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Abstract 
The thesis deals with the development of the secondary school teaching profession 
during the second half of the 19th century and the early 20th century. The emphasis 
of the study is on the concurrence of three structural processes in this profession: 
feminization, professionalization and governmental bureaucratization. 

The "teachers of the people" found themselves deeply affected by radical econo
mic and social structural changes during the transition from classical industrial 
capitalism to organized capitalism at the end of the 19th century. These strucural 
changes aggravated the conflicts between the classes and the sexes in society, and 
the elementary school became an important institution for social and ideological 
control. But the teachers were not content to be the mindless instruments of the 
predominant ideology. At an early stage the elementary school and the teachers 
themselves began to live "a life of their own". Both male and female teachers began 
to develop strategies in the struggle for power and control over their profession. In 
other words, a process of professionalization began. 

At the same time as the teachers were organized collectively the women's share of 
the profession increased. The teaching of the lower classes was considered very 
suitable for unmarried middle-class women, and the cheap female labour was 
attractive to the politicians. There were risks of clashes between male and female 
interests, since the profession also attracted young men from the farming and 
working classes, who saw possibilities of social advancement in this sector of the 
school system. 

The men developed different strategies against their female colleagues. During 
the whole of the 19th century women were integrated into the professional project. 
At the turn of the century the men developed a strategy of social closure against 
women, which meant that these were relegated to a lower level. At the same time 
the government introduced regulations which were intended to impede women's 
fast access to the profession. This triggered off an open conflict between the sexes in 
the profession, since the changes were initiated by male elementary school teachers 
who were leaders of the professional program as well as leading politicians in the 
government and the Riksdag. 
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Förord 

Då jag nu avslutat min avhandling är det ett nöje att få framföra ett varmt 
tack till alla dem som hjälpt mig fram till en färdig bok. Först och främst vill 
jag tacka docent Tom Ericsson, som har varit min handledare. Han har 
visat stort intresse för min forskning och stöttat mig i stort och smått under 
alla år. Med stor nit har han granskat mina avhandlingskapitel och kommit 
med konstruktiv och inspirerande kritik. Jag har haft förmånen att få ha en 
handledare, som jämt har funnits till hands som diskussionspartner och som 
så gott som varje dag har hållit ett vakande öga över hur arbetet fortskridit. 
Tack för all hjälp jag fått och tack för det goda samarbetet. 

Professor Sune Åkerman har varit seminarieledare och examinator un
der min forskarutbildning. Hans entusiasm och uppmuntran har betytt 
mycket för arbetslusten. I slutskedet har också Sune följt arbetet intensivt 
och vi har haft många givande samtal omkring olika frågor i avhandlingen. 
Sunes förmåga att se helheter och mönster har fått mig att upptäcka brister 
och oklarheter och våra diskussioner har därför varit värdefulla för arbetets 
helhet. 

När jag började läsa in kurserna till forskarutbildningen i början på 
80-talet tillbringade jag ett par terminer vid Stockholms Universitet och 
hade då förmånen att deltaga i professor Rolf Torstendahls högre seminari
um "Inrikespolitik och ideologi". Rolf (och även docent Klas Åmark) 
bidrog till att göra mig intresserad av en historieforskning, som hämtade 
sina problem och forskningsfrågor från teorier. Rolf Torstendahl har sedan 
följt arbetet på avstånd och hans hjälp har varit ovärderlig för arbetet. Han 
har bl a visat vägen till de mest aktuella teoretikerna inom den internatio
nella professionaliseringsforskningen och han har generöst ställt sin veten
skapliga skicklighet och stora sakkunskap till förfogande. För detta är jag 
mycket tacksam. 

Varma tankar skickar jag också över Atlanten till professor Alison 
Prentice vid "The Ontario Institute for Studies in Education" i Kanada. 
Alison har hållit mig informerad om vad som händer inom den kanadensis
ka och amerikanska historieforskningen om 1800-talets lärarinnor och hon 
har frikostigt skickat mig litteraturtips och kopior på sådant som har varit 
svårt att få tag på här i Sverige. Hon har också låtit mig läsa sina och Marta 
Danylewycz' artikelmanus långt innan de varit tryckta. 

Till mina seminariekamrater vid högre seminariet i historia i Umeå vill 
jag också rikta ett varmt tack. De problem som vi umehistoriker måste 
tampas med när det gäller den dåliga arkivsituationen kompenseras av den 
goda kamratandan vid vår institution. Tack för all konstruktiv kritik som 
framförts på seminarierna och alla trevliga och uppmuntrande samtal vid 
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kaffekoppar och postseminarier. Ni har också varit generösa och låtit mig 
ensam få disponera både ordbehandlare och printer under det sista halv
året, vilket har varit till stor hjälp i arbetets slutfas. 

Jag har också haft vänner utanför historieämnet som betytt mycket för att 
göra vardagens mödosamma arbete mer angenämt. Fil dr Ulla Johanssson 
vid Pedagogiska Institutionen i Umeå har varit en flitig läsare av mina 
preliminära manus och med sin kritiska skärpa har hon fått mig att undvika 
en hel del fällor. Samarbetet med Ulla och våra "äventyrliga" resor till 
Sundsvall har hört till det roligaste i forskningen. I detta sammanhang vill 
jag också passa på att tacka två andra pedagogikhistoriker, fil dr Inger 
Andersson och fil kand Bengt Grensjö med vilka det har varit angenämt att 
få diskutera 1800-talets folkskola. 

Under olika faser av forskningsprocessen har även andra personer varit 
indragna i arbetet. Fil dr Ingrid Åberg i Uppsala, som tidigare arbetade här 
i Umeå, var den som med sitt entusiasmerande intresse för kvinnohistoria 
definitivt fick mig att välja ett kvinnohistoriskt ämne. Ingrid har också följt 
avhandlingens framväxt på avstånd, i synnerhet under de första åren, när 
jag behövde mycket stöd och hjälp. Docent David Gaunt har också bistått 
mig med många goda råd i avhandlingsskrivandets inledande skede. Fil 
kand Kerstin Norlander har läst tidiga avsnitt och bidragit med viktiga 
kommentarer. Min goda vän Margareta Burman har också varit ett stort 
stöd under dessa år. 

Jag vill också rikta ett tack till Humanisthusets "tvärhistoriska" kvinno
grupp, som jag har haft tillfälle att ta upp vissa avhandlingsproblem med. 
Och alla vänner i "Lunchseminariet" är jag också skyldig mycken tack. De 
här åren har blivit betydligt ljusare på grund av er och er skapande fantasi. 
Tack också ni alla som hjälpt mig med korrekturläsningen eller på annat 
sätt bistått mig. 

Till personal vid arkiv och bibliotek vill jag också framföra ett varmt tack. 
Särskilt vill jag nämna fil kand Karin Backman vid Universitetsbiblioteket i 
Umeå, som hjälpt mig långt utöver vad hennes tjänsteplikter krävt, samt 
Gunvor Larsson-Utas och Anna-Lisa Dandanelle vid Stiftelsen "Sveriges 
Allmänna Folkskollärarförenings" (SAF) arkiv i Stockholm. Stiftelsen 
SAF har också givit mig ett bidrag till tryckningkostnader, vilket jag har 
mottagit med största tacksamhet. 

Till mina barn, som alltid uppmuntrat mig och intresserat följt min 
forskning, vill jag rikta ett särskilt tack. Detsamma gäller mina många 
syskon. Vi som alla blivit fostrade av de stränga fröknarna Carlsén i Hedens 
skola vet hur mycket lärarinnorna betydde för att forma vår världsbild. 
Avhandlingen tillägnas minnet av vår mamma, Aina Wikström. 

Och mest av allt ett tack till Olle. 

Umeå i april 1987 

Christina Florin 



I Inledning och 
forskningsbakgrund 

Lärarinnorna träder fram i offentligheten 
I början av 1900-talet utkom en tendensroman med lärarinnor som huvud
personer. Boken hette Hvit Ljung och i den beskrevs de ytterst svåra 
förhållanden som lärarinnorna på Sveriges landsbygd kunde få leva under 
vid sekelskiftet, ensamhet, rädsla, social utfrysning, bostadsmisär, sjuk
dom, svält etc. I boken fanns också röster, som höjdes i protest mot ett 
orättfärdigt system. Småskollärarinnan Hanna Myhre slungar ut sin vrede 
mot skolrådets ordförande, kyrkoherden i församlingen: 

Se, se hur ni, Sveriges folk, behandlar dem som har fått edra barns fostran 
omhand! I eländiga, fuktiga små stugor låter ni oss bo, åt ensamhet och frestelse 
och fattigdom lämna ni oss. Som friska, starka unga flickor kommer vi till vårt 
arbete och vi hoppas så mycket af lifvet och tror så godt om människorna. Och 
hur går det oss? —(här följer en beskrivning om allt elände som bokens lärarin
nor har drabbats av.)— Ack, kunde alla de små skolhusen tälja sin sorgliga 
historia om fattigdom och ensamhet och förskräckelse, det blefve till ett nödrop, 
som skulle gå öfver hela landet och väcka dem som nu sofva säkerhetens sömn 
över denna betänkansvärda sak!1 

Hvit Ljung gav upphov till en hel del tidningsskriverier. Uppståndelsen 
kring boken förde med sig att småskollärarinnornas utsatta situation drogs 
fram i ljuset.2 Landsbygdslärarinnornas problem började få offentlighet. 

Det fanns många tecken som tydde på att lärarinnorna själva var med om 
att formulera problemen kring sina arbetsvillkor vid sekelskiftet. År 1898 
började till exempel småskollärarinnan Anna Hammardahl ge ut en vecko
tidning, som hette Tidning för lärarinnor, där bland annat småskollärarin
nornas osäkra ställning och dåliga löner togs upp till debatt, och en riksföre
ning, som framför allt samlade glesbygdslärarinnor, bildades på initiativ av 
samma lärarinna. Småskollärarinneförbundet, som föreningen hette, drog 
igång omfattande namninsamlingar för att åstadkomma förbättrade löne
villkor för småskollärarinnorna. Förbundet sysslade också med utbild
ningsfrågor och stödverksamhet åt sjuka kolleger.3 

Det var inte bara bland småskollärarinnorna som missnöjet grydde. 
Även folkskollärarinnorna tog till orda, fast utifrån en annan social ut
gångspunkt och med andra slags problem än småskollärarinnorna. För 
folkskollärarinnorna var det inte hungern och ensamheten som i första 
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hand var problemet, utan de ökande orättvisorna mellan män och kvinnor i 
folkskolans tjänst. De hade fått erfara att deras villkor på flera områden 
försämrades. År 1906 bildades Sveriges Folkskollärarinneförbund, som 
skulle verka för att den forna likställigheten mellan män och kvinnor 
återställdes. Året innan hade Lärarinnornas Diskussionsklubb i Stockholm 
bildats, som skulle tillvarata "det kvinnliga elementets intressen, såväl 
ekonomiska som ideella".41 Göteborg, Malmö, Helsingborg,Köpenhamn, 
Kristiania etc fanns det mycket aktiva lärarinneföreningar.5 Folkskollära
rinnornas organiseringsverksamhet utgick från stadsmiljöerna och stod i 
nära förbindelse med den borgerliga kvinnorörelsen och dess ledande 
personligheter.6 Det var uppenbart, att de två kvinnoyrkena i det allmänna 
skolväsendet, som båda hade tillkommit i mitten av 1800-talet, hade ut
vecklats mycket olika under de femtio åren fram till sekelskiftet. Det är 
därför viktigt att framhålla att vi hade två lärarinneyrken i det iägre skolsy
stemet med mycket olika sociala villkor. 

Det var på undervisningens område som kvinnorna kunde göra karriär 
under 1800-talet. Medelklassens kvinnor hade större möjligheter att dra 
fördelar av de större strukturella förändringarna i samhället än arbetarklas
sens kvinnor. I skolans värld fanns på olika nivåer en lång rad framstående 
lärarinnor som lät tala om sig. Där fanns reformpedagogen Anna Sand
ström, den blivande nobelpristagarinnan Selma Lagerlöf, redaktören för 
barnbiblioteket Saga Amanda Hammarlund, redaktören för Folkskolans 
barntidning Stina Quint, barngymnastikens reformator Elin Falk, skolrese
byråns föreståndarinna och den för skolans sociala verksamhet mycket 
aktiva Anna Rylander, skolköksrörelsens pionjärer Sofi Nilsson och Ida 
Norrby, skolslöjdens banbrytare Hulda Lundin och många, många fler. 
Alla bidrog till att skapa en ny pedagogik för barn, i vilken de borgerliga 
dygderna låg förborgade, en moral som talade om individualism, självkont
roll, arbetets värde, fantasi, kroppsmedvetande, hygien, närande kost etc.7 

Kvinnornas bidrag till denna ideologiska omvandling var mycket betydelse
fullt. Vi stod på tröskeln till "barnets århundrade", som innebar en ny syn 
på barnet och barndomen. Den katekes-och moralskola, som skapades vid 
1800-talets mitt, höll på att reformeras till en modernare medborgarskola 
och i denna process blev folkskolebarnen en "marknad" för många grup
pers framåtanda och samhällsambitioner. På den marknaden kunde kvin
norna slå sig fram. Undervisningsfältet hade givit många kvinnor möjlighe
ter till arbete i det offentliga livet. I synnerhet gällde det undervisningen av 
flickorna och de lägre samhällsklassernas barn. Läroverken och universite
ten var fortfarande manliga domäner dit endast enstaka kvinnor hade fått 
tillträde som lärarinnor. 
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Lärarinnornas systemvärld och livsvärld 
Min avhandling om lärarinnorna och lärarna i den svenska folkskolan 
under 1800-talet hade sin upprinnelse i mitt intresse för historiska bilder. 
Jag hade stött på klassporträtt från lärarinneseminarierna och ställt mig 
frågan, varför dessa unga flickor såg så gravallvarliga ut, varför hårknutar
na var så hårt åtstramade och klädedräkten så strikt höghalsad. Den raka, 
stränga kroppshållningen tycktes förmedla sedlighet, respekt och själv
kontroll. Jag såg bilderna som uttryck för den systemvärld som 1800-talets 
lärarinnor levde i, en stereotyp av den ogifta lärarinnan som offrade kvinn
lighet och sexualitet för sitt kall att fostra och undervisa samhällets små
barn. Hon förväntades spela med i rollen av trogen förmedlare av moral 
och värderingar och var utsatt för en hård social kontroll av skolrådet, 
prästen, folkskoleinspektören, folkskolläraren och lokalsamhället. 

Att bli skolfröken på 1800-talet innebar att välja ett yrke, där man 
emotionellt och finansiellt riskerade att få leva under existensminimum, 
troligtvis i ett ensligt beläget, kallt och dragigt skolhus på den svenska 
landsbygden. "Arbetat, strävat, försakat och frusit" var Elin Stålbergs 
sammanfattning av sin lärargärning som småskollärarinna i Vikarbyn i 
Dalarna. Den bekväma samhällsmoralen gjorde ofta lärarinnan till hjältin
na, till en slags missionär, och hon omsjungs i en lång rad av hyllningsver
ser, där hon utmålas som den tappra, den respekterade kvinnan med 
moralen som meritsystem. Här liknas hon vid ett träd, ensamt på den öde 
hed, som uppoffrat allt för sina små: 

Må så vara, att själf det murknar och förtorkadt dör bort i en undangömd vrå! 
Det var likväl ett skygd för de späda och det gaf dem det bästa ändå.8 

Lärarinnornas systemvärld hade flera sidor. Å ena sidan utsattes kvinnorna 
för en underordning som bottnade i patriarkala relationer och i samhällets 
könsspecifika arbetsdelning; å andra sidan begränsades rörelsefriheten för 
dessa kvinnor genom att de inordnades i den institutionella inramning som 
det offentliga skolsystemet utgjorde, dvs av statliga sanktioner och kon
trollåtgärder och ett kyrkligt myndighetssystem. Genom att yrket utveckla
des under den period i historien, när kapitalistiska produktionsförhållan
den växte fram, blev också lärarinnorna inlemmade i ett komplicerat sys
tem av klassrelationer och klassformeringar.9 Lärarinnorna hade således 
flera "herrar" att tjäna. 

Under arbetets gång har jag dock insett att denna bild av den allt 
uppoffrande och av systemet böjda lärarinnan måste revideras och ges en 
mer nyanserad historieskrivning. Kanske borde seminarieporträtten läsas 
som motbilder utifrån ett annat perspektiv; de raka ryggarna hos lärarin
norna borde kanske tolkas som beslutsamhet och yrkesstolthet, och de 
individuella dragen i kvinnornas ansikten ses som uttryck för kårens livs
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värld, där människorna i systemet träder fram och får kontur. Kvinnorna 
måste också ses som subjekt, som "aktivt medverkande i de förändringar 
vilka de annars brukar betraktas som objekt för."10 Lärarinneyrket var 
nämligen ett eftertraktat kvinnoyrke, som också gav utrymme för värdighet 
i arbetet med att få ansvar för det kommande släktets uppfostran och 
bildning. Det var ett relativt självständigt kvinnoarbete, som gav inflytande 
i lokalsamhället och del i det offentliga livet. 

Lärarinneyrket gav möjlighet till nära kontakt med barn och den närmil
jö som barnen tillhörde. Att få avgöra vilka barn som var begåvade och 
vilka som var mindre begåvade innebar en maktposition. Lärarinnorna 
kunde påverka barnens tankar och deras beteende. De kunde definiera vad 
som var rätt och vad som var fel, de kunde ge normer. Och framför allt, det 
var ett respekterat yrke. Lärarinnorna var inte bara sociala marionetter utan 
också civilisationens pionjärer.11 Som sådana har de bidragit till ett bild
ningsarbete av stor betydelse för vårt lands historiska utveckling ofta under 
mycket primitiva förhållanden.12 I synnerhet i Sveriges vidsträckta gles
bygdsområden var det kvinnor som byggde upp den svenska folkbild
ningen.13 I de större städerna var det mestadels kvinnor som undervisade. 
En inblick i protokollen från stadslärarinnornas egna möten och deras 
brevväxling vittnar om en mycket vaken och medveten yrkeskår, som tog 
del i tidens inhemska och internationella skoldebatt, gjorde studieresor till 
andra länder, engagerade sig i socialt arbete och kämpade för kvinnornas 
medborgerliga rättigheter.14 Yrket fick sin stabilitet av att lärarinnorna inte 
bara befann sig tillfälligt i yrkeslivet. Att bli lärarinna var för de flesta en 
livskarriär. Det fanns också lärarinnor som stannade kvar i yrket trots att de 
gifte sig och bildade familj. 

