som skrivit tidigare riktigt 

verkar fått förhålla sig till på samma sätt. På liknande tema fortsätter han nämligen också med att 

berätta hur deras försök att tillsammans lära sig dansa som på bal som ”finare folk” blir avbrutna av 

de andra hyresgästerna i fastigheten. Apropå detta skriver han:

Då jag en gång i en tidning många år derefter såg ett uttalande av en framstående riksdagsman, 
att  folkskollärarne ej hade mer än halvbildning, enär de ej idkat universitetsstudier, var min 
tanke:  ”Att  vi  12  kamrater  ej  blevo  mer  än  halvbildade,  det  berodde  ej  på  bristande 
universitetsstudier, utan det berodde på hyresgästerna i huset vid Valgatan”194

Kanske kan detta  ses  som exempel  på hur  påverkade  levnadsminnesskribenterna blir  av den 

debatt och den kontext som råder när de skriver levnadsminnena vilket påverkar hur de skildrar 

historien och sina liv.

Levnadsminnena, yrkesidentiteten och folkskolläraryrkets utveckling

De  aspekter  som  går  att  skönja  av  folkskollärarnas  yrkesidentitet  visar  på  komplexiteten  i 

begreppet. Det kan tyvärr ibland framstå som att skribenterna är samstämmiga när jag letar efter 

gemensamma nämnare i dessa skildringar. Självklart finns det än mer komplexa och individuella 

föreställningsvärldar hos dessa folkskollärare än de som framkommer i uppsatsen. Dock så går det i 

de gemensamma drag som finns i levnadsminnena att skönja aspekter av en kollektiv yrkesidentitet 

samt i viss mån individernas formandet och omformande av denna.

Utifrån teorin kring begreppet yrkesidentitet så går det att se levnadsminnenas skildringar av 

folkskollärarnas  liv  som  skildringar  där  de  som  individer  ständigt  påverkats  av  och  påverkat 

strukturer och processer runt omkring dem i ett ständigt omformande av sin identitet. En viktig del i 

detta  har  varit  yrkesidentiteten.  Strukturer  och  processer  så  som skolans  roll  som fostrare  och 
193Emil Edgrens lärarminne (1933) 404 SAF, F4a Volym 6, TAM – Arkiv, Stockholm.
194Emil Edgrens lärarminne (1933) 404 SAF, F4a Volym 6, TAM – Arkiv, Stockholm.
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folkbildare, värvande av akademiskt lagda i de lägre klasserna till folkskolläraryrket, den statliga 

centraliseringen,  professionalisering,  sekularisering,  lokalsamhället  med  sina  strukturer  samt 

debatten  och  diskursen  kring  skolan  har  påverkat  och  kanske  till  viss  del  påverkats  av 

folkskollärarnas identitetsskapande och formande av en yrkesidentitet. Det har bidragit till aspekter 

av  yrkesidentiteten  hos  levnadsminnesskribenterna  så  som  till  exempel  kollektiva  idéer  kring 

folkskolans nytta, bildningssjälvbilden och framhållandet av sin bildningstörst, distanseringen ifrån 

allmänheten och råheten hos hantverkare, auktoriteten och ilskan över att inte få uttala sig, bilden av 

sig själva som lidande banbrytare och viljan att bli erkänd eller erkänna de tidigare folkskollärarnas 

insatser samt det mångbottnade förhållandet till prästerskapet.

De processer Persson och Florin belyst med en professionalisering av yrket och en utveckling 

mot  att  lärarna  organiserar  sig  och  tar  plats  i  debatten  kring  skolan  går  alltså  att  skönja  i 

levnadsminnena  och  de aspekter  av en  yrkesidentitet  de  visar  på  i  sina  skildringar.  Detta  i  en 

samverkan där det går att skönja både hur till exempel professionaliseringen formar lärarnas syn på 

sig  själva  samtidigt  som  professionaliseringsprocessen  formas  av  lärarna  själva  och  deras 

yrkesidentitet.  Till exempel verkar de ha format tankar om folkskolans nytta och om pedagogisk 

professionalitet utifrån en allmän debatt vilket kan tänkas ha bidragit till en starkare yrkesidentitet. 

Det är sedan en del i en vilja att utifrån den kunskap de anser sig besitta få uttala sig och vara 

självständiga på ett sätt som de inte anser sig få. Vilket kan ha varit en orsak till att de organiserar 

sig och driver på professionaliseringsprocessen.