Vill man söka efter orsaker under ytan till att lärarinnornas livsvärld blev 
som den blev, måste man studera ett helt samhälle och försöka komma fram 
till vad som påverkade människorna i det. Denna studie har därför inriktats 
på att kartlägga de strukturförändringar som läraryrket var utsatt för under 
andra hälften av 1800-talet och 1900-talets första år. Dessa förändringar 
visar sig ha stor betydelse för kvinnornas villkor och positioner både inom 
yrket och inom samhället i stort. Det betyder att jag i stora delar har varit 
tvungen att gå utanför den traditionella kvinnovärlden för att söka svaren 
på varför kvinnorna hamnade längst ned i en yrkeshierarki, som de hade 
historiska förutsättningar att befinna sig högt uppe i. Min undersökning 
inbegriper därför också männen i folkskolans tjänst och skolans institutio
nella förändring under det kapitalistiska systemets omvandling. Även om 
således de strukturella omvandlingsprocesser som läraryrket genomgick 
spelar huvudrollen i min undersökning, så har min ambition ändå varit att 
också visa hur enskilda personer, yrkeskollektiv, klasser och kön gör mot
stånd mot eller drar fördel av det som sker på strukturell nivå. 
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Läraryrket - ett arbete i strukturförändring 

Tre förändringsprocesser i läraryrket 
Under den period i historien, som denna avhandling behandlar, genomgick 
som sagt läraryrket i det allmänna skolväsendet betydande strukturella 
förändringar. Yrket genomgick närmare bestämt tre processer, som är 
historiskt analyserbara var för sig, men som också är sammanflätade med 
varandra på ett sätt som gör bredare analyser mer komplicerade. Det som 
förändrade läraryrket under 1800-talets andra hälft och 1900-talets början 
var dels en feminiseringsprocess, dels en professionaliseringsprocess, dels 
en statlig byråkratiseringprocess. 

Feminiseringen innebar att småskolläraryrket, som i början av min un
dersökningsperiod under 1860-talet, bestod av ungefär hälften män och 
hälften kvinnor, vid 1800-talets slut så gott som helt hade övertagits av 
kvinnor. Folkskolläraryrket fick också ett starkt kvinnligt inslag, från cirka 
10 procent under 1860-talet till ungefär 37 procent vid undersökningsperio
dens slut 1906.15 Om man ser både folkskolan och småskolan som en enhet 
blev alltså kvinnorna i majoritet i den lägre undervisningen redan på 
1880-talet. Kvinnornas inträde fick stor betydelse för yrkets fortsatta ut
veckling. 

Den andra processen, professionaliseringen, var en kollektiv mobilise
ring som kåren uppbådade för att få kontroll över sitt yrke och höja dess 
status. Syftet var att skapa bättre villkor för kårens medlemmar men också 
en ambition om social rörelse uppåt för de enskilda medlemmarna. Den 
professionella organiseringsmodellen skilde sig från den fackliga och följde 
vissa generella principer, som tog sig likartade uttryck inom alla de s k 
intellektuella yrkena. 

Den tredje processen, den statliga byråkratiseringen, var en följd av 
statens allt större inblandning i folkundervisningen. Från att ha tillhört 
privata eller lokala maktpåligganden blev skolan under 1800-talets andra 
hälft alltmer föremål för statliga regleringar och beslut. Statsinterventionis-
men satte sin prägel på läraryrkets utveckling, eftersom den statliga lagstift
ningen och kontrollen standardiserade skolinstitutionen och drog in folk
skolan i byråkratiska regleringsmekanismer, som berörde lärarnas inbör
des relationer och sociala position. 

Industrikapitalismens förändringsfaser 
De tre processer, som jag redovisat ovan, var i sin tur avhängiga av andra 
större strukturomvandlingar som vårt land genomgick under 1800-talet. 
För att få en helhetsuppfattning om hur det samhälle såg ut, som inramade 
dessa processer, har jag ansett mig ha behov av en teoretisk modell för 
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samhällsomvandlingen under industrikapitalismens framväxt. Rolf Tors
tendahl har i sin uppsats "Technology in the development of society 1850-
1980. Four phases of industrial capitalism in Western Europe" försökt 
fånga en helhetsbild av vilka stora förändringar, som det industrikapitalis
tiska samhället genomgått under de senaste hundratrettio åren.16 

Torstendahl låter fyra samverkande faktorer vara grundläggande för hur 
det kapitalistiska samhället under 1800- och 1900-1alen antar nya skep
nader: l)teknologisk förändring och dess effekt på arbetsprocessen, 
2)arbetsdelningen bland olika skikt av arbetare och tjänstemän, 
3)samhällets ekonomiska struktur och 4)arbetskraftens organisering och 
klasskamp. Han finner att Västeuropa, av vilket Sverige är en del, har 
genomgått fyra klart avgränsade historiska faser. Eftersom det bara är de 
två första i hans modell som har relevans för min undersökning, den 
klassiska industrikapitalismen och den organiserade kapitalismen, tänker 
jag här endast gå in på dessa två. Diskussionen om den organiserade 
kapitalismen mot 1800-talets slut har länge pågått inom tysk historieforsk
ning. 

Enligt Torstendahl kännetecknas den klassiska industrikapitalismen (cir
ka 1850-1890) av relativt låg teknisk nivå med hantverksmässig produk
tion. Det var stora skillnader mellan olika arbetargrupper och den indu
striella byråkratin var outvecklad. Staten intog en passiv roll i de flesta 
samhällsfrågor. Arbetarna påbörjade sin organisering, medan tjänstemän
nen fortfarande var oorganiserade. 

Den förändring som inträffade i skiftet mellan den klassiska fasen och 
den organiserade kapitalismen (cirka 1890-1930) var omvälvande. Ny tek
nologi ledde till en omorganisering av industrin som fick vittgående konse
kvenser för den ekonomiska tillväxten. Finanskapital och industrikapital 
integrerades. Produktionen övergick till allt större enheter och mekanise
ringen ledde till ökad arbetsdelning inom industrin med en alltmer homoge-
niserad arbetarklass som följd. Samtidigt byråkratiserades och hierarkise-
rades tjänstemannavärlden. Den liberala ekonomin kombinerades med ett 
växande gemensamt intresse mellan industrin och staten. Följden blev en 
liberal demokratisk interventionism, som organiserades genom den statliga 
byråkratin. Arbetsmarknaden blev genomorganiserad och motsättningen 
mellan samhällsklasserna mer öppen. Både arbetare, tjänstemän och ar
betsgivarsidan organiserade sig för att mobilisera maktresurserna.17 Det 
fanns, som Klas Åmark har hävdat, verkligen skäl för att bokstavligen tala 
om den "organiserade" kapitalismen.18 

Man måste se Torstendahls modell som ett försök att belysa generellt 
verksamma samhälleliga processer, och som sådan är den användbar för att 
förstå samhällsomvandlingen i stort. Dess användbarhet i min studie ligger i 
att den kan förklara läraryrkets förändringar relaterade till allmänna sam
hällsekonomiska och organisatoriska principer. Men den behandlar inte 
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andra samhällssektorer, som också är väsentliga för förståelsen av den 
historiska utvecklingen, nämligen frågor som hänger ihop med förändring
ar i den reproduktiva sfären: uppkomsten av en massutbildning, kvinnor
nas och familjens förändrade roll, den könsspecifika arbetsdelningen, pat-
riarkala ideologiers roll etc. En analys av läraryrket under 1800-talet måste 
också inbegripa dessa företeelser i frågans behandling. 

Folkundervisningens förändring under 1800-talet 
En klassisk fråga inom utbildningshistorisk forskning har varit att förklara 
sambandet mellan samhällsutvecklingen och folkskolans framväxt. Det är 
framför allt två återkommande huvudmotiv som den skolhistoriska diskus
sionen brukar se som orsaker till folkundervisningens förändring. En forsk
ningstradition anser att vi fick skolor därför att vårt samhälle hade föränd
rats tekniskt och konstitutionellt och krävde bättre folkbildning för att 
komma i takt, i balans.19 Sverige behövde en sorts kulturell ansiktslyftning. 
Denna forskningsgren ser skolans förhållande till samhällsutvecklingen ur 
ett perspektiv, där ökade kunskapsbehov var det som ytterst orsakade 
folkskolefrågans lösning, även om många av dessa forskare också har 
betonat att problemen med det framväxande proletariatet i mitten av 
1800-talet bidrog till att vi fick en folkskolestadga 1842. Massutbildningen, 
som växte fram under 1800-talet, ses i denna forskningstradition som ett 
tecken på samhällets demokratisering och den liberala ideologins slutgiltiga 
framgång över de konservativa gruppernas försök att hålla medborgarsko
lan tillbaka. Med den obligatoriska skolan blev läs- och skrivkunnighet en 
tillgång för alla och detta gav människorna ett rikare liv och större chanser 
att hävda sina medborgerliga rättigheter. Att skolan ger kunskaper som 
skall motsvara och tillfredsställa samhällets och individens ökande kun
skapsbehov brukar kallas för skolans kvalificerande funktion. 

Den andra historieskrivningen om folkskolan lägger större vikt vid att 
koppla samman folkskolefrågan med den sociala och kulturella reproduk
tionsprocessen och härleder därför folkskolan ur en mer konkret social 
verklighet, nämligen befolkningsökningen och proletariseringen i Sverige i 
samband med den agrara revolutionen under 1800-talets första hälft.20 

Skolans tillkomst skall ses som en social försäkringsåtgärd för att komma 
tillrätta med problemen med "den farliga underklassen"21 Denna typ av 
forskning betonar att andra faktorer och funktioner är inbyggda i samhäl
lets skolsystem. Utbildning är inte bara kvalificering utan också en slags 
manipulering, där en grupp, en klass eller ett kön lär människor att handla 
och tänka på ett bestämt sätt.22 Skolan blir då en maktapparat för social och 
politisk kontroll och nyckeln till kunskaperna är relaterad till makt och 
privilegier. Utbildningssystemen legitimerar den existerande sociala 
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ordningen. Detta brukar kallas för skolans kontrollerande, reproducerande 
eller ideologiska funktion. 

De flesta forskare ser, att det fanns flera funktioner som samtidigt 
uppfylldes i 1800-talets folkskola. Gunnar Richardson säger om folkskolan, 
att den banade vägen för samhällets demokratisering och folkrörelsernas 
snabba utveckling, men den var också i hög grad ett kyrkans missionsfält.23 

Den historiker som senast har behandlat dessa frågor om folkundervisning
ens framväxt i Sverige är Bengt Sandin, som i sin avhandling Hemmet, 
gatan, fabriken eller skolan visat, att dessa olika funktioner inte alls 
behöver stå i konflikt med varandra utan kan fungera samtidigt. Sandin 
visar på komplexiteten i förhållandet mellan den sociala utvecklingen och 
skolan, och hur nödvändigt det är att klargöra sambandet mellan specifika 
förlopp och olika aspekter av skolväsendet under olika historiska 
perioder.24 Utbildningsväsendets framväxt i början av 1800-talet kan inte 
självklart kopplas till en generell ökning av kvalifikationskraven i samhäl
let, som den första pedagoghistoriska traditionen velat göra gällande. Inte 
heller vill Sandin ge de forskare som har ensidigt konfliktperspektiv rätt, 
när de påstår att skolorna tillkom för att kontrollera och disciplinera 
underklassen.25 Förhållandena är mer komplicerade än så. 

Skolan liksom familjen är en del av den samhälleliga reproduktionspro
cessen, säger Sandin med stöd i utbildningssociologisk forskning. Varje 
samhälle skapar på olika sätt förutsättningar för sin fortsatta existens 
genom att föra över en generations samlade kunskaper, traditioner, politis
ka institutioner, klassförhållanden, världsbild etc till nästa generation. 
Denna reproduktionsprocess är i synnerhet i förändringssituationer en 
källa till konflikter mellan klasserna. Därför är det nödvändigt att på sikt 
skapa ett samtycke till centrala samhällsfunktioner och värderingar, en 
gemensam ideologi i vilket förändringen upplevs som något självklart och 
frivilligt. Principerna för samtycket formuleras av dem som har språket och 
kommunikationsmedlen i sin hand, dvs de styrande klasserna. Samtycket 
måste ständigt återskapas och vidmakthållas. I längden är det nödvändigt 
att samtycket upplevs som något självklart och frivilligt, helt i överensstäm
melse med tingens ordning.26 

Ett visst mått av kompromiss mellan de styrande och de styrdas intressen 
och behov måste alltså tillgodoses, annars fungerar inte samtycket eller 
kontrollen, menar Sandin och hänvisar till sådana kulturellt orienterade 
marxistiska forskare som Antonio Gramsci, Raymond Williams etc.27 San
dins centrala fråga blir då att visa hur underklassfamiljerna och barnen i 
städerna kunde utnyttja skolan som en försörjningsinrättning under olika 
perioder i historien ända från 1600-talet och till skolstadgans tillkomst vid 
1800-talets mitt. Det allmänna skolsystemet som skapades 1842 blev en 
konsekvens av fattigdom, befolkningsökning och myndigheternas behov av 
kontroll. Den svenska folkskolans framväxt uttrycker alltså en relation 
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mellan styrande klassers behov av att kontrollera de lägre samhällsklasser
nas socialisation, men också underklassens behov av att under vissa perio
der få hjälp med sina barns försörjning, tillsyn och undervisning. Skolor 
kunde alltså uppfattas positivt av skilda samhällsklasser av skilda skäl.28 En 
viktig del i Sandins avhandling går ut på att visa att framväxten av en 
obligatorisk folkskola på 1800-talet också innebar, att vi fick olika skolor 
för olika samhällsklasser, där vi tidigare haft ett mer klassintegrerat 
skolsystem.29 

Hur utvecklades då den folkskola som lagstadgades 1842, men som i 
praktiken redan var införd i de flesta städer redan innan ett obligatorium 
kom till stånd? För de flesta landsbygdssocknar var skolans införande något 
helt nytt i jämförelse med den kyrkliga hemundervisning som tidigare 
bedrivits.30 Tack vare Egil Johanssons, Torvald Gergers och Göran Hop
pes forskning har vi fått en inblick i hur den första folkskolestadgan funge
rade i några landsbygdskommuner från mitten av 1800-talet och framåt.31 

Efter flera årtionden av stora svårigheter utvecklades dock folkskolan mot 
århundradets slut allt bättre.32 Skolans kvalificerande funktion blev tydli
gare efter sekelskiftet. Tomas Englund har, med utgångspunkt i Ulf 
P Lundgrens teori om läroplanskoder, sammanfattat det kvalitativa skifte 
som folkskolan genomgick efter sekelskiftet med att hävda, att en medbor
gerlig kod blev styrande för utbildningens mål och innehåll i stället för den 
moraliska kod som varit förhärskande tidigare.33 

Förändringen i skolan kan, som Inger Andersson visat, märkas i svensk
ämnets framväxt på bekostnad av kristendomsämnet och den definitiva 
övergången från en kyrklig lästradition till en allmer medborgerlig och 
nationell läskultur.34 Även skrivundervisningen fick ett nytt innehåll, från 
en metod där reproduktion av andras texter hade stått i centrum till ett 
skrivprogram, där produktionen av egna texter blev det väsentligaste.35 

Det kvalitativt nya inom skolan, som avspeglar sig i modersmålsundervis
ningens förändring kan också spåras inom andra ämnen, till exempel i 
kristendomsämnets utveckling,36 i sångundervisningen,37 i de samhälls
orienterande ämnena, 38 men också i tillkomsten av en rad nya ämnen som 
skulle kvalificera barnen för det praktiska livet i hemmet, slöjden, den 
husliga ekonomin, nykterhetsundervisningen etc (nyligen utforskat av 
Ulla Johansson).39 Den industrikapitalistiska utvecklingen krävde en an
nan grundkvalifikation av det uppväxande släktet. Den s k ekonomiska 
kommittén kritiserade redan 1887 folkskolan för att den inte gav samhälls-
nyttiga och praktiska kunskaper.40 Långsamt förändrades dock skolan steg 
för steg mot en mer samhällsanpassad massutbildning. Bottenskolepro-
grammet, en gemensam grundskola för alla samhällsklasser, diskuterades 
intensivt i slutet av 1800-talet, även om det inte fick genomslagskraft förrän 
långt senare.41 
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Att skolans kvalificerande aspekter fick större tyngd vid sekelskiftet 
betydde inte att dess kontrollerande eller ideologiska funktioner tonades 
ner. För de borgerliga klasser som hade den politiska makten vid sekelskif
tet var den ideologiska skolningen av folkets barn minst lika viktig som 
tidigare. Den hade bara andra ideologiska förtecken vid inträdet till "bar
nets århundrade".42 Den grundläggande förändringen av de sociala relatio
nerna som inträtt med den organiserade kapitalismen skulle mötas av en 
social fostran i skolan.43 I den processen blev lärarna och lärarinnorna 
viktiga ideologiförmedlare. Den stora folkundervisningskommitténs till
sättande 1906 markerade, att ett nytt tänkande genomsyrade skolans ut
veckling och det skulle komma att bli en skola där kyrkan inte längre hade 
samma inflytande som tidigare.44 Det nya samlades i skolreformen 1919.45 

Denna folkskolans förändringsprocess är viktig för min studie av lärarkå
rens historia under 1800-talets sista årtionden och 1900-talets början. "Sko
lan är vad läraren är" hävdade seminariekommittén 1912, men relationen 
mellan skola och lärare är troligtvis också det omvända. Läraren är vad 
skolan är. Eftersom kvinnornas roll i läraryrkets utveckling skall få en 
central roll i min undersökning, skall jag i det följande presentera vilka 
könsteoretiska resonemang som har legat till grund för den historiebild av 
lärarinnorna som jag har tecknat. 

Kvinnofrågans utveckling under 1800-talet 
En mycket viktig fråga inom den kvinnohistoriska forskningen har varit att 
fastställa, vari mäns och kvinnors olika makt egentligen består. Den radi-
kalfeministiska forskningstraditionen hävdar, att det är könens olika biolo
giska särart som är utgångspunkten för könsskillnaderna.46 Det är det 
patriarkala maktsystemet, mansväldet, som är grundläggande för kvinnor
nas underordning. Den materiella basen för ojämlikheten är sexualiteten, 
dvs den biologiska könsolikheten och männens behov av att kontrollera 
den biologiska och sociala reproduktionen. Eftersom könsskillnaderna har 
sin grund i biologin är de i princip omöjliga att förändra. 

En annan vetenskaplig teori med anknytning till marxistisk tradition har 
könens likhet som förutsättning.47 Den ser könsskillnaderna som sociala 
konstruktioner och därmed möjliga att förändra. För denna sistnämnda 
tradition är det kapitalismen som är grunden till kvinnornas underordning, 
och den materiella basen för ojämlikheten är arbetsdelningen mellan kö
nen. Mellan dessa två uppfattningar finns en lång rad forskare som velat 
förena de båda vetenskapssynerna, dvs se kvinnoförtrycket som en följd av 
både patriarkatets och kapitalismens maktsystem.48 Ett viktigt tema i kvin
noforskningen har också gällt frågor om hur det sociala könssystemet 
återskapas och hur ideologier om kvinnor reproduceras.49 
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Under senare år har allt oftare en forskningsansats, som tar hänsyn till 
historisk förändring blivit efterlyst. Det sociala könssystemet måste visser
ligen erkännas som en grundläggande kategori i den historiska analysen 
lika djupt ingraverat i det sociala, ekonomiska och politiska livet som 
klassförhållandena, men det är lönlöst att försöka hitta ett enhetligt kvinno
förtryck, eftersom den manliga dominansens former varierat historiskt 
sett.50 Kvinnornas liv levs i samspel med andra sociala, ideologiska och 
kulturella processer. Därför måste kvinnligheten och kvinnorna betraktas i 
relativa termer; man kan inte inrikta sitt forskningsfält enbart på kvinnor 
för att fylla de luckor som den officiella historien utelämnat, utan relation
erna mellan könen måste studeras komparativt och i ljuset av det historiskt 
föränderliga, både produktionsförändingar, klassförändringar och ideolo
giska förändringar.51 För att överhuvudtaget förstå dynamiken i ett socialt 
system måste både köns- och klassaspekterna finnas i den historiska analy
sens centrum. Samhällets uppdelning i två sociala kön måste problematise-
ras, eftersom könssystemet liksom klassystemet är en basstruktur. Denna 
bredare forskningsansats har fått bli vägledande för mitt studium av lärarin
norna och lärarna under 1800-talet. 

Den fråga som fått mycket stor uppmärksamhet inom den kvinnohisto
riska forskningen har gällt hur den kapitalistiska utvecklingen påverkade 
kvinnornas sociala historia, och hur förhållandena mellan män och kvinnor 
utvecklades under förändrade produktionsbetingelser. Eftersom kvinnor
nas historia är nära knuten till familjehistorien har därför ofta frågan 
kopplats ihop med familjens förändring i det industrikapitalistiska samhäl
let. Splittrades familjen eller stabiliserades familjerelationerna av den så 
kallade moderniseringsprocessen? 

Christina Carlsson gör en sammanfattning av debatten i en aktuell anto
logi om den feministiska teoridiskussionen, och i sin avhandling om den 
svenska socialdemokratins kvinnopolitik vid sekelskiftet.52 Hon menar, att 
det finns empiriska belägg för båda tolkningarna, både för kontinuitet och 
förändring i familjens 1800-talshistoria. Förhållandena varierade regionalt 
och mellan olika sociala skikt. Det som de flesta familjeforskarna dock 
tycks vara överens om är att en ny familjeform växte fram under det 
kapitalistiska samhället som innebar, att kvinnorna definierades mer ut
ifrån sina reproduktiva funktioner.53 Med en förenklad bild brukar man 
tala om att produktionen och reproduktionen skildes successivt i separata 
sfärer. Den "borgerliga" familjeformen, med kvinnorna i en särskild om
vårdnadsvärld och männen i en produktiv samhällsvärld, slog igenom vid 
olika tidpunkter och med olika innebörd i olika samhällsklasser. För många 
grupper skildes aldrig de två funktionerna åt. I de övre samhällsskikten 
konsoliderades den borgerliga familjen tidigare. I de obesuttnas led betyd
de den första industrialiseringsfasen, att såväl kvinnor som barn drogs in i 
lönearbete, ofta tillsammans med husfadern. Det är först vid en senare 
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tidpunkt som enförsörjarfamiljen uppkom inom arbetarklassen och inte 
genomgående där heller.54 Det fanns t ex en stor grupp ogifta ensamförsör-
jande mödrar för vilka hemmafruideologin måste ha varit något helt otänk
bart. 

Forskningen ger alltså en mycket motsägelsefull bild av både kvinnornas 
historia och familjens förändring under kapitalismen. De stora ekonomiska 
och politiska framstegen verkade paradoxalt nog medföra både vinster och 
förluster för kvinnorna. Det borgerliga samhället underblåste kvinnornas 
underordning och utestängning från vissa yrken och från den politiska 
makten, medan det också erbjöd förut otänkbara möjligheter till faktisk 
jämlikhet med männen.55 Elisabeth Fox-Genovese menar att kapitalismen 
och den borgerliga ideologin ändrade den manliga dominansens 
karaktär.56 Kvinnoförtrycket fick ett annat utseende med kapitalismens 
slutgiltiga genombrott. 

En grupp kvinnor som definitivt utsattes för påfrestningar på grund av de 
materiella villkorens förändringar under 1800-talet var de ogifta kvinnorna. 
Den svenska kvinnohistoriska forskningen har försett oss med viktiga 
kunskaper om relationen mellan den agrara utvecklingen, den politiska 
liberalismens framväxt och de ogifta kvinnornas försörjningsproblem.57 

Giftermålsmönstrens förändring i olika samhällsskikt och kvinnornas fa
miljebildning, partnerval och skilsmässor har också stått i centrum för 
vetenskaplig behandling.58 

Det var på 1800-talet som kvinnorna blev ett politiskt problem. De 
samhällsskikt som förordade ett fritt näringsliv och liberala reformer, såg 
också kvinnofrågan under 1800-talet som en överhängande politisk uppgift 
att lösa.59 I en tid av ekonomiska omplaceringar och investeringar måste 
institutionella hinder, som kringgärdade kapitalets rörlighet frigöras. La
gar som begränsade kvinnors arvsrätt och kvinnans omyndighet tycktes stå i 
vägen för en aktiv och föränderlig marknad. 1845 års beslut om lika arvsrätt 
mellan man och kvinna och 1858 års lag om ogift kvinnas myndighet måste 
ses mot bakgrunden av denna ekonomiska utveckling.60 

Den samhällsekonomiska utvecklingen förorsakade också andra demo
grafiska omvandlingar, inte bara befolkningsökning, utan också föränd
ringar i giftermålsfrekvens, nativitet och dödlighet.61 Detta berörde bland 
annat kvinnornas livsvillkor i hög grad och problemen fördes upp på en 
offentlig politisk nivå. Både Gunnar Qvist och Sten Carlsson har visat, att 
1800-talets offentliga debatt om kvinnofrågor inte berodde på något kvin
noöverskott i allmänhet, utan på att ett annat giftermålsmönster hade 
börjat ta form i Sverige, sen giftermålsålder och låg äktenskapsfrekvens.62 

Detta skapade ett ökat antal ogifta kvinnor, som måste beredas försörj
ningsmöjligheter. Det s k europeiska giftermålmönstret bredde först ut sig 
i de högre samhällsklasserna, men slutgiltigt också i alla svenska 
samhällslager.63 Det var först och främst bland medelklassens kvinnor som 
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problemen med försörjningen uppmärksammades. Omkring 40 procent av 
fröknarna och mamsellerna gifte sig aldrig. Även de ogifta männens antal 
ökade, men då civilståndet var viktigare föf kvinnan än för mannen, märk
tes problemen mest på den kvinnliga sidan.64 Kriterierna för socialt anseen
de var dessutom helt motsatta för män och för kvinnor. För män låg det 
sociala anseendet i förmågan att försörja sig, för kvinnor innebar det 
prestige att bli försörjda.65 Om kvinnor inte kunde beredas livsuppehälle i 
det traditionella familje-eller hushållsystemet, blev samhällets ingripande 
desto mer angeläget. Att ett gammalt samhörighetsmönster inom familj, 
hushåll eller bykollektiv löstes upp berörde de ogifta kvinnornas utkomst
möjligheter. 1800-talets kvinnodebatt gällde därför i synnerhet de ogifta 
kvinnorna.66 

Hur många var då de ogifta kvinnorna och änkorna i Sverige under första 
hälften av 1800-talet? Gunnar Qvist visar att år 1800 fanns det i Sverige 
cirka 420 000 kvinnor över 15 år som var ogifta (inklusive änkor) och 1850 
hade den siffran stigit till omkring 660 000.67 De som förblev ogifta livet ut 
ställdes inför svåra försörjningsproblem. Dessa kvinnor utgjorde en spe
ciell grupp på arbetsmarknaden, en grupp som värderades efter andra 
kriterier än den manliga arbetskraften. Klassursprunget styrde även bland 
dem vilket sorts arbete som ansågs lämpligt. För kvinnor med bondeur
sprung eller från proletära miljöer fanns det hårda kroppsarbetet i bonde
hushåll eller industri att tillgå, men för medelklassens kvinnor gällde det att 
finna andra lösningar. Kvinnoreformerna på 1800-talet avsåg således att i 
första hand lindra de ogifta medelklasskvinnornas situation, att skapa 
möjligheter för dem att själva tjäna sitt uppehälle och inte ligga fäder eller 
bröder till last. 

Kraven koncentrerades på reformer inom näringslivets område, närings
frihet inom de borgerliga yrkena, kvinnornas civilrätt, arv och myndighet, 
deras utbildning och undervisning, folkskola, flickskola, yrkesskolor, uni
versitet, deras arbetsrätt, posten, telegrafen, järnvägen, skolan, statliga 
förvaltningen, etc, och deras politiska rätt.6S Ett led i dessa kvinnopolitiska 
reformer var de lagar som stiftades redan på 1850-talet och som reglerade 
kvinnors anställning i det allmänna lägre skolväsendet. Den lagstiftningen 
fick stor betydelse för kvinnorna i det yrke som denna avhandling behand
lar - lärarna i småskolan och folkskolan. 1853 kom förordningen om 
kvinnors rätt till tillträde till mindre skolor (en slags glesbygdsskolor), 1858 
fick de rätt att arbeta i småskolor och 1859 kom en förordning om kvinnors 
arbetsrätt i folkskolor.69 Kvinnorna hade nu släppts in i skolans yrkesvärld. 
Nu började första fasen i "kampen om katedern". Nedan skall jag redovisa 
vad jag menar med detta uttryck. 
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"Kampen om katedern" 
Genom de sociala missförhållanden, som uppstod i industrisamhällets spår, 
skapades en speciell social sfär som kvinnorna i medelklassen kunde göra 
till sin. För dem var det socialt och kulturellt accepterat att arbeta inom 
sektorer, där de inte behövde göra avkall på sin kvinnlighet eller rubba den 
manliga maktbalansen. De kunde arbeta med "dem det var synd om", de 
sjuka, de lastbara, de värnlösa.70 Undervisning av folkets barn hörde till ett 
sådant verksamhetsområde. Kvinnorna fick genom de skolförordningar 
som jag beskrivit ovan delaktighet i ett allmänt samhälleligt ansvarsfält som 
de aldrig tidigare ägt. Nu började en lång och ojämn process, som jag med 
ett litet tillspetsat uttryck har velat kalla "kampen om katedern", dvs 
männens och kvinnornas försök att lägga under sig ett nytt fält, en ny 
marknad som växte fram med det offentliga skolsystemens framväxt, un
dervisningen av de lägre samhällsklassernas barn. 

Enligt gängse könskulturella normer kunde detta arbete vara lämpligt 
både för män och kvinnor. "Kampen om katedern" var inte fråga om en 
öppen strid med dragna svärd eller pekpinnar. De flesta medagerande var 
inte öppet medvetna om att de deltog i ett könspolitiskt spel. Mestadels 
rörde det sig alltså om en ganska dold konflikt, som bara vid vissa tider 
flammade upp. De "stridande" kunde samarbeta med varandra och stödja 
varandra under långa perioder, i synnerhet när de hade en gemensam 
fiende. Och kvinnorna var inte alltid i underläge, åtminstone inte rent 
formellt, och åtminstone inte vissa grupper av kvinnor i yrket. "Kampen 
om katedern" var inte bara en könskonflikt. Den hade också klassdimen
sioner och den var i hög grad beroende av vad som utspelade sig utanför 
skolinstitutionens väggar. Stridens primus motor var staten, som genom sin 
allt aktivare inblandning i skolpolitiken och genom sitt huvudansvar för 
skolan och lärarutbildningen kunde styra fältet och avgöra vilka som skulle 
få tillgång till katedern. "Kampen om katedern" är bara ett annat uttrycks
sätt för problemkomplexet feminisering och professionalisering inom lärar
yrket. Vad hände inom ett yrke där båda dessa processer uppträdde samti
digt? 

Men "kampen om katedern" kan också beteckna lärarnas gemensamma 
försök att få makt över katedern, dvs kårens försök att få kontroll över sin 
egen yrkessektor och få möjlighet att kunna påverka skolorganisationen, 
elevrekryteringen, kursplanernas och yrkesutbildningens innehåll, det som 
kan sammanfattas under professionaliseringsprocessen. Liknande strate
gier mot professionell autonomi använde sig många intellektuella yrken av 
under 1800-talet. 
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Avhandlingens syfte och frågor 

I dagens skoldebatt framställs ofta nutidens skola som starkt föränderlig i 
jämförelse med forna dagars lugna och stabila skolförhållanden. Bilden av 
den idylliska landsbygdsskolan, där alla kunde läsa och stava rätt, och alla 
kunde multiplikationstabellen är förstås en myt, liksom andra nutida myter 
vi har om den gamla goda tiden. Folkskolan mot 1800-talets slut var utsatt 
för en dynamisk omvandlingsprocess, minst lika intensiv som det som nu 
händer i dataålderns skolor. I stället för idyll och harmoni tornar bilden upp 
av en 1800-talsskola fylld av allehanda problem: sanitära missförhållanden, 
långa skolvägar, osunda klassrum, smittohärdar för alla slags epidemier, 
bristfälliga skolmaterial, ovilliga föräldrar, otidsenligt utbildade lärare och 
själsdödande katekesplugg.71 Mot undersökningsperiodens slut finns också 
en ljusare framtoning i bilden; nya statliga och kommunala satsningar 
gjordes för att förbättra skolan, bättre lokaler, barnvänligare pedagogik 
och en reformerad lärarutbildning. I denna skoldynamiska kontext skall 
min avhandlings studieobjekt- lärarinnor och lärare i folkskolor och smås
kolor - inplaceras. 

I det föregående har jag skisserat de strukturförändringar som låg till 
grund för hur läraryrket utvecklades. Tre viktiga förutsättningar bildar ram 
kring det som hände: Steget över från agrarsamhälle och tidig kapitalism till 
den organiserade kapitalismens fas, förskjutningar i skolsystemets funktio
ner från en moralskola till en begynnande medborgarskola och kvinnornas 
förändrade villkor i den samhällsekonomiska omvandlingsprocessen. Allt 
detta satte sin prägel på den yrkeskår som växte fram i samband med den 
nya folkskoleinstitutionens etablering: folkskollärare, folkskollärarinnor, 
småskollärare, och småskollärarinnor. Till att börja med var läraryrket i 
det offentliga skolväsendet ett helt manligt yrke, men relativt tidigt tilläts 
som sagts också kvinnor att få tjänster i skolorna. 

Under periodens gång visar det sig, att denna nya institution och dess 
funktionärer lärarna, börjar "leva sitt eget liv". Skolan och lärarna blev 
inte bara ett avtryck av vad myndigheter och byråkratiska system hade 
tänkt sig, utan de började formulera egna krav på kontroll över skolan och 
över yrket och de ville själva vara med om att artikulera sin yrkeskultur. I 
denna professionella strävan kunde det bli ett hinder om alltför många 
kvinnor sökte sig till yrket, eftersom kvinnlig arbetskraft värderades annor
lunda. Feminisering och professionalisering var egentligen två oförenliga 
principer, som inte borde pågå samtidigt. Det fanns risk för kollisioner 
mellan manliga och kvinnliga intressen, när kvinnor trängde in på ett fält 
där männen redan fanns. Avhandlingen syftar sålunda till att belysa de 
spänningar som kan tänkas uppstå mellan män och kvinnor i folkskolans 
tjänst, det som jag ovan har kallat för "kampen om katedern", dvs könsas
pekterna på läraryrkets professionaliseringsprocess. 
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Frågor om feminiseringsprocessen 

För att ta reda på hur det gick till när kvinnorna började söka sig till 
lärartjänsterna i det lägre skolväsendet gäller mitt första forskningsområde 
den s k feminiseringsprocessen. Vilka generella drag uppvisar ett yrke som 
feminiseras? Vilka faktorer bidrog till att kvinnor fick tillträde till just 
läraryrket? Hur utvecklades feminiseringsmönstret för småskollärarinnor 
respektive folkskollärarinnor? Vilka kvinnor sökte sig till läraryrket? Hur 
formades deras yrkesvärld och livsvärld i ett lokalsamhälle? Hur avspeglas 
de stora strukturella förändringar som skolan genomgick mot 1800-talets 
slut i deras arbetsförhållanden? 

Frågor om professionaliseringsprocessen 
De tidiga "fritt" arbetande lärarna, före det obligatoriska skolväsendets 
tillkomst sålde och hyrde ut sig själva till bönder och bykollektiv. De hade 
mycket lågt socialt anseende och levde på existensminimum. Den första 
folkskolefasens lärare hade inte heller någon hög samhällsstatus, utan 
uppfattades som en ny sorts klockare knuten till kyrkans värld.72 Vissa 
inslag i yrket hade en manuell karaktär. En man som var sysselsatt med 
barn betraktades inte med någon särskild respekt i bondesverige även om 
"skolmäster" legat vid seminiarium något år. Mot bakgrund av den bilden 
framstår lärarkollektivets utveckling mot århundradets slut som en enastå
ende framgång i professionellt hänseende. Lärarkårens kollektiva rörelse 
och dess professionaliseringsprocess bildar därför det andra forskningsom
rådet i min avhandling. Först har jag försökt att relatera lärarkårens profes
sionella strävanden till de allmänna professionaliseringsteorier som finns 
utvecklade inom den samhällsvetenskapliga forskningstraditonen. Hur kan 
lärarnas professionaliseringsförsök relateras till den strukturella föränd
ringen under industrikapitalismens förändringsfaser? Hur utformade folk
skollärarna sitt "professionella projekt"? Vilka strategier och alternativa 
strategier använde de sig av? Hur lyckades deras strävanden? 

Frågor om statens roll för både feminisering och professiona-
lisering 
I grova drag tilldrar sig händelseförloppet i denna avhandling under en tid 
när ansvaret för folkundervisningen bytte skepnad två gånger. Jag börjar i 
en period, när det äldre kyrkliga hemundervisningssystemet fortfarande 
levde kvar vid sidan om de kommunalt styrda folkskolorna, går över ett 
skede när ansvaret för folkskolan huvudsakligen låg på kommunal basis, 
och avslutar i en tid, när staten fått allt större kontroll över utbildning och 
undervisning av de lägre samhällsklasserna. En sådan omfattande omvand
ling av folkbildningens struktur gav upphov till talrika organisatoriska 
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förändringar. En strid ström av lokala reglementen och centrala förord
ningar såg dagens ljus. 