Samtidigt går det även att skönja den mer direkta utvecklingen där folkskollärarna får allt mer 

makt och status när kontrollen över skolan hamnar mer och mer hos staten, såsom även Florin och 

Persson alltså beskrivit folkskollärarrollens förändring. Maktanspråk folkskollärarna verkar anse sig 

ha  rätt  till  just  utifrån  folkskolläraryrkets  professionalisering.  Vilket  även  verkar  påverka 

levnadsminnesskribenternas förhållande till sin egen utbildning och till sitt förhållande till att bilda 

sig. Dessa processer går det även att ana aspekter av hur folkskollärarnas relationer och syn på 

andra  grupper  i  samhället  och  framförallt  då  prästerskapet  påverkas  av  denna  utveckling  i  en 

relation  med  både  maktkamp  och  samarbete.  Avslutningsvis  kan  vara  viktigt  att  tillägga  att 

folkskolläraren i denna undersökning framstår som en man vilket alltså Florin belyst som felaktigt 

för denna period. Kanske visar detta dock till viss del på utvecklingen mot att kvinnorna offrades 

när yrkets status skulle höjas.
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Sammanfattning
I uppsatsens analyseras folkskollärarnas egna historieskrivning utifrån 21 levnadsminnen skrivna av 

19  olika  folkskollärare  och  insända  under  åren  1889  -  1933  till  SAF,  Sveriges  Allmänna 

Folkskollärarförbund, som bidrag till ”skrivandet av den svenska folkskolans historia”. Utifrån tre 

teman,  Kallet,  Bildning  och  utbildning  samt  Att  vara  auktoritet/hunsad så  har  folkskollärarnas 

historieskildringar presenterats.  Detta för att försöka skönja aspekter av en yrkesidentitet utifrån 

folkskollärarnas skildringar av historien. Analysen visar dels hur strukturer och processer både på 

lokal  nivå  och  utifrån  en  mer  allmän  debatt  eller  diskurs  verkar  ha  påverkat 

levnadsminnesskribenterna och deras yrkesidentitet. 

Det gäller strukturer, processer och fenomen som tidigare belysts av Florin och Persson så som 

skolans roll som fostrare och folkbildare, värvande av akademiskt lagda i de lägre klasserna till 

folkskolläraryrket, den statliga centraliseringen, professionalisering, sekularisering, lokalsamhället 

med  sina  strukturer  samt  debatten  och  diskursen  kring.  Det  har  bidragit  till  aspekter  av 

yrkesidentiteten  hos  levnadsminnesskribenterna  så  som  till  exempel  kollektiva  idéer  kring 

folkskolans nytta, bildningssjälvbilden och framhållandet av sin bildningstörst, distanseringen ifrån 

allmänheten och råheten hos till exempel hantverkare, tankar om den egna auktoriteten och ilskan 

över att inte få uttala sig, bilden av sig själva som lidande banbrytare och viljan att bli erkänd eller 

erkänna de tidigare folkskollärarnas insatser samt det mångbottnade förhållandet till prästerskapet. 

Aspekter av dessa möten mellan individer och strukturer går att se som delar i den utveckling 

som Florin och Persson beskrivit. Det går i materialet att till viss del skönja hur professionalisering, 

en allmän skoldebatt och statens övertagande av kontrollen i skolan påverkar folkskollärarna som 

skrivit levnadsminnena mot att forma idéer kring sitt yrke och forma sin yrkesidentitet. Vilket kan 

ha skapat känslor och drivkrafter som påverkat utvecklingen. Känslor och drivkrafter så som till 

exempel tankar om en egen auktoritet utifrån rollen som en pedagogisk professionell folkskollärare 

och den yrkesidentitet som denna innefattade.
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lärarminnen, Volym 9: Uppsala

TAM – Arkiv, SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening, 404, F4a Handlingar rörande 
lärarminnen, Volym 10: Stockholms län

TAM – Arkiv, SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening, 404, F4a Handlingar rörande 
lärarminnen, Volym 11: Kopparberg och Västmanland

TAM – Arkiv, SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening, 404, F4a Handlingar rörande 
lärarminnen, Volym 12: Värmland och Örebro

TAM – Arkiv, SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening, 404, F4a Handlingar rörande 
lärarminnen, Volym 13: Gävleborg, Norrbotten, Västernorrland

TAM – Arkiv, SAF Sveriges allmänna folkskollärarförening, 404, F4a Handlingar rörande 
lärarminnen, Volym 14: Östergötland
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Bilaga 1. De analyserade levnadsminnena

De analyserade levnadsminnena
Namn Skrivet Examinerad
Jöns Johansson 1889 Ej uppgivet (ca: 1860)
Johan Sandgren (Emil Sandgren) 1889 1852 (Johan Sandgren)
P D Pettersson 1889 1847
Johan Johansson 1889 1868
Daniel Nyström 1890 1843
A J Bergdahl 1890 1888
O Dunér 1890 1879
C F Lagerström 1890 1844
Jöns Johansson (Hans andra) 1891 Ej uppgivet (ca: 1860)
Gustaf Lundgren 1892 1842
Johan Johansson (Hans andra) 1893 1868
J Andersson 1894 1848
AF Ljungberg 1895 1845
J P Martinelle 1898 Ca 1843
N Lindholm 1907 1874
Petter Andersson (Cornelius) 1914 1843
Aron Rydberg 1923 1877
Carl Erik Eriksson 1923 1855
Gustav Bernhard Dickman 1924 1877
Karl Boström 1929 Ej uppgivet
Emil Edgren 1933 1870

Tabellen visar de analyserade levnadsminnena i uppsatsen. Namn på person som skrivit levnadsminnet, årtal det är 
skrivet samt årtalet då skribenten examinerades som folkskollärare ifall detta är uppgivet.
Källa: Handlingar rörande lärarminnen, 404 SAF, F4a Volym 1 – 14, TAM – Arkiv, Stockholm
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