Vårt skolväsende var inte från början ett genomtänkt organiskt helt, utan 
ett konglomerat av olika delar som uppkommit på olika tider och utan 
samband eller samverkan med varandra. En rad olika skolformer växte 
fram. De första skolor som inrättades hade länge en flytande form och 
anpassades efter de svårigheter som hopade sig för kommunerna - få 
inskrivna barn, få examinerade lärare, provisoriska lokaler etc. Många 
skolor var ambulerande på grund av de långa avstånden mellan byarna. Till 
att börja med var skolan detsamma som en enda klass med barn i olika 
åldrar samlade under en enda lärare, enrumsskolan. I längden var inte 
denna lösning pedagogiskt tillfredsställande och en mer differentierad sko
la med olika nivåer, stadier och klasser skapades. För sådana ingrepp 
krävdes statlig inblandning och kontroll. Statsinterventionismen ledde till 
en mer centralstyrd och enhetligt fungerande folkskola i hela landet. Kur
serna standardiserades med normalplaner och stadgor. En central och lokal 
skolbyråkrati utvecklades för att administrera och kontrollera hela syste
met. Detta var den statliga byråkratiseringsprocessen. 

För lärarnas del blev övergången från enrumsskolan till ett mer differen
tierat skolsystem upphovet till att olika lärarkategorier med olika kompe
tens, lön och status uppstod. Vi fick en segmentering av lärarkollektivet, i 
första hand mellan folkskollärare och småskollärare. Denna nivågruppe
ring följde den könsspecifika arbetsdelningens principer, dvs kvinnor på de 
lägre nivåerna och männen på de högre. Folkskollärarinnorna hade dock 
till att börja med en annorlunda position och var mer formellt jämställda 
med sina manliga kolleger. Min tredje forskningsuppgift blir att undersöka 
hur folkskolan övergick till att alltmer bli en statlig angelägenhet och hur 
frågorna om feminisering och professionalisering fanns invävda i detta 
statliga ansvarsövertagande. 

Statens förhållande till lärarna kom att få betydelse för hur deras profes-
sionaliseringsprogram skulle lyckas. Staten är en viktig aktör när det gäller 
att bifalla de professionellas krav på yrkesmonopol. Staten utfärdar legiti
mationer och diplom och staten är motpart, när det gäller löner och utbild
ningskrav. Staten är en mycket viktig partner i det professionella maktspe
let. I statens uppfattning om ett yrke skapas dess självidentitet och dess 
möjligheter till en kollektiv yrkeskultur. Att låta en yrkesgrupp få högre 
professionell status innebär också möjligheter för staten att kontrollera 
professionen. Den tredje forskningsfrågan innehåller därför en undersök
ning av statens roll i lärarkårens professionalisering i allmänhet och statens 
roll för lärarinnornas integrering i det professionella projektet i synnerhet. 

För att belysa statens inställning till feminisering och professionalisering 
har jag valt ut ett delområde, där dessa processer kan tänkas bli särskilt 
tydliga, nämligen i utbildningsfrågan. Vilken roll spelade statens inställning 
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till utbildningsfrågan för hur de professionella målen lyckades? Vad betyd
de statens styrning av manliga eller kvinnliga utbildningsplatser vid semina
rierna för feminiseringsprocessens utveckling i folkskollärarkåren? Vilka 
skillnader förelåg mellan de manliga och kvinnliga sökande till semina
rierna? På vilken sida ställde sig staten i "kampen om katedern"? 

Frågor om staten och småskollärarutbildningen 
Den svåra sociala situation som småskollärarinnorna levde i berodde till en 
del på att de kom att stå utanför den statliga omsorg som visades folkskollä
rarna. Småskolan förblev länge en kommunal inrättning som staten inte 
ville blanda sig i, även om vissa statsbidrag utgick till småskollärarinnornas 
löner. Från början fanns nästan inga krav alls på småskollärarna, mer än att 
de skulle vara moraliskt oförvitliga. När detta i längden visade sig pedago
giskt ohållbart kom deras yrkesutbildning och uppbyggnaden av deras 
seminarier att lämnas till lokala eller privata intressenter. Detta gjorde att 
ett mycket splittrat och olikartat utbildningsmönster växte fram, som för
svårade detta kvinnokollektivs professionella identitet. Min fjärde forsk
ningsfråga tar upp statens bristande intresse för småskollärarinnorna och 
vilken roll detta spelade för deras eftersläpning både vad löner, utbildning, 
rättslig ställning och status beträffar, kort sagt varför de så länge stod 
utanför den professionella utveckling som folkskolläraryrket genomgick? 

Frågor om lärarinnornas integrering i det professionella 
projektet 
Ett viktigt kännetecken på en profession är att den strävar efter att få ett 
slags monopol på yrket. Den försöker få kontroll över tillströmningen och 
utestänger den arbetskraft som inte är önskvärd, den som inte har rätt 
utbildning eller den som av någon annan anledning inte är önskad. Efter
som den kvinnliga arbetskraften på grund av det sociala könssystemet 
betraktades som annorlunda, fanns det förutsättningar för att vissa ute-
stängningstendenser mot kvinnorna skulle kunna uppträda, om kvinnornas 
antal ökade. Mitt sista forskningsområde gäller därför att undersöka om 
kvinnornas tillträde till yrket gick att förena med professionaliseringspro-
cessen. Hur behandlas monopoliserings- eller utestängningsproblemen i de 
teorier som ställts upp av professionaliseringsforskningen? Hur integrera
des lärarinnorna i det professionella projektet? Vilka olika strategier ut
vecklades mot småskollärarinnor respektive folkskollärarinnor? Vilken 
roll spelade kvinnorna för professionaliseringens framgång? 

De frågeställningar jag har i avhandlingen gäller således hur de tre 
processerna feminisering, professionalisering och statlig byråkratisering 
samverkade. Utifrån de resultat som min undersökning leder fram till, 
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kommer jag att diskutera hur dessa läraryrkets strukturförändringar skall 
sättas in i det historiska, sociala och idémässiga sammanhang, som jag har 
skisserat tidigare i detta kapitel. Vidare kommer jag att beröra den köns
teoretiska uppfattningen, att den manliga dominansen över kvinnorna fick 
en annan karaktär i samband med industrikapitalismens genombrott. 

Undersökningsperiod 

I min undersökning bildar två årtal poler i en tänkt tidsaxel. Det första 
årtalet är 1860. Det var det år som de första kvinnliga folkskolesemina
rierna öppnade sina portar för blivande lärarinnor. Under 1860-talet växte 
också småskolor fram, så många att statsmakterna måste ingripa för att inte 
den lagstadgade folkskolan av 1842 års modell skulle försvinna. 1861 tillsat
tes de första folkskoleinspektörerna som genom sina rapporter gav staten 
en inblick i hur det lägre skolväsendet fungerade. År 1860 hölls också det 
Första allmänna folkskolläraremötet, ett tecken på att folkskollärarna 
började bli medvetna om sammanslutningarnas betydelse. 

Slutåret för undersökningen är 1906. Det var ett viktigt år i folkskolans 
och lärarkårens historia, ett mognadsår. Då tillsattes en statlig kommitté, 
folkundervisningskommittén, som skulle utreda hela folkbildningsfrågan, 
lärarutbildningen, läroplanen, inspektionen, byggnadsverksamheten m m. 
Det året var också första gången som staten gjorde en rejäl satsning på 
lärarkåren genom en lönereglering, som var den gynnsammaste dittills. Det 
året satt en folkskollärare som hela skolväsendets högste chef, den liberale 
skolreformatorn Fridtjuv Berg, ecklesiastikminister i Karl Staaffs regering. 
Samma år lade Selma Lagerlöf sista handen vid ett beställningsverk som 
Sveriges folkskollärare hade tagit initiativ till, Nils Hogerssons underbara 
resa genom Sverige, och Sveriges förnämsta författare och konstnärer var 
engagerade i att skapa material till folkskolan. Denna lärarkår hade också 
lyckats få igenom en stavningsreform, ett väsentligt ingrepp i vårt svenska 
skriftspråk. Det året bildades också Sveriges folkskollärarinneförbund i 
protest mot att den allmänna folkskollärarföreningen hade svikit kvinnorna 
i lönefrågan. Det var det året som "kampen om katedern" blev extra tydlig 
och lärarnas professionaliseringsprojekt fick en allvarlig törn och splittra
des organisationsmässigt. 

Eftersom både feminiseringen och professionaliseringen ändrar karaktär 
vid denna tidpunkt, har jag ansett det lämpligt att år 1906 får bilda slut
punkt för undersökningen. Vissa historiska företeelser låter sig inte alltid 
pressas in i en avgränsad periodisering. Ibland har jag därför varit tvungen 
att gå tillbaka till förhållanden som rådde före 1860, och ibland har jag 
dragit trådar längre fram än 1906. Det har varit nödvändigt för förståelsen 
av processerna. 
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Tidigare forskning om lärarkåren 

Det föreligger ingen vetenskaplig socialhistorisk undersökning om lärarna i 
den svenska folkskolan eller småskolan. Pedagogikens historia har hittills 
mest koncentrerat sig på skolans reformer, läroplaner, funktioner och 
innehåll,73 medan de personer som varit ansvariga för att detta innehåll 
förmedlats till barnen har rönt mindre intresse. Den bästa källan för in
formation om Sveriges lärarkår är Svenska folkskolans historia, det stora 
samlingsverket i fem delar som utkom i samband med folkskolans 100-
årsjubileum 1942.74 Avsnitten om lärarkåren ger sakinformation och över
blick över lagstiftning, rättslig ställning, utbildning, löner och facklig eller 
pedagogisk debatt etc. Historieverket bygger på gedigna förstudier och är 
därför rent faktamässigt ganska tillförlitligt. Man får dock inte bortse ifrån 
att verket är initierat och utfört av kretsen kring Sveriges Allmänna Folk-
skollärarförening, och som sådant har det drag av "segrarnas historia". 
Bland annat har de stora slitningarna mellan olika lärarkategorier och den 
viktiga roll som kvinnorna har spelat inom yrket nästan inte alls behandlats. 

Folkskollärarnas och småskollärarnas föreningsväsende har också fått 
sin behandling i jubileumsskrifter och föreningshistoriker.75 Likaså är lä
rarutbildningens historia relativt väl kartlagd.76 Detsamma gäller semina
riernas.77 Den aktuella pedagogiska forskningen om lärarna har överlag 
mer teoretiska infallsvinklar än tidigare. Det gäller t ex ett projektarbete 
om lärarnas arbetssituation i dagens skola och en studie om försöken att 
organisera socialistiska lärare under mellankrigstiden.78 Det finns dock 
ingen historiskt inriktad lärarforskning, som problematiserat att läraryrket 
i det lägre skolväsendet så tidigt fick en kvinnlig majoritet, eller som försökt 
relatera lärarkollektivets 1800-talshistoria till andra mer generellt verksam
ma sociala och politiska fenomen som professionalisering eller statlig byrå-
kratisering. 

Om den svenska socialhistorien om lärarna således lämnar stora luckor, 
så finns däremot en ganska rikhaltig litteratur i den utländska litteraturen. 
Dels finns mer översiktliga historiker om lärare,79 dels finns undersökning
ar som riktar in sig på speciella frågeställningar, lärarnas mentalitet, lärar
nas klassposition, lärarnas utsatthet för samhällelig kontroll, lärarnas poli
tiska engagemang, lärarnas socialisation, etc.80 Den ganska rikhaltiga litte
ratur, som behandlar lärarnas professionaliseringssträvanden, kommer jag 
att diskutera i samband med att denna fråga tas upp i kapitel 3. Detsamma 
gäller litteraturen om feminiseringsprocessen. Den får också vänta på en 
plats i sitt rätta sammanhang. 
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Källkritiska reflexioner 

Vissa källkritiska problem uppstår för den som vill skildra kvinnohistoriska 
sammanhang i äldre tid. I denna avhandling har vi att göra med en yrkes
grupp stadd i professionell utveckling. Deras metoder har gått ut på att göra 
gruppen synlig och tydlig gentemot andra grupper, skapa revir och försöka 
göra sitt kunnande exklusivt. Detta har avsatt stora källserier i form av 
protokoll, berättelser, årsredogörelser, tidningsartiklar etc. Denna utåtrik
tade verksamhet har bedrivits mestadels av männen. Kvinnorna som haft 
en annan roll i det professionella programmet har inte lämnat efter sig lika 
självklara källsamlingar. Den stora betydelse som kvinnorna haft i yrket 
finns för det mesta bara speglad i det "manliga" materialet. Det betyder att 
själva historien som sådan har en inbyggd könstendens, som gör histo
rieskrivningen om kvinnor mer komplicerad. 

Jag har i mitt arbete haft problem med att spåra 1800-talsmaterial, som 
lärarinnorna själva har skrivit. De få lärarinneminnen som finns, är förfat
tade långt efter det att kvinnorna lämnat sin yrkesverksamma tjänst. Dessa 
berättande källor lider litet av solidaritetens minneslucka. Visserligen kom
mer det fram hur problemfyllt och slitsamt lärarinnorna hade det både i sitt 
yrke och i sin vardag, men ändå ligger ett idyllens skimmer över berättelser
na. När lärarinnan i byn tagit itu med tredskande föräldrar eller njugga 
myndighetspersoner får allt i regel ett lyckligt slut. Jag förnekar inte att 
verkligheten faktiskt varit sådan för många lärarinnor i skolans barndom, 
men som historiker bör man vara lite försiktig med ett källmaterial som är 
skrivet långt efter själva händelseförloppet. Det biografiska materialet 
uppehåller sig också mycket kring de materiella förhållandena. Reflexioner 
över andra stora frågor i livet, hur det kändes att vara ogift yrkeskvinna i 
1800-talets Sverige, vilken yrkesetik som utvecklades, vilken syn man hade 
på sina manliga kolleger, förhållandena mellan olika lärargrupper, social 
samvaro och ställning i lokalsamhället, politiska ställningstaganden och 
dylikt, är det tyvärr mera tunnsått av. 

Däremot råder ingen brist på material från männen. Där blir nästan 
förhållandena de motsatta. Det flödar av material från lärarmöten, tid
ningsverksamhet, föreningsväsende och skoldebatt. Lärarna har nedteck
nat sin historia och sina erfarenheter från skollivet i en lång rad publikatio
ner. De har fått sina dagböcker publicerade. De har bestämt vad som skall 
stå i protokollen. De är i allra högsta grad synliga. Även om mycket av det 
materialet har offentlighetens prägel, så finns det anledning att inte anam
ma detta kritiklöst. Den retorik som männen utvecklade vid flammande 
högtidstal eller i kårens pressorgan var anpassade efter professionalisering-
ens krav och spelregler. Att skönmåla framstegen hörde till kårens kollek
tivspråk. Detta faktum har jag också försökt att väga in i bedömningen av 
mitt källmaterial. 
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II "Fruntimrens användande vid 
undervisningen" - läraryrkets 
feminiseringsprocess och 
lärarinnornas yrkesvärld 
"För några år sedan dugde qvinnan ej alls. Nu är det hon ensam, som 
duger."1 Dessa till synes uppgivna ord fälldes av skollärare B C Rohde på 
ett folkskollärarmöte i Örebro 1868. Hans yttrande visar, att han hade 
uppfattat att en förändring i lärarkårens sammansättning höll på att ske, 
inte bara i småskolorna utan även i den egentliga folkskolan. Allt fler 
kvinnor anställdes som lärare först och främst i de nyinrättade småskolor
na. Rohde hade däremot inte riktigt grepp om, vad det var som låg bakom 
denna utveckling. Den oro för utvecklingen som han kände, försökte han 
avvärja genom att tillgripa kvinnonedsättande argument: 

De qvinnor, som passa i skolan, äro ej egentligen qvinnor till sin karakter, utan 
män. Har en qvinna länge förestått en skola, så får man se att hon förlorat sin 
qvinlighet. (Bifall, ogillande)"2 

Rohdes inlägg var emellertid inte typiskt för den allmänna meningen hos de 
talare som framträdde på mötet i Örebro.3 De flesta som gjorde inlägg 
talade varmt för kvinnliga lärare, framför allt i småskolan, men enligt 
mötesreferenten fanns många i församlingen, som biföll med bravorop 
efter Rohdes anförande medan andra reagerade med hyssjningar. Det var 
tydligen en känslig fråga som var uppe till debatt. Detta kapitel skall handla 
om den process som Rohde tyckte sig märka, att läraryrket höll på att 
förkvinnligas, att kvinnorna började erövra ett fält, som från början var 
manligt, det offentliga skolväsendet. Det var främst i småskolan som kvin
norna hade blivit många. I de egentliga folkskolorna var det fortfarande 
ovanligt med kvinnliga lärare, när Rohde gjorde sitt inlägg 1868, men nya 
kullar av folkskollärarinnor utexaminerades varje år från de båda kvinno
seminarierna i Stockholm och Skara.4 

Teoretiska utgångspunkter 

Om de flesta utövarna av ett yrke har samma kön, färgar det synen på yrket. 
Det är som om själva arbetet tog intryck av vilket kön som innehar det. Vi 
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definierar omedvetet vissa arbeten som kvinnojobb eller mansjobb och 
tillerkänner dem därmed olika status.5 Kvinnor finns i arbetslivet i väl 
avgränsade funktioner eller delfunktioner.6 Dessa kan förändras med ti
den. De förändringar som inträder, sker inte av en slump, men det kan vara 
mycket komplicerat att avgöra, vad det är som ytterst orsakar, att ett yrke 
blir specifikt manligt eller kvinnligt. Den yrkessociala företeelse som inne
bär att många kvinnor kommer in i ett förut manligt yrke brukar kallas för 
feminisering. Med den termen avses här, att antalet kvinnor inom ett yrke 
ökar, dvs en kvantitativ förändring. Eftersom kvinnlig arbetskraft, på 
grund av kvinnans förhållande till reproduktionen och på grund av det 
sociala könssystemet, värderas annorlunda, innebär också en feminise-
ringsprocess i tidigare manliga yrken att andra gruppers värdering av yrket 
förändras, att yrket förändras samhällsstrukturellt.7 

Vilka könskriterier bestämmer egentligen arbetsgivares val av manlig 
eller kvinnlig arbetskraft?8 Tre omständigheter sägs vara styrande för om 
arbetsgivare har föredragit kvinnor framför män, om kvinnor är billigare, 
om de finns tillgängliga, om de har relevant utbildning för jobbet ifråga.9 

Men dessa tre faktorer räcker inte alltid för att kvinnor skall anställas. 
Kapitalismen sägs ibland vara könsblind, men kapitalisterna är förvisso inte 
det, utan använder sig av könssystemets värderingar.10 De säger sig välja 
sin arbetskraft så att själva arbetets art harmonierar med kulturella och 
biologiska könsnormer. Kvinnorna i den tidiga textilindustrin anställdes 
därför att de ansågs ha erfarenheter av denna verksamhet genom sin textila 
hantverkstradition.11 Byggbranschen, gruvnäringen eller stålindustrin sä
ger sig helst anställa manlig arbetskraft på grund av männens starkare fysik. 
I vissa branscher har kvinnor fått arbete vid löpande band på grund av sin 
påstådda fingerfärdighet och uthållighet inför monotona arbetsuppgifter 
och kvinnornas tillskrivna sex-appeal har givit dem jobb som värdinnor, 
receptionister, växeltelefonister etc, enligt arbetsgivarnas egna utsagor. 
Manliga arbetsgivare anger också männens och kvinnornas olika familje
roller som skäl till varför de hellre anställer män i t ex ledande funktioner. 
Männen sägs ha karriärmedvetande och vara mer motiverade att se arbets-
karriären som det främsta målet i livet, och de behöver inte vara tjänstledi
ga för barnafödande. Kvinnorna ser inte sig själva som familjens huvudför-
sörjare och har därför inte samma karriärkontinuitet som männen.12 

De ovan förda resonemangen om varför yrken får en viss könsstämpel 
som är svår att radera ut, tar inte hänsyn till att det också föreligger ett 
könsligt dominansförhållande mellan män och kvinnor. Männen hade makt 
att stänga ute kvinnor från en rad områden där dessa gärna velat få tillträde, 
från politiken, från affärslivet, från utbildningen, från de attraktiva yrkena 
osv. Utestängningen behöver inte alltid ha formulerats öppet i lagar och 
förordningar, utan kan också bedrivas på ett mer sofistikerat sätt på ett 
ideologiskt plan. Männen hade privilegier att skapa ideologier om vad som 
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var manligt och kvinnligt arbete, eftersom de i regel både var arbetsgivare 
och dessutom företrädde kvinnorna i det offentliga. Att till exempel påstå, 
att kvinnor tappar sin kvinnlighet, om de ger sig in på manliga fält, som 
skollärare Rohde gjorde, var bara en av många manliga strategier för att 
hålla kvinnorna på plats.14 Den ideologi som lär kvinnor, att en könssegre-
gerad arbetsmarknad och en könsspecifik arbetsdelning är något naturligt, 
något helt i överensstämmelse med tingens ordning, uttrycker ett könsligt 
relationsförhållande, där mannen är den starkare parten, även om domi
nansen i vissa avséenden upprätthålls med kvinnornas samförstånd. Kvin
nornas underordning förutsätter ett visst mått av konsensus mellan 
könen.15 

Den könskulturella traditionen bidrar sålunda till att könsstrukturer i 
arbetslivet är svåra att bryta. Det förefaller som om sociala, kulturella, 
juridiska och ekonomiska konventioner har tenderat att hålla kvar en sorts 
könsspecifikt status-quo-tänkande på arbetsmarknaden. Även de arbetssö
kande har i hög grad internaliserat dessa normer och går inte gärna in på det 
andra könets område. Ändå kan historien uppvisa många exempel på att 
kvinnor kommit in i typiskt manliga yrkesvärldar. Vad är det då som har. 
hänt? Ekonomhistorikern Myra H Strober har i tidskiften Signs presente
rat en modell för vilka faktorer som gör, att en könslig yrkesstruktur bryts. 

Strober menar att det måste vara ett samspel både på arbetsmarknadsni
vå, ekonomisk nivå och ideologisk nivå, innan en könssegregerad struktur 
kan ändras. På arbetsmarknadsnivån upprätthålls könssegregerad status-
quo, om inte något exceptionellt inträffar. Det som måste till för att 
förändra situationen är något som skakar om systemet (system jolt) utifrån 
eller inifrån, ett krig, en kris, en teknologisk förändring, uppkomsten av en 
ny metod, en administrativ reform, övergång till storskalig produktion 
e dyl. Det måste också finnas tillgång på lämpligt utbildade kvinnor och 
skapas stor efterfrågan på arbetskraft genom systemförändringen. Men 
inte ens detta räcker om inte systemförändringen sammanfaller med att 
medier, politiker, familjeopinion, institutioner etc backar upp nyordningen 
med en passande ideologi, som sanktionerar kvinnornas lämplighet för det 
ena eller det andra yrket.17 

Strobers modell är mycket allmänt hållen. Den är inte relaterad till någon 
diskussion om historisk förändring eller till något generellt samhällsteore-
tiskt resonemang. Möjligen är det därför hon i ett senare forskningssam
manhang har vidareutvecklat frågan till en speciell diskussion just om 
läraryrkets feminisering, där hon kopplar ihop lärarinnornas inträde på 
lärarbanan med framväxten av byråkratiska skolsystem i de amerikanska 
städerna under 1800-talet. På det sättet har hon just i sin forskning om 
lärarinnor fördjupat modellen till att gälla i en given historisk kontext. 
Industrikapitalismen och urbaniseringen blir då enligt hennes senare sätt 
att se det som ytterst förändrar läraryrket. Mer om denna forskning nedan. 
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Olika feminiseringsmönster i läraryrket 
Det var den amerikanska forskningen som först tog itu med att studera 
feminiseringsprocessen i det lägre skolväsendet i USA. Det är inte att 
förvåna sig över, eftersom andelen kvinnliga lärare i amerikanska skolor 
var så iögonfallande stor, att det inte gick att studera läraryrket och neglige
ra att det var ett kvinnoyrke. År 1900 bestod cirka 70 procent av deras 
lärarkollektiv av kvinnor och i städerna över 90 procent.18 Det stora antalet 
kvinnliga lärare i städerna fick sedermera bli utgångspunkten för Myra H 
Strobers och David Tyacks slutsatser, att feminiseringen var ett resultat av 
de kapitalistiska produktionsförhållandenas genombrott.19 Den stora ef
terfrågan på lärare i samband med omorganiseringen av skolväsendet 
under 1800-talets befolkningsökning fick skolstyrelserna i städerna att an
ställa den billigare kvinnliga arbetskraften. Könssegregeringen mellan 
manliga och kvinnliga lärare blev därför mycket större i städerna än på 
landet, eftersom de urbana skolsystemen hade blivit byråkratiserade i olika 
nivåer och på olika stadier. Kvinnorna sattes på de lägre tjänsterna och 
männen på de högre och de administrativa. I städerna fanns det rikare 
utbud av arbeten för männen och därför uppstod ingen allvarligare arbets
marknadskonkurrens mellan män och kvinnor.20 

Annorlunda var det på landsbygden. Där var männen i majoritet i de 
halvtidsläsande skolorna. Läraryrket var attraktivare för männen, som inte 
hade samma tillgång till alternativa arbetsmöjligheter som männen i sta
den, och de kunde dessutom kombinera läraryrket med andra sysselsätt
ningar, eftersom skolan organiserades efter näringarnas eller jordbruks
samhällets säsongsrytm.21 På landsbygden var man inte lika beroende av 
statliga direktiv och byråkratiska formaliteter, utan skolorna var anpassade 
till lokala, ibland provisoriska förhållanden. De kvinnor som arbetade i 
landsbygdsskolor var mer jämställda med männen, eftersom skolsystemet 
inte var lika hierarkiskt uppbyggt som i städerna. De amerikanska forskar
na menar, att när landsbygdsskolorna drogs in i samma standardiserings
krav som stadsskolorna, genom en mer centraliserad skolorganisation som 
krävde heltidsanställda lärare, så kom också kvinnorna att befolka lands
bygdsskolorna och dessutom på lägre nivåer. Det urbana hierarkiska mön
stret spred sig således ut på landsbygden och därmed också feminisering i 
större skala. 

Mot denna beskrivning har några kanadensiska forskare argumenterat.22 

Alison Prentice och Marta Danylewycz menar, att den amerikanska femini-
seringsforskningen negligerar den stora roll som kvinnor har spelat i under
visningen/öre det obligatoriska skolsystemets uppkomst. De menar, att det 
inte går att fastställa när feminiseringsprocessen i undervisningen egentli
gen har börjat, eftersom kvinnor verkar ha funnits med i undervisningen 
även långt tillbaka i tiden före det moderna skolsamhällets uppkomst. 
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Genom empiriska studier av skolor och lärare i vitt skilda delar av Kanada 
visar de, att feminiseringsmönstret ser mycket olika ut beroende på vilken 
ekonomi ett område är uppbyggt kring, yrkesutbudet i närmiljön, fattigdo
men, etniska och religiösa särdrag och kvinnornas roll i den tidigare barna
undervisningen. Visserligen fanns det gott om kvinnliga lärare i städer eller 
stadsliknande miljöer, men det fanns också tidigt gott om lärarinnor i de 
allra fattigaste områdena på landsbygden eller i trakter, där näringsförhål
landena gav männen en chans till annat arbete. Städerna uppvisade dess
utom olika mönster i katolska och evangelisk-lutherska områden.23 Den 
kanadensiska forskningen har visat att feminiseringsproblematiken är mer 
komplicerad än vad man först trodde. Kan vi således också räkna med att 
det fanns olika feminiseringsmönster även i det svenska skolväsendet? 

Den utländska forskningen har i sina analyser inte skilt på olika lärarin
neyrken i det lägre skolväsendet, antagligen därför att skillnaderna mellan 
de båda grupperna inte varit lika formaliserade i andra länder som i vårt 
land. För Sveriges del är det viktigt att hålla isär småskollärarinnor och 
folkskollärarinnor, eftersom de båda grupperna växte i antal under olika 
betingelser och under olika tidpunkter. I fortsättningen skall jag i detta 
kapitel följa hur man argumenterade i riksdagen, när skollagarna skulle 
ändras, så att kvinnor fick rätt att söka tjänster i skolan. I riksdagsmateria
let framkommer vilka motiv som låg bakom förslagen om "fruntimrens 
användande vid undervisningen". Jag skall först undersöka småskollärarin
neyrkets uppkomst. Debatten om småskollärarna är nära kopplad till små
skoleinstitutionens införande i Sverige i mitten på 1800-talet och därför 
måste vi kortfattat inbegripa denna organisationsförändring i resonemang
et för att förstå vad som öppnade dörren för kvinnorna in i skolans värld. 

Småskollärarinnornas inträde i läraryrket 

Riksdagen 1856-58 och folkskolans kris 
Den svenska folkskolan präglades redan från början av intressemotsätt
ningar i samtiden. Bönderna gjorde motstånd mot en folkskola, som de inte 
såg som omedelbart nyttig för den egna klassens behov. Redan under 
riksdagsdebatterna i början på 1840-talet hade stark opposition mot att 
folkskolan skulle bekostas av kommunerna själva framförts, och många 
bönder fruktade att skolan skulle ta barnen från arbetet på gården.24 

Protester höjdes också mot att socknen skulle bära ansvaret för de fattiga 
barnens skolgång.25 Inte heller i de samhällsklasser, som förordat en obli
gatorisk skolgång för de lägre samhällsklasserna, fanns en enig linje. Inom 
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borgarklassen fanns en slags intraklasskonflikt i inställningen till en obliga
torisk medborgarskola. För vissa grupper kunde folkskolan ge farliga kun
skaper, som bara skulle väcka revoltlusta eller ge halvbildning, för andra 
var folkets bildning som "regnet för jordens fruktbarhet"; böndernas barn 
behövde kunskaper för att kunna handskas med ett allt mer kommersiellt 
jordbruk.26 Skolans förhållande till den sociala och kulturella reproduktio
nen kom i konflikt med skolans förhållande till reproduktionen av kapita
let, barnarbetet i jordbruk och industri. 

Vid 1856-58 års riksdag stod det klart för Sveriges riksdagsmän, att den 
folkskolestadga, som hade antagits redan 1842 höll på att bli ett rejält 
misslyckande, när den skulle genomföras i praktiken. Folkskolan befann 
sig "uti ett beklagligt tillstånd."27 Det stora utrymme som folkskolefrågan 
fick vid denna riksdag antyder hur angeläget ämnet ansågs vara och visar 
ståndens uppfattning om, att staten måste ta större ekonomiskt och admini
strativt ansvar för folkundervisningen om inte folkskolans många belackare 
skulle få helt rätt.28 I inte mindre än 30 motioner formulerades förslag på 
hur folkskolekrisen skulle lösas och förhållandena förbättras. Problemen 
var först och främst av ekonomisk natur. Bidragen från statsverket måste 
höjas om kommunerna skulle orka med att förbättra ett dåligt fungerande 
skolsystem. Pengarna skulle först och främst användas till en betydande 
omorganisation av hela skolväsendet och dess undervisningsmetoder.29 

Det stora namnet för dagen i ständernas skoldebatter var Torsten Ru-
denschöld. Denne hade genom sina egna skolexperiment och genom sina 
debattskrifter om folkskolan vunnit erkänsla i det svenska skoletablisse-
manget. Hans nya skolplan skulle kunna överbrygga de motsättningar som 
fanns mellan det gamla och det nya undervisningssystemet, mellan det 
kyrkliga hemundervisningssystemet och det nya folkskolesystemet. Ru-
denschölds förtjänster i riksdagens ögon låg i, att han hade erfarenheter 
från skolan och kände till vilka problem som låg bakom böndernas ovilja 
mot det nya. Det som fick genomslagskraft i hans undervisningsprogram 
var återförandet av undervisningen till hemmen via en ny sorts skola som 
byggde på den äldre undervisningens traditioner.30 Det var roteskolorna 
eller småskolorna, men han påpekade att de också kunde kallas: 

hemskolor av deras gemensamma egenskap att dels komma alla hemmen nära 
och dels även ofta förläggas i själva hemmen utan att kräva särskilda skolhus.31 

Man skulle också blåsa liv i den gamla hemläsningstraditionen. Vilka skulle 
då anställas som lärare i roteskolorna eller småskolorna? Alla lärarkrafter, 
som socknen kunde uppbringa, skulle mobiliseras. Det var viktigt att de 
som undervisade hade förankring i hembygden, var "tjänliga personer 
inom församlingen." Rudenschöld föreslog ungdomar i 15-20-årsåldern, 
som gått i församlingens egna skolor och som var de i "skicklighet och i 
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sedlighet pålitligaste lärjungar." De äldre ambulerande lärarna, de sk 
folkpedagogerna eller naturlärarna - skolmoster eller skolmäster, skulle 
också vara mycket lämpliga, eller också andra personer ur allmogen som 
förenade ett gott förstånd med kristligt sinnelag och rena seder.32 

Rudenschölds skolprogram fick snabbt gehör. Att uppbåda lokala kraf
ter och samla en bygds intellektuella erfarenhet för en enklare skolform var 
tilltalande för dem som skulle bekosta och politiskt ta ansvar för folkskole
väsendet. Vid 1856-58 års riksdag var många skolmotioner inspirerade av 
Rudenschölds skrifter och skolverksamhet. Hans idéer diskuterades i stån
den och han deltog personligen i det utskott som behandlade skolmotioner-
na och skrev det betänkande som till sist utmynnade i besluten om folksko
lans reformering.33 Rudenschöldsprogrammet fick stor betydelse för de 
nya skolförordningar som utfärdades under 1850- och 1860-talen. Organi
sationen förändrades, folkskoleinspektörer tillsattes och skolans undervis
ningsmetoder skulle ändras.34 Med Rudenschölds småskoleidéer fick vi en 
underställd lärarkår i det svenska folkundervisningsväsendet, en kår av 
outbildade kvinnor från lägre samhällsklasser, som tog över det lägre 
stadiet av folkskolan. Man skulle kunna säga, att det var kvinnorna som 
räddade folkskolan ur dess kris. Var det egentligen riksdagens avsikt från 
början? Var småskolestadiet vikt enbart för kvinnor, eller tänkte man sig 
också att män skulle kunna arbeta som lärare i den nya småskolan? Vi skall 
kort återvända till riksdagsdebatten. 

Rudenschölds ihärdiga förkunnelse om småskolans införande och dess 
nära återknytning till den kyrkliga hemläsningstraditionen lyftes som sagt 
fram i en rad motioner vid riksdagen 1856-58.35 Riksdagens sammansatta 
utskott som behandlade motionerna ansåg att motionärerna hade giltiga 
skäl för sina krav på folkskolans omorganisering. En tilltagande liknöjdhet 
både i hemmen och i skolan krävde en "fördelning av folkskolans verksam
het efter olika grader av undervisning", dvs en sorts differentierad skol
form. Genom att dela skolan kunde den lägre och för alla oumbärliga 
undervisningen: 

bibringas af lärare med inskränktare anspråk; genom dessa lärares förminskade 
dyrhet kan ett större antal utaf dem underhållas;36 

Riksdagens skrivelse till Kungl Maj:t sammanfattade frågan och tryckte 
framför allt på de ekonomiska vinster man kunde göra genom att använda 
oexaminerade lärare "ur allmogen med håg för barnlärare-kallet."37 Detta 
beslut var enligt en samtida kritiker att vrida klockan tillbaka och återföra 
skolan till "gubb- och gummskolan före 1842. "381 en förordning av den 23 
april 1858 kungjordes, att småskolor för det första förberedande kunskaps
måttet för nybörjare kunde inrättas överallt i landet oberoende av avstånd 
till folkskolan.39 
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Genom de nya skolförordningarna 1853 och 1858 fick kvinnorna tillträde 
till det allmänna skolsystemet. Men det nya systemet var inte enbart vikt för 
kvinnor. Både män och kvinnor omtalas som tilltänkta lärare för detta 
bildningsarbete. Det verkade som om man eller kvinna, skolmäster eller 
skolmoster, yngling eller ung flicka inte spelade någon roll bara det blev 

billigt och bara barnen lärde sig de nödvändiga minimikunskaperna. Små
skolan var statens svar på ett akut problem i ett fattigt lands skolväsende.40 

Småskolans och småskollärarinnornas första historia hörde ihop med en 
ekonomisk och pedagogisk skolkris, som också var en legitimitetskris. Det 
gällde att få skolan accepterad och det var en man med erfarenhet av 
böndernas faktiska inställning till skolan som föreslog kompromisslösning
en. Med lokala, oexaminerade och billiga lärare från allmogens egna led 
skulle motståndet mot skolan brytas. 

Det var i detta sammanhang som kvinnorna kom att bli lärarinnor i det 
allmänna skolväsendet. Det var de som utgjorde den billigaste arbetskraf
ten, och det var de som tog över småskolan. Männen ville tydligen inte 
stanna kvar i ett yrke som fick stämpeln av att vara ett kvinnoyrke. Lönerna 
var dessutom så låga att inga män med andra utkomstmöjligheter ville 
stanna kvar. Och för kvinnorna på landsbygden låg undervisningssysslan i 
kvinnotraditionen. Det var kvinnorna som hade haft en stor del av ansvaret 

\ 

för den första läsundervisningen i den kyrkliga hemundervisningstraditio
nen. Det fanns också kvinnor före det allmänna skolsystemets tid som 
ambulerade mellan byarna och läste med barnen för lite spannmål och 
husrum.41 Skolmostern eller den duktiga konfirmationsflickan skulle nu bli 
småskollärarinna. Yrket har alltså rötter i äldre folklig undervisningstradi
tion. 

Det var inte riksdagens avsikt från början att göra detta till ett renodlat 
kvinnoyrke, men snart upptäckte man, att det inte gick att få de män man 
ville ha till ett yrke som betalades så uselt. Då valdes en annan linje: 
Småskollärarinneyrket borde bli ett kvinnoyrke! I ett utskottsbetänkande 
från 1867 heter det: 

Småskolorna stå genom sin betydelse och uppgift vida närmare hemmen,—. I 
sammanhang härmed har Utskottet ansett sig böra uttala den åsigt att handhaf-
vandet af undervisningen i småskolor bättre egnar sig för qvinnor än för män.42 

Med denna politik kunde stat och kommun hålla skolkostnaderna nere: 
"Om manlige lärare skulle användas i alla småskolor, skulle skolkostnaden 
uppgå till enorma summor", framhöll läroverksrektorn och riksdagsman
nen P A Siljeström, en av de ivrigaste förkämparna för kvinnliga lärare 
både i småskolan och folkskolan. Och retoriken om kvinnornas förträfflig
het som småskollärare började blomstra under detta årtionde, vilket inte 
hade skett under 1856-58 års riksdag. Småskolorna skulle betraktas: 
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såsom en ersättning för modervården, så anses med rätta qvinnan vara särdeles 
lämplig för detta kall, emedan hon oftast är i besittning af det kärleksfulla milda 
anlag, som saknas hos de flesta männer—,44 

I 1878 års normalplan kallas den lärargrupp som arbetar i småskolan för 
lärarinnor,45 det slutgiltiga tecknet på att småskolläraryrket nu ansågs vara 
ett kvinnoyrke. Det var således genom en administrativ reform, där stats
makterna på billigast möjliga sätt försökte lappa ihop ett skolsystem i kris, 
som blev startsignalen för kvinnornas inträde på lärarbanan. Småskolan 
med lärarledd undervisning i stället för växelundervisning skapade efterfrå
gan på lärare. För flickor i de lägre samhällsskikten fanns inte många yrken 
att välja på som inte var rena kroppsarbeten och lärarinneyrket blev ett 
attraktivt alternativ för många flickor. Att bli lärarinna var att bli utvald av 
prästen eller folkskolläraren eller en ambitiös förälder. Och målmedvetna 
flickor fanns det gott om. Det visade sig, när småskollärarinneseminarier 
började inrättas, att det blev hård konkurrens om platserna (se kap 4). I 
debatten kring småskolans införande har vi alltså kunnat se att småskollä-
raryrkets feminisering hade sin jordmån i tillgång och efterfrågan på billig 
arbetskraft, i ett skolsystem i ekonomisk och pedagogisk kris och i en 
framväxande ideologi som framhöll kvinnornas kompetens utifrån könsliga 
aspekter. 

Småskolan var till att börja med en nödlösning, en eftergift åt utbild
ningskonservativa krafter för att få folkskolan billigare och bättre accepte
rad. De ekonomiska argumenten vägde tungt i debatten. Småskolläraryr-
kets feminisering blev därför en fattigmodell, som fick konsekvenser för 
yrkets fortsatta utveckling. Småskollärarinnorna blev ett lärarproletariat. 
Vi skall nu gå över till att följa feminiseringsprocessen mer konkret. 

Feminiseringsprocessen i småskolläraryrket 
1853 års förordning om mindre skolor och 1858 års småskoleförordning 
skapade förutsättningar för kvinnor att söka tjänster i småskoleväsendet. 
Hur könsfördelningen rent konkret utvecklades i fortsättningen kan vi se i 
figur 1. 

Feminiseringen gick fort. Redan inom tio år efter småskoleförordningen 
1858 hade kvinnorna blivit över hälften, och i slutet av perioden fanns bara 
enstaka manliga småskollärare kvar. Småskollärarinnorna tog även över i 
de mindre folkskolorna, som var en vanlig skolform i glesbygden. Det 
könsliga spridningsmönstret varierade något över Sverige. I vissa trakter 
levde ett manligt småskollärarmönster kvar längre, i t ex Jämtland, Norr
botten och Dalarna.46 Att det i vissa områden var vanligare med manliga 
småskollärare har troligtvis med lokala traditioner att göra, att det funnits 
en speciell kateketskola eller "seminarium" i området som utbildat män för 
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småbarnsundervisning, eller att näringsstrukturen i en bygd varit så pass 
ensidig, att män med svårigheter att klara av tyngre kroppsarbete inte 
kunnat finna annan utkomst. En del män använde småskollärarerfarenhe-
ten som en social språngbräda för att sedan söka vidare till folkskollärarse-
minariet. 

Figur 1. Antalet småskollärare och småskollärarinnor i Sverige 1862-1910. 
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Källa: Sammandrag av konsistoriernas uppgifter ang folkskolornas tillstånd 1862, ED:s arkiv, 
RA; BiSOS P, Folkskolan, 1868, sid 34,1882, sid 3*, 23,1892, sid 6,1902, sid 8,1910, sid 11. 
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Eftersom småskolan var en enklare och billigare skolform blev den 
mycket populär, och många församlingar försökte komma undan skolstad-
gans bestämmelser genom att införa småskolor i stället för egentliga 
folkskolor.47 En försvarare av den egentliga folkskolan hävdade i en de
battskrift redan 1862, att småskolor växte upp som svampar på mullen av 
1842 års folkskola, medan folkskolans examinerade lärare hamnade i skug
gan. 48 Familjer som hade lång väg till närmaste skola, skickade även de lite 
större barnen till småskolan, om den låg närmare till, och många föräldrar 
tyckte att de kunskaper, som barnen förvärvade i småskolan, gott och väl 
räckte till. På många håll blev det svårt att hålla isär småskolorna från den 
mer bundna skolformen folkskolan, som hade krav på examinerade lärark-
rafter med lagstadgad minimilön: "Emellan.folkskolan och småskolan är 
således ingen annan skillnad, än den som förefinns i lärarnas antagande och 
aflönande," skrev folkskoleinspektören i Kristianstads och Blekinge län 
1863 och andra inspektörer var av samma uppfattning.49 

Vid 1860-talets slut blev småskolorna ett reellt hot mot folkskoleväsen
det. År 1868 hade de blivit nästan lika många som folkskolorna.50 Staten 
gick därför in och försökte reglera verksamheten och skilja de olika skolfor
merna åt. Den billigare kvinnliga arbetskraften tilläts inte att konkurrera ut 
folkskolan och folkskollärarkåren. (Denna kårs reaktioner på småskollära
rinnornas inträde i läraryrket skall avhandlas i kapitel 5.) I en rad förord
ningar under 1860 och 1870-talen särställdes de två skolformerna tydligare, 
varvid de mindre skolorna (en sorts glesbygdsfolkskola) och småskolorna 
fick en klart underordnad position i förhållande till den egentliga 
folkskolan.51 Det tog dock tid innan de nya direktiven och rekommendatio
nerna följdes ute i skoldistrikten. Småskolan var därför länge på många håll 
en ersättningsskola för den egentliga folkskolan. 

Småskollärarinnorna - ett lärarproletariat 
Småskollärarinnor arbetade i tre olika sammanhang. De innehade tjänster 
dels i småskolan, som tillkommit som en nödfallsåtgärd för att rädda 
folkskolan, dels i den mindre folkskolan, som var en sorts provisorisk 
folkskola i glesbygden, där en småskollärarinna tog hand om alla barnen 
från klass 1-6, och dels som biträdande lärare i vanliga folkskolor, som en 
sorts assistenter åt den ordinarie folkskolläraren, om denne hade särskilt 
stora klasser eller var sjuklig. Vi märker att i alla tre sammanhangen var 
småskollärarinnans arbete kopplat till att spara pengar, till nödlösningar 
och provisorier. Den omständigheten utgjorde ingen bra start för ett nytt 
yrke. Hör här ett öde som inte var alltför ovanligt: 

Vi fattiga små krypmyror, som sitta i en gammal bristfällig småskolesal på 
katedern, och frysa så, att vi mången gång behöfva handskar på våra händer 
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under lektionerna.— Och hur förhåller det sig med våra löneförmåner?— Min 
första lön var sextio(60) kronor (årslön) och s. k. fritt vivre.— Dålig välling, sill 
och hafrebröd till morgon, sill, potatis och skummjölk till middag och äfven 
hafrebröd då, vattgröt och dålig mjölk till kvällsvard.— Jag har i 36 år arbetat i 
skolans tjänst, frusit och svultit mer än en gång. Jag har nu 54 lefnadsår, lider af 
nervositet, astma och reumatisk värk så svårt, att jag tidtals ej kan vända mig i 
min säng och är så grundligt utsliten till kropp och själ, att jag omöjligen kan 
företaga mig någon ny verksamhet.52 

Småskollärarinnornas rättsliga ställning var obefintlig; de kunde sägas upp 
från sina tjänster med kort varsel och var därför utlämnade till skolrådets 
godtycke. De kunde inte få ordinarie tjänster förrän 1918; de hade inga 
pensioner förrän 1892; ingen rätt till tjänstebostad förrän 1897; ingen 
avtalsenlig minimilön förrän 1897. De kunde inte gifta sig och samtidigt 
göra anspråk på att få behålla sin tjänst, kort sagt deras förhållanden var 
miserabla. Låt oss se på deras löneutveckling under perioden som den 
framkommer i tabell 1. 

Lönerna var från början obestämda, eftersom varje skoldistrikt gjorde 
upp lönen med sina lärarinnor. År 1871 beslöts att statsbidrag till lönen 
kunde utgå med 75 kr årligen, om kommunen betalade minst 150 kr i 
årslön. 1878 höjdes statsbidraget på villkor att lärarinnan fick minst 300 
kronor i lön och hade minst 7 månaders utbildning. År 1900, när småskollä
rarinnans årslön var 400 kronor tjänade en yrkesarbeterska 550 kronor och 
ett kvinnligt skrivbiträde cirka 700 kronor. Inte förrän 1897 fick lärarinnor
na sina naturaförmåner rättsligt reglerade, men i de flesta fall ingick bostad 
och vedbrand i lönen redan dessförinnan. Vid en undersökning som före
togs 1894 visade det sig dock, att 20 procent inte hade bostad och ved 
inräknade i lönen.53 Det föll sig naturligt för Tidning för lärarinnor, små
skollärarinnetidningen som startade 1898, att öppna sina spalter för läse
kretsens goda råd om hur småskollärarinnorna skulle kunna överleva på 
den knappa lönen. Och tipsen som strömmade in hade både anknytning till 
hantverksarbete och undervisning: erbjud hjälp med handarbete, ordna en 
slöjdkurs på kvällarna för flickor, teckna av monogram ur Allers mönster
tidning, hyr ut köket till någon stickerska eller sömmerska på dagarna och 
gör upp om att få hyra maskinen på kvällarna, fläta halm och strå till 

Tabell 1. Småskollärarnas minimilöner 1878-1908 (slutlöner). 

År Årslön i kronor 

1878 300 
1897 350 
1904 400 
1908 680 

Källa: LLNB, 1:3, sid 363. 
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halmhattar, lär ut olika vävmönster och glasmålning, ge privatundervis
ning, starta försäljning av griffeltavlor, kritor etc, spara på din hälsa genom 
stärkande promenader, akta dina kläder så att de håller längre etc. 54 

Vem ville bli småskollärarinna under dessa svåra förhållanden? Så här 
uppfattar en småskollärarinna vid sekelskiftet sina kollegers hembakgrund, 
den yrkesgrupp hon kallar för "de tysta arbetarna": 

I den fattiga stugan där borta finnes en stor barnskara, och bland dessa en liten 
flicka. Hon växer upp, börjar skolan, och det går bra för henne. Hon har 'lätt för 
att fatta'.— Hon afslutar efter några år sin skolgång (och skall välja yrke)— Hon 
väljer, hon vill vara hvad hon så ofta i sin sorglösa barndom varit: lärarinna-
naturligtvis småskollärarinna, ty hon har ej råd att lära mer.55 

Bilden av småskollärarinnan född i en fattig stuga är bara till hälften riktig, 
åtminstone om man ser på hur småskollärarinnorna rekryterades lite längre 
fram under perioden. För den tidigaste småskolefasens lärarinnor stämmer 
dock beskrivningen av småskollärarinnornas sociala bakgrund. De få utta
landen eller undersökningar som finns om de allra första småskollärarin
nornas sociala härkomst visar att dessa kom från allmogehem, småbrukar-
och torparhem, från arbetar- och hantverkarmiljöer.56 Från Bollnäs semi
narium finns en examenskatalog från 1866 bevarad som ger uppgifter om 
seminaristernas sociala bakgrund. De var döttrar och söner till inhyseshjon, 
torpare, snickare, soldater, kolare etc.57 Samma rekryteringsmönster 
kan man återfinna under 1870-talet i de statliga småskollärarseminarierna i 
Haparanda och Mattisudden i Norrbotten.58 Men även andra sociala skikt 
började sända sina döttrar till seminarierna, lägre tjänstemän, handlare och 
småföretagare. En viss klassförskjutning i den sociala rekryteringen hade 
ägt rum vid sekelskiftet. Småskollärarinnor från privata seminiarier blev en 
större del av kåren. Vid Uppsala privata småskollärarseminarium t ex 
dominerade elever med medelklassbakgrund. Bland de lärarinnor som 
examinerades där mellan 1893-1909 var 50 procent födda i högre tjänste
mannahem eller i storföretagarfamiljer. Resten var döttrar till lägre tjäns
temän och småföretagare.59 

Den sociala rekryteringen till småskollärarinnekåren varierade mellan 
olika distrikt i Sverige. Det skilde också mellan stad och landsbygd. I 
städerna blev medelklassinslaget tydligare. Göteborgs stad, som mycket 
tidigt började använda sig av kvinnlig arbetskraft i skolorna, anställde t ex 
mellan åren 1858-1870 111 småskollärarinnor av vilka två tredjedelar kom 
från lägre medelklass eller medelklass.60 Som helhet för perioden kan 
sägas, att dessa lärarinnor rekryterades från ett brett socialt spektrum. 
Döttrar till bönder, lägre tjänstemän och småföretagare var i majoritet, 
men där fanns också många flickor från arbetar- och torparhem som hade 
sökt sig till barnundervisning. Uppfattningen om att småskollärarinnan i 
gemen skulle vara född i den fattiga torparstugan, förekommer dock ofta i 
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den allmänna debatten. Det var som om yrkesvillkorens knapphet färgade 
av sig även på uppfattningen om hennes sociala bakgrund. 

I det följande skall jag presentera en lokal studie av lärarinnorna i ett 
norrländskt sågverkssamhälle under 1800-talet. Vid arbetet med denna 
lokalstudie har jag haft glädje av att kunna samarbeta med Ulla Johansson, 
Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet, som också studerat Sköns 
församling i sin avhandling om skolans vardagslivsfostran "Att skolas för 
hemmet". 

Småskollärarinnorna i Sköns församling och deras yrkesvärld 
1873-1914 
Sköns församling ligger mitt i Sundsvallsdistriktets sågverksmiljö, det vikti
gaste trävarudistriktet i Sverige under 1800-talets andra hälft. Av regionens 
40 ångsågar låg nio inom Sköns kommun. De nyanlagda sågverken behöv
de arbetskraft och befolkningsökningen blev explosionsartad. Under åren 
1850-1890 steg invånarantalet från drygt 1000 till cirka 11000 människor. 
Med de inflyttade arbetarna kom barnen. Trycket på skolmyndigheterna 
ökade och skolrådet i församlingen fick problem med att rymma den allt 
talrikare barnaskaran. Mellan åren 1850-1914 uppfördes femton skolor i 
Skön, av vilka sågverksägarna bekostade sex, de sk verksskolorna. Skol
verksamheten, som under rådande omständigheter utvecklades förvånans
värt snabbt, föranleddes inte bara av centrala statliga direktiv, utan det 
fanns också en lokal medvetenhet om att den industriella utvecklingen i 
regionen hade fått sådana sociala konsekvenser för arbetarfamiljerna och 
deras barn, att det krävdes speciella uppfostringsåtaganden från samhällets 
och näringslivets sida.61 

I detta dynamiska skoldistrikt kom 72 småskollärarinnor att anställas 
mellan åren 1873-1914.62 Det dröjde således ända till 1870-talet innan 
Sköns skolansvariga bestämde sig för att tillgripa den enklare skolformen 
småskolan. Över hälften av småskollärarinnorna (41 st) stannade i genom
snitt bara 3,5 år inom församlingen, medan resten (31 st) blev riktiga 
trotjänarinnor och fanns i kommunens skolor i 28 år i medeltal. Några 
arbetade över 40 år i samma skola.63 Alla lärare i småskolan var kvinnor. 
Sköns småskollärarinnor var alltså en mycket rörlig kår, trots att de mate
riella förhållandena i denna församling inte var de sämsta. En del sågverks
ägare byggde fina mönsterskolor med hyggliga lärarbostäder och även 
församlingen byggde nya skolhus och lärarbostäder i takt med befolknings
ökningen. Ändå blev det täta lärarbyten i de flesta småskolor i församling
en. Varför slutade så många? Vart tog de vägen efter terminerna i Skön? 

Tjugoen småskollärarinnor fick annan tjänst, de flesta i Sundsvalls stad 
eller i andra kommuner i Västernorrland. Tolv slutade utan att uppge 
anledning, troligtvis fick de också annan tjänst, utan att skolrådets ordfö
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rande har antecknat det i skolrådsprotokollen. Elva gifte sig och sade 
därför upp sina tjänster som brukligt var. Två avled, och två läste vidare vid 
folkskollärarinneseminarium. En fick sluta på grund av baptistiska sympa
tier, en utvandrade till Amerika och en slutade på grund av sjuk släkting. 
Tjugoen småskollärarinnor pensionerades inom församlingen. (Pensione
ringen har för de flesta skett långt efter min undersökningsperiods slut.)64 

Att småskollärarinnorna överlag bytte tjänst ofta hade uppmärksammats 
av statsmakterna. En statlig utredning som gjordes i samband med pen
sionsfrågans lösning i slutet av 1880-talet konstaterade, att under en fem
årsperiod hade cirka hälften av kåren rört på sig.65 Drygt en tredjedel hade 
bytt tjänst, mindre än en tredjedel hade gift sig och resten hade slutat av 
andra anledningar, dött, pensionerats, utvandrat, studerat vidare etc. Kon
traktsprosten C G Grundeli tog upp frågan i riksdagen 1896 och kopplade 
då ihop småskollärarinnornas flyttningsiver med de materiella betingel
serna: 

Och hvad blir följden af dessa ogynnsamma förhållanden? Jo, lärarinnan och 
hennes arbete i skolan lider deraf. Icke så få härda ut på samma plats oaktadt 
svårigheterna, men många söka den ena platsen efter den andra för att få det 
drägligare. Härigenom uppstår en rörlighet bland småskolans lärarpersonal, 
som är i högsta måtto menlig för skolan; ty få saker bidraga så att förderfva en 
skola, som täta ombyten af lärare.66 

Den stora rörlighet, som vi kan spåra bland Sköns småskollärarinnor, var 
således ett utbrett problem i hela landet. De som slutade på grund av 
giftermål sade upp sina tjänster. Det var praxis, när man ingick äktenskap. 
Det fanns dock småskollärarinnor som fortsatte att arbeta, fastän de var 
gifta. I Skönsmaterialet hittar vi sex, som var gifta, men ändå arbetade. Det 
hängde på skolrådets goda vilja, om man skulle få stanna kvar i yrket efter 
det att man gift sig. Inte förrän småskolans lärare hade möjlighet att också 
söka ordinarie tjänster (1918) kunde de hävda sin rätt att få behålla tjänsten 
vid giftermål. Lärarinnor vid njindre folkskolor och de som jobbade som 
biträdande lärare undantogs dock från ordinariesystemet, och hade alltså 
inte ens efter 1918 laglig rätt att stanna kvar i tjänst efter giftermål.67 

Småskollärarinnorna gifte sig i regel med män från lägre medelklassen.68 

Från vilka sociala miljöer rekryterades de sjuttiotvå Skönslärarinnorna? 
Över hälften kom från lägre medelklass eller medelklassfamiljer och resten 
från bonde-,torpare- och arbetarklass.69 Skönslärarinnorna följde således 
samma breda sociala rekryteringsmönster som landet i övrigt. De allra 
flesta hade också yrkesutbildning.70 Det var bara två som var helt oexami
nerade och de arbetade som vikarier under en kortare period. I övrigt hade 
alla någon form av småskollärarutbildning. Det är lite förvånande, efter
som riksdagens mening från början var att detta yrke inte krävde någon 
särskild utbildning mer än ett kristligt sinnelag och elementära kunskaper i 
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Ottilia Indebetou, föreståndarinna vid Säbråseminariet för småskollärarinnor 1877-
1907. Hon hade 40 undervisningstimmar i veckan förutom administration, förbere
delser etc. Hon "fostrade med en något kärv ömhet" som en kollega uttryckte det. 
Foto: Härnösands landsarkiv. 
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läsning, räkning och skrivning. När riksdagen 1878 bestämde att statsbidrag 
till lönen skulle utgå endast till de småskollärarinnor, som hade minst sju 
månaders utbildning, satte dock seminarieverksamheten fart. (Se utbild
ningsfrågorna i kapitel 4.) 

I denna veva tillkom småskollärarinneseminariet i Säbrå, norr om Här
nösand i Västernorrland, och den första årskullen utexaminerades därifrån 
samtidigt som Sköns skolansvariga bestämde sig för att bygga fyra nya 
småskolor i församlingen. Detta seminarium fick stor betydelse för den 
interna rekryteringen av småskollärarinnor i Västernorrland. Inte mindre 
än 72 procent av småskollärarinnorna i Skön hade bevistat detta 
seminarium.71 Det betydde att merparten av Sköns småskollärarinnor hade 
skolats under den stränga förståndarinnan Ottilia Indebetous ledning, som 
enligt en kollegas utsago "fostrade med en något kärv ömhet."72 Hon var 
föreståndarinna för Säbråseminariet i trettio år och skötte alla ämnen själv. 
Det betydde en undervisningstid av 40 timmar i veckan förutom förberedel
ser, rättelser och administration. Eleverna som gått Säbråseminariet hade 
fått en levande modell för den strängt arbetande och plikttrogna lära
rinnan. 

Att välja lärarinna under 1800-talet var en noggrann procedur. I början 
av perioden handplockades småskollärarinnorna till sina tjänster av skolrå
dets ordförande, kyrkoherden i församlingen. När fyra nya småskollärarin
nor skulle tillsättas i Skön 1879, gav skolrådet prästen i uppdrag att via 
brevväxling och kontakter försöka skaffa fram lämpliga lärarinnor. Om 
någon av dessa inte höll måttet skulle hennes tjänst annonseras ut. Folksko
leinspektören protesterade mot ett sådant förfaringssätt och ansåg att 
tjänsterna skulle utannonseras.73 När man några år senare övergick till att 
följa folkskoleinspektörens rekommendation, upphörde inte för den skull 
prästens inflytande över valet och den noggranna förhandsinformationen 
om de sökande. År 1885 sägs i skolrådsprotokollet: 

Alldenstund ingen av de i paragraf 1 uppräknade sökandena var för skolrådet 
känd och då man icke heller af vidfogande tjenstgöringsbetyg kunde bilda sig en 
säker uppfattning om sökandenas karaktär, kristliga sinnelag och duglighet 
såsom lärarinnor, uppdrogs åt undertecknad, ordförande att på enskild väg söka 
förskaffa närmare och så vitt möjligt tillförlitliga uppgifter om de sökandes 
sinnelag och skicklighet såsom lärarinnor, och skulle så snart dessa upplysningar 
vunnits skolrådet ånyo sammanträda för att i ämnet fatta afgörande beslut.74 

I Sköns församling kom folkskolan och småskolan att successivt ta en allt 
fastare form, dels genom centralt utfärdade bestämmelser, dels genom de 
rutiner som utvecklades på lokal nivå. Skolrådets allt tätare sammanträden 
kan tas som mått på den lokala skolbyråkratins utveckling. Under 1870-
talet hölls 14 skolrådssammanträden, under 1900-talets första årtionde 
hölls 175, ett tydligt tecken på hur skolväsendet blivit en allt viktigare del i 
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en församlings liv och hur de byråkratiska rutinerna ökade. De tidiga 
protokollen visar hur skolan var anpassad till jordbrukssamhällets tidsrytm 
och krav; i de senare är lärotiden, läsordningarna, närvaroplikten, kurspla
ner etc minutiöst reglerade och anpassade efter industriproduktionens 
villkor75 Detta blev förstås särskilt tydligt i ett expansivt industrisamhälle 
som Skön, där sågverkspatronerna hade stort inflytande över skolpoli
tiken. 

Hur avspeglar sig småskollärarinnornas förändrade yrkesvärld i dessa 
protokoll? Den allra största delen av ärendena i skolrådet var tjänsteären
den, lärartillsättningar, (164 lärare arbetade sammanlagt i kommunen un
der perioden), ärenden om skollokaler, ombyggnader, material, lönefrå
gor, skolekonomi, kontakt med högre myndigheter, kontakt med tredskan-
de föräldrar och skolkande barn etc, men i detta till synes prosaiska materi
al kan man också utläsa vilken expansiv arbetsplats som skolan var i slutet 
av 1800-talet. Den gigantiska omvandling som skolan genomgick satte 
förstås sin prägel på yrket och tänjde ut lärarinnornas yrkes värld långt över 
vad deras korta utbildning var avsedd för. Flexibilitet var en dygd. Det kom 
nya ämnen, nya undervisningsmetoder, nya läromedel och nya material 
som krävde fortbildning och självstudier för att läraren skulle kunna under
visa - slöjd, gymnastik, nykterhetsundervisning, om tobakens skadlighe
ter, teckning, ljudläsemetoden, nystavningen och mycket annat.76 Skolans 
socialhygieniska omvandling ställde nya krav på lärarinnornas uppsikt över 
elevernas renlighet och hälsa. Deras kontrollerande funktioner ökade vid 
sekelskiftet i takt med socialstatens frammarsch. De skulle ha uppsikt över 
sjuka barn och anmäla smittosamma sjukdomar till skolrådet. De skulle 
genast anmäla vanvård, tredska, fattigdom, disciplinfrågor. De skulle kon
trollera barnen även under raster och fritid. Närvaroplikten i skolan hölls 
efter alltmer noggrant.77 De drogs in i skolnämndsarbete (en sorts barna
vårdsnämnd) och gjorde hembesök för att skapa sig en bild av problembar
nens miljöer för att hitta lämpliga lösningar eller för att hämta barn till 
skolan.78 Skolans allt större intrång i barnens liv ökade också de byråkratis
ka rutinerna och journalskrivande, blankettifyllande och materialkontroll 
tog allt mer tid i anspråk.79 

Arbetsmiljön var därtill hälsofarlig. I protokollen framkommer en lång 
rad epidemier som Skönsskolorna drabbades av, scharlakansfeber, nervfe
ber, strupsjuka, difteri, mässling, barnförlamning, spanska sjukan.80 Det 
enormt stora barnantalet i klasserna måste ha försvårat undervisningen och 
slitit på krafterna. Trängseln i skolhusen gjorde att både avdelningsläsning 
och varannandagsläsning praktiserades på vissa håll, vilket betydde att 
varje lärare kunde få ta hand om över 140 barn, som fick undervisas på 
skilda tider.81 Vissa år blev också sjukdomsprocenten i kåren större och två 
av Sköns småskollärarinnor hamnade på sinnessjukhus.82 Under rådande 
förhållanden var ändå småskollärarinnorna som kår förvånansvärt opro
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blematisk för skolrådet. Det verkade som om arbetet trots allt flöt enligt de 
anvisningar som de lokala reglementena hade satt upp. Endast en av de 72 
behövde omplacering på grund av disciplinproblem och en blev som sagt 
uppsagd på grund av baptism.831 jämförelse med de manliga folkskollärar
nas större benägenhet till att ta konflikter med skolrådet var småskollära
rinnorna idealisk arbetskraft ur arbetsgivarens synpunkt. Anställningsfor
men, att lärarinnorna inte hade fasta tjänster, dämpade självklart upprors
lustan. Den stora omsättningen på tjänsterna är dock ett tecken på att 
förhållandena inte var bra. 

Attityden gentemot småskollärarinnorna från skolrådets sida var 
patriarkal.84 Överhuvudtaget verkade skolrådets ordförande kyrkoherde 
John Andersson Bråten ha praktiserat någon sorts söndra-och-härska me
tod gentemot sina "anställda", både mot män och mot kvinnor. Vid vissa 
tillfällen kunde en lärare eller en grupp lärare utan större problem få 
igenom ett förslag. Vid andra tillfällen var pastor Bråten helt oresonlig 
inför förändringar.85 Svårast hade småskolans lärarinnor att få igenom en 
löneökning eller en önskad förflyttning till någon annan av församlingens 
skolor.86 Den första gemensamma aktionen för högre lön som församlings
skolornas småskollärarinnor gjorde, skedde 1904 ungefär samtidigt som 
småskollärarinnekåren i hela landet började träda fram och ställa krav.87 

Några av Sköns småskollärarinnor var medlemmar i Anna Hammardahls 
lärarinneförening, som just vid denna tid trädde i aktion för förbättrade 
löner för småskollärarinnorna. Ofta har diskussionerna i skolrådet en falsk 
ton av medlidande, när småskollärarinnornas problem var uppe till debatt. 
Deras löneökningar motiverades inte med att kvinnorna hade rätt till högre 
löner genom nya bestämmelser utan skedde liksom på skolrådets goda vilja 
som en sorts utdelning av allmosor. 

Vilka ljusa sidor hade denna yrkesvärld? Skolrådsprotokollen ger inte 
mycket information om den sidan av yrkeslivet; det ligger i deras natur att 
spegla problemen. Men det pedagogiska arbetet bland barnen måste ha 
fungerat någorlunda tillfredsställande, eftersom de allra flesta lärarinnor 
fick goda vitsord och omdömen av kyrkoherde Bråten, som annars var 
känd för sin hårdhänta betygssättning, i synnerhet mot de lärare som inte 
dansade efter hans pipa.88 Om småskollärarinnorna vid Finsta småskola 
berättar en yngre kollega: 

De var bekanta med folket omkring där och de hade kafferep och de bjöd alltid 
på massor vid examen och det var sed att man skulle in där.— De blev respekte
rade av befolkningen och de gick i kyrkan. Båda två var duktiga och de hade 
syföreningar hemma. Jag tror att en var söndagsskollärare i kyrkan. De var 
mycket respekterade.89 

Och i småbarnen hade nog lärarinnorna sina många beundrare. Så här 
minns en före detta elev vid Kubikenborgs sågverksskola de båda småskol
lärarinnorna: 
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Kubikenborgs lärarkår, Sköns församling, 1906, Fr v Maria Öhgren, J-E Öhgren, 
Olga Holm, Jean Forteen (ev), Elsa Holmstrand, Erik Johansson, Siri Wassberg. 
Privat ägo: Lars-Olof Andersson, Östersund. 

Elsa Holmstrand, hon var den gladaste och raraste och trivsammaste lärarinna 
man kan tänka sig. Hon var så hyperelegant, så sista modet kreerade hon. Hon 
var alltid modernt klädd, alltid stora hattar eller mössor, medan Siri Vassberg 
höll sig nog mera på sin kant, hon var mycket modern hon också, men hon var 
mera korrekt. Det är hon som har den stora hatten som ser ut som en skorsten.— 
Siri Vassberg var mycket, mycket precis och mycket mycket riktig och kanske 
lite sträng var hon väl. — Men hon var mycket rättvis och hon var otroligt 
skicklig som lärarinna, skicklig att lära barnen skriva.™ Ja se det var inte värt att 
komma med smutsiga naglar. Då blev man hemskickad med lapp till mamma att 
hon skulle göra ren barna innan dom gick till skolan. Det var bara att rätta sig 
efter det. — Men Elsa Holmstrand, henne älskade barnen. Hon var förfärligt rar 
och pigg och glad. Alltid hade dom roligt i hennes klass, alltid hörde man 
skrattsalvor inifrån hennes klass. — Hon var en mycket skicklig sångerska, så 
hon och mamma tävlade om kyrkomusiken i Skönsmons kyrka.—Hon var 
väldigt utåtriktad, var mycket i stan, hon hade ju Bustinsky som sin goda vän, 
hon var utåtriktad helt och hållet.90 

En annan elev från Ortvikens småskola minns sin småskollärarinna Hanna 
Pettersson: 

Det var den underbaraste lärarinna på jorden. Hon kände för Ruth och mig som 
om vi vore hennes barn, så att säga, så jag vet att vi fick en bok utav henne en 
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gång som det stod Till Ruth och Ella från Hanna Pettersson' i.— Om vi kom för 
tidigt till skolan fick vi plugga multiplikationstabellen och om det var väldigt 
dåligt väder fick vi sitta inne på själva rasten och plugga multiplikationstabellen, 
och sen fick man knacka på hos fröken, hon hade två rum och kök bara på andra 
sidan farstun i samma ytterport, och då förhörde hon en. Kunde man då, då fick 
man en apelsin och det var ju något väldigt märkvärdigt på den tiden. Hon var 
sträng, ja jag har så gott minne av henne så och ändå var hon nog lite inbunden.-
-Hon bodde bara för sig själv. Hon hade inget umgänge. Hon bodde fullkomligt 
ensam, så hon gick aldrig bort och bjöd aldrig någon hem, men jag avgudade 
henne.91 

Tyvärr kan jag inte spegla dessa småskollärarinnors historia annat än via 
överhetens ögon, och några spridda minnen om dem, som har förbleknats 
av tidens gång. 1800-talets småskollärarinnor har som jag tidigare sagt inte 
lämnat mycket eget samtida källmaterial efter sig. Ett undantag är Hulda 
Elmblad i Småland. Hon skrev dagbok om sin första tjänstgöring som 
lärarinna i södra Småland, i byskolan i Karsemåla i Härlunda skoldistrikt i 
Kronobergs län. En sammanfattning av hennes dagbok finns i Appendix. 
Dagboken ger en unik inblick i en ung småskollärarinnas första kontakt 
med sitt yrke på 1800-talet, besvären med barnen, relationerna till lokalbe
folkningen, prästen och de andra skolmostrarna i byarna runt omkring.92 

Nästa avsnitt skall ägnas åt frågan hur och varför kvinnorna fick tillträde 
även till den egentliga folkskolan. 

Folkskollärarinnornas inträde i läraryrket 

1856-58 års riksdag och kvinnofrågan 
Jag har konstaterat, att feminiseringen av småskolläraryrket var betingat av 
en krissituation i själva skolsystemet, där i synnerhet ekonomiska argument 
fick avgöra beslutsfattandet om en ny och billigare lärarkår. Av dessa 
lärares proletariserade situation att döma kan vi se, att småskolans etable-
ring från början var en sorts fattiglösning, en landsbygdsåtgärd, som dock 
så småningom kom att utvecklas till en skolform bättre integrerad i den 
egentliga folkskolan, som ett lägre stadium av denna. Småskolesystemet 
utvecklades ju också i städerna. Det skulle dock dröja ända till århundra
dets slut, innan staten på allvar såg småskolans lärarkår som just en statlig 
tjänstemannagrupp, som den måste ikläda sig ett visst ansvar för. Vi skall 
nu följa debatten kring folkskolläraryrkets feminisering för att se, hur 
denna debatt skilde sig från den om småskolans lärare. Den offentliga 
diskussionen om kvinnliga lärare i egentliga folkskolan lägger större vikt 
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vid könsstereotyper om kvinnan, om de specifika egenskaper, som gjorde 
kvinnor lämpliga till lärarinnor, men också åt den nya ekonomiska situation 
som uppstått för kvinnor genom den demografiska förändringen. Kvinno
politiska insatser måste till för att hjälpa de ogifta kvinnorna ut på arbets
marknaden. Samtidigt kunde staten och kommunerna dra nytta av den 
billigare kvinnliga arbetskraften. Ett tydligt marknadstänkande lyser ige
nom även i denna debatt. 

I början på 1850-talet hade skolreformatorn Per Adam Siljeström gjort 
en resa i Amerika, där han studerat det nordamerikanska skolväsendet. 
Efter hemkomsten skrev han en omfattande reseskildring, där han bl a 
pekade på det stora antalet kvinnliga lärare i de amerikanska skolorna och 
de stora vinster på flera plan, som kunde skördas av att kvinnor användes i 
undervisningen på alla stadier i folkundervisningen.94 

Der jämte äger qvinnan, öfver huvud taget, onekligen ett stort företräde uti allt, 
som heter samvetsgrannhet och punktlighet, tålamod och ihärdighet, lugn och 
ordning, puts och fina seder och genom alla dessa egenskaper är hon företrädes
vis skicklig att skapa en sådan anda och upprätthålla en sådan ordning, som h var 
och en måste önska se rådande i en skola. Det är hemmets anda, som genom 
qvinnan, hemmets och hemlifvets förnämsta representant, föres in uti skolan; — 
Slutligen kommer till allt detta, att jämförelsevis lika välja bättre qvalificerade 
qvinliga lärare kunna erhållas mot ett vida lägre arfvode, än manliga. Står denna 
utväg öppen så skola säkerligen alltid en stor mängd fattiga fruntimmer af bättre 
uppfostran egna sig åt lärarekallet, och de skola finna sig rikligen betalda med ett 
arfvode, för hvilket det icke är möjligt att erhålla någon manlig lärare af ens den 
sämsta beskaffenhet. Man gör sålunda en icke oväsentlig besparing, på samma 
gång man vinner deras högre bildning och finare seder för skolan.95 

Siljeströms inlägg visade att han hade kvinnor ur en viss klass i åtanke för 
lärarinneyrket. "Fattiga fruntimmer af bättre uppfostran", som genom sin 
bildning skulle bli bra modeller för folkskolebarnen, var kvinnor från 
medelklassen. Att kvinnor redan fanns inom undervisningen var inte främ
mande för Siljeström. Det var vanligt även i svenska städer, att medelklass
kvinnor öppnade enskilda skolor eller arbetade som guvernanter i förmög
nare hem. Från 1855 finns en uppgift om att det fanns cirka sextonhundra 
guvernanter och lärarinnor i Sverige96 och bara i Stockholm fanns år 1863 
nittio stycken enskilda skolor, som förestods av kvinnor, förutom de små
barnsskolor som också fanns.97 Undervisningen av flickor bedrevs också av 
kvinnliga lärare och ecklesiastikminister Henning Hamilton påstod i en 
utredning i slutet av 1850-talet att skolor och pensioner för flickor fanns inte 
bara i huvudstaden utan också i de flesta mindre städer.98 Som ytterligare 
exempel på det livliga intresse som kvinnorna själva visade för att få 
utbildning till lärarinnor uppgav Hamilton en lärokurs för fruntimmer som 
hållits i Stockholm 1858 och till vilken sökte sig just kvinnor, som "voro 
eller hade för afsigt att blifva lärarinnor."99 
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Detta kvinnointresse för undervisningen skulle nu styras in i folkskolans 
tjänst till folkskolans fromma. Att få in kvinnor i offentligt reglerad verk
samhet gav också bättre kontrollmöjligheter över den kvinnliga enskilda 
skoletableringen.100 Det blev den liberale riksdagsmannen och för kvinno
frågor aktive Lars Johan Hierta som först motionerade om att kvinnor 
borde anställas även i den egentliga folkskolan.101 Detta skedde vid samma 
riksdag som småskoleproblem diskuterades, 1856-1858. 

Hiertas motion beskriver först de manliga folkskollärarnas svåra och 
ekonomiskt otrygga situation. Han målar upp en framtidsbild för dessa, där 
stigande livsmedelspriser, uteblivna löneförhöjningar och ständiga bekym
mer hotade. Men det fanns en utväg ur krisen, enligt Hierta: 

Det är en erkänd och ofta uprepad sanning, att det upväxande slägtets upfostran 
och dess första bildning till sedlighet och kärlek för det ädla och goda företrädes
vis tillhöra qvinnan, såsom en av hennes skönaste bestämmelser.102 

Så räknade Hierta upp alla egenskaper som kvinnan var utrustad med och 
som gjorde henne utvald till lärarekallet. Han ställde sig undrande inför, 
varför inte kvinnor kunde sköta undervisningen i allmänna skolor, när de 
kunde förestå och sköta enskilda skolor och uppfostringsanstalter. Och väl 
uppfostrade och bildade kvinnor i avsaknad av egen förmögenhet kunde 
anställas för lägre löner än männen. Liksom Siljeström pekade han också 
på vad dessa kvinnors bildning skulle betyda för att borttaga råhet och 
självsvåld hos barnen, och de skulle dessutom med större nit än männen 
övervaka barnen på deras fritid. I slutet av motionen framkommer det, att 
Hierta främst hade de ogifta medelklasskvinnorna i åtanke för detta yrke, 
eftersom den grundtanken allt mer gjorde sig gällande: 

att äfven de qvinnor, som icke inträdt i det gifta ståndet, må kunna ega ett rum, 
en bestämmelse och några borgerliga rättigheter i samhället.103 

När Hiertas motion lades fram i adelsståndet ville han återigen rikta upp
märksamheten på denna sista fråga. Han pekade på nytt på vikten av att ett 
större fält öppnades för kvinnornas borgerliga existens, eftersom "vår i 
flera fall konstlade civilisationsutveckling gör giftermål sällsynta, —"104 

Att Hierta såg ett samband mellan folkskollärarbanans öppnande för kvin
norna och problemen med de ogifta kvinnorna blev härmed ännu mer 
uppenbart. 

Det sammansatta utskott, som behandlade Hiertas motion, var inte 
benäget att låta kvinnor komma in på alla sorters tjänster i folkskolan, 
såvida inte en manlig lärare redan fanns på plats i skolan.105 Man ville 
tydligen undvika att kvinnor skulle förestå skolor själva. Det blev också 
riksdagens beslut. När frågan gick vidare till Kungl Maj:t inträffade det 
anmärkningsvärda, att ecklesiastikminister Henning Hamilton gick längre 
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än riksdagens beslut och föreslog att kvinnor skulle kunna anställas på alla 
slags tjänster i folkskolan, inte bara i skolor, där manlig lärare redan 
fanns.106 (Undantag se noten.) I protokollet från ärendets behandling i 
statsrådet angavs skälet till Hamiltons agerande i lärarinnefrågan: 

Jag wågar i underdånighet anse en sådan åtgärd så mycket lämpligare, som 
minimum af folkskollärarelönen, - det vanliga i mindre församlingar och i 
allmänhet otillräckligt för lärare, - skulle för qvinnor bereda en ganska tillfreds
ställande bergning, och en god folkundervisning således skulle kunna erhållas 
utan betungande tillskott ware sig af kommunerna eller staten, hwarjemte utwäg 
att förwärfwa sig en tarflig utkomst härigenom skulle beredas åt en klass av 
qvinnor, hwilka genom sin bildning stående något öfwer den i egentlig mening 
arbetande, för närwarande i detta hänseende möta de största swårigheter.107 

Hamilton såg möjligheten för kommun och stat att använda kvinnorna som 
en buffert mot de manliga folkskollärarnas krav på höjda löner,108 samti
digt som staten gjorde en insats för att förbättra de ogifta medelklasskvin
nornas brydsamma försörjningssituation. Som har framgått använde de 
övriga debattörerna också liknande argument i sina framställningar om 
varför folkskolläraryrket skulle öppnas också för kvinnor. Den demografis
ka förändringen med överskottet av ogifta kvinnor i medelklassen, de 
ekonomiska fördelarna med den billigare kvinnliga arbetskraften och den 
ideologiska vinsten med att medelklassens värderingar kunde inplanteras i 
folkskolan via kvinnorna återkom i debatten. Det faktum att kvinnor redan 
fanns i undervisningen var också ett skäl.109 Hierta påstod i sin motion att 
150 000 barn i Sverige undervisades av enskilda lärarinnor och Siljeström 
hävdade på ett lärarmöte 1852, att det inte var för att "bilda några blåstrum
por", som han ivrade för kvinnors användande i undervisningen, utan han 
ville skapa: 

en korps af qvinnliga lärare som åtoge sig undervisningen i folkskolan; qvinnan 
blefve derigenom nyttig och då professorsplatser varit beklädda af fruntimmer, 
borde de icke anses oförmögna att skaffa sig de kunskaper, som fordras för 
denna anspråkslösare befattning. Må man ställa en man i spetsen, men till lärare 
använda fruntimmer.110 

Debatten om folkskollärarinnornas inträde i yrket skilde sig alltså från den 
om småskolans lärare. Här är det inte skolans misslyckande som är proble
met, utan här är det kvinnorna som är problemet. Småskollärarinnornas 
inträde hängde ihop med en skolpolitisk reform, folkskollärarinnornas 
inträde var en kvinnopolitisk reform, i linje med Hiertas och andra libera
lers övriga politiska agerande för kvinnosaken i riksdagen.111 Arbetsmark
naden måste öppnas för kvinnorna, och det allmänna skolväsendet ansågs 
vara en lämplig sektor för kvinnorna att erövra. Diskussionerna om de båda 
yrkena hade också tydliga klassaspekter. Småskollärarinnan skulle rekryte
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ras från allmogen, medan folkskollärarinnan hörde hemma i medelklassen i 
debattörernas argumentering. 

En viktig fråga för Kungl Maj:t blev nu att avgöra hur dessa kvinnor 
skulle utbildas för sitt nya yrke. Det fanns ju bara manliga folkskolesemina
rier. Vid en förfrågan till domkapitlen från Kungl Majrt, om kvinnor skulle 
kunna utbildas vid samma seminarier som männen, svarade majoriteten av 
dessa, att det vore olämpligt.112 På grund av konsistoriernas ovilja mot 
samseminarier ombildades Strängnäs, Kalmar och Skara folkskolesemina
rier till kvinnoseminarier.1131 förordningen, som utfärdades samtidigt med 
seminarieombildningen 1859 framhölls, att allt som var stadgat om lärare 
vid folkskolor också skulle gälla för kvinnliga lärare, om de hade 
seminariebildning.114 Det var en radikal kvinnoreform. Det betydde att 
grunden för en gemensam professionell organisering för män och kvinnor i 
folkskolan var lagd. Det betydde också att kvinnorna fick ta del av de 
gradvisa förbättringar som kom männen till del, pensioner, ordinarie tjäns
ter, löneförbättringar, rätt att behålla tjänsten vid giftermål etc. Lönerna 
kom i princip att bli lika. Det betydde att folkskollärarinnorna inte kom att 
bilda en underställd kår som småskollärarinnorna, utan folkskollärare och 
folkskollärarinnor blev formellt likställda redan från början. Att staten 
betraktade männen och kvinnorna i folkskolan som en kår på samma nivå 
blev således mycket viktigt för kårens fortsatta gemensamma utveckling. 
Kvinnornas klassbakgrund har förmodligen spelat en viss roll för detta 
beslut att inte särbehandla kvinnorna i rättsligt avseende. Vi märker hur 
Hamilton betonade, att detta var en grupp kvinnor, som stod över arbe
tarklassen. 

Feminiseringsprocessen i folkskollärarkåren 
Feminiseringsprocessen i folkskollärarkåren gick mycket långsammare än i 
småskollärarkåren. Eftersom det krävdes seminarieutbildning för dessa 
lärarinnor, dröjde det innan det fanns ett utbildat kvinnligt yrkeskollektiv 
att tillgå. I figur 2 kan vi se kvinnornas antal i folkskolan i förhållande till 
männens. 

På grund av den utbyggnad som det allmänna skolsystemet genomgick 
var arbetskraftsbehovet under vissa perioder stort till den växande folksko
lan. (Det fanns också tider av läraröverskott under min undersökningpe
riod, se kap 4.) Därför ökade både manliga och kvinnliga lärare till antalet. 
Vi kan även se av figuren att kvinnornas antal ökade något snabbare än 
männens, men att kvinnornas ökningskurva under 1920-talet svänger av, 
och männens antal började öka. Folkskolläraryrket blev alltså inte ett rent 
kvinnoyrke, som hade skett på andra håll, till exempel i Amerika, eller som 
hade skett med småskolekåren. Efter 1920-talet behöll männen i stort sett 
sin procentuella andel av kåren ända fram till 1960-talet.115 Vi skall i kapitel 
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4, i samband med utbildningsfrågorna, komma in på statens fortsatta 
agerande i frågan om manliga eller kvinnliga lärare i folkskolan och disku
tera, varför feminiseringskurvan böjde av när kvinnorna började närma sig 
hälften av kåren. 

För att vidareutveckla frågan, om folkskolläraryrkets feminisering kan 
relateras till ett annat feminiseringsmönster än småskolläraryrkets, måste 
vi undersöka i vilka skolmiljöer folkskollärarinnorna kom att arbeta. Vilka 
skoldistrikt anställde den kvinnliga arbetskraften även för de litet större 

Figur 2. Antalet folkskollärare och folkskollärarinnor i Sverige 1862-1927. 
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Källa: Sammandrag av konsistoriernas uppgifter ang folkskolornas tillstånd 1862, ED:s arkiv, 
RA; BiSOS P, Folkskolan, 1868, sid 34,1882, sid 3*, 23,1892, sid 6,1902, sid 8,1910, sid 11; 
SOS Folkskolorna, 1920, sid 14*, 1927, sid 18*. 
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Figur 3. Kvinnliga folkskollärare fördelade över stad och landsbygd i Sverige 
1882-1920 i procent av det totala antalet folkskollärare. 
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1912, tab 11, 1920, tab 7b. 
Kommentar: De biträdande lärarna är inte inräknade eftersom de till allra största delen var 
småskollärare. 

barnen? Av figur 3 kan avläsas att det var skolråden i städerna som först 
inrättade kvinnliga tjänster i större omfattning, att folkskollärarinneyrket i 
slutet av 1800-talet i huvudsak var ett stadsyrke. 

Redan på 1870-talet var över 50 procent av de lärare som arbetade i 
städernas folkskolor kvinnor. Andelen folkskollärarinnor i städerna höll 
sig relativt konstant. På landsbygden var det i början av perioden mer 
sällsynt med kvinnliga lärare i den egentliga folkskolan, men vi märker av 
figur 3, att kvinnornas andel växte gradvis på landsbygden i synnerhet efter 
sekelskiftet, då stadsfeminiseringen i stort sett stannade av. Den här ut
vecklingen skulle tyda på att vi i folkskollärarinnornas fall har att göra med 
det feminiseringsmönster som Myra H Strober och David Tyack såg i de 
amerikanska stadsskolorna. Kvinnor anställdes i urbaniserade områden, 
där det fanns ett välutvecklat skolsystem och ett stort utbud av kvinnor med 
anknytning till medelklassen på grund av städernas speciella näringsstruk
tur. Även i de svenska stadsskolorna krävdes en annan sorts förvaltning och 
administration och skolväsendet omorganiserades och integrerades i byrå
kratiska former med mer komplexa beslutsstrukturer och kontrollsystem. I 
denna process ökade arbetsdelningen och undervisningen specialiserades i 
flick-och pojkklasser, i åldersklasser, i spëcialklasser för avvikande etc. 
Även inom lärarkollektiven uppstod hierakiskä nivåer med överlärare, 
förste lärare, övningslärare, lärare för flickor, lärare för pojkar, småbarns
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lärare etc. Det var i dessa mer reglerade och differentierade skolmiljöer 
som folkskollärarinnorna först fanns. Uppdelningen av eleverna i flick- och 
pojkklasser har säkerligen betytt mycket för denna feminisering, eftersom 
det ansågs lämpligt att flickorna undervisades av kvinnliga lärare. 

Folkskolläraryrkets feminisering i Sverige kan alltså relateras till en 
byråkratiseringsprocess i städernas skolväsende, och till den nya arbets
marknadssituation som hade uppstått för kvinnor genom industrikapitalis
mens genombrott. Detta är ett annat mönster än den feminisering som 
skedde i småskolläraryrket. Det är nog ingen tillfällighet, att de som yttrade 
sig till förmån för de kvinnliga folkskollärarna var just liberala stadsdebat
törer, folksskoleinspektörerna i Stockholm och Göteborg, huvudstadspub
licister, läroverksrektorer med flera. Riksdagen uppmärksammade också 
att feminiseringsprocessen i folkskollärarkåren var något som skedde i 
städerna. I en kunglig proposition 1900 sägs det: 

I städernas äfvensom i åtskilliga andra orters skolor, i hvilka många lärarekrafter 
äro erfordeliga, använder man nemligen i allmänhet fiere lärarinnor än lärare, ty 
då de uti ifrågavarande orter jemförelsevis höga lefnadskostnaderna nödga 
församlingarna att höja lärarlönerna öfver det i lag föreskrifna beloppet, kunna 
lärarinnorna åtnöja sig med lägre tillägg än lärarne.116 

Men det urbana mönstret spred sig även ut på landsbygden precis som 
Strober och Tyack sett i de amerikanska skolorna. Vi ser av figur 3, att 
kvinnliga folkskollärare också anställdes i agrara miljöer och att den tren
den ökade. Hur diskussionerna gick i skolråden, när de skulle bestämma sig 
för en manlig eller kvinnlig lärare, vet vi inte. Tjänsterna annonserades ut 
som antingen manlig eller kvinnlig tjänst, och det gick inte för en kvinna att 
söka en manlig tjänst eller vice versa. Ett seminarium på orten kan ha 
påverkat den könsliga rekryteringen i trakten runt omkring. Men inte 
heller detta är en säker faktor. Folkskollärarinneseminariet i Umeå fick 
betydelse för att kvinnor anställdes i Västerbottens län, medan Skaraborgs 
län inte hade någon markant kvinnoprofil, trots att det fanns ett kvinnligt 
seminarium i Skara.117 

Ju mer man försöker tränga in i denna problematik om läraryrkets 
feminisering, desto mer komplicerat blir problemet. Vi kan konstatera att 
orsakerna till att läraryrket genomgick en feminise ringsprocess var många, 
och att feminiseringen såg lite olika ut inom olika distrikt och inom olika 
skolstadier. För att ett vidare studium av feminiseringsprocessen skall bli 
fruktbar, tror jag att man måste gå vidare och se på vad som hände, när 
denna process stötte ihop med andra strukturella förändringar inom yrket. 
Men dessförinnan skall jag ge några glimtar ur folkskollärarinnornas yrkes
värld. 
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Folkskollärarinnornas yrkesvärld 
I en dikt av Wilhelmina Stålberg från 1848 beskrivs de många mamseller i 
vårt land, som trängs på livets marknad i fåfäng väntan på att hitta en man 
att gifta sig med. Männen var en sällsynt vara som kostade pengar. Kvinnor 
utan förmögenhet måste finna sig i förbli ogifta, anser författarinnan, och 
de måste strida mot brist och nöd och ständigt svettas för brödfödan: 

Dock - tyngsta mälden på lyckans qvarn 
Är plugga lärdom i andras barn... 
Ty liten vinst ser man mödan löna, 
Men mycken otack man väl får röna.118 

Wilhelmina Stålberg har fångat den sociala situation, som tusentals ogifta 
kvinnor upplevde vid mitten av 1800-talet. Även om det fanns många 
kvinnor, som självmant valde att förbli ogifta, innebar dock det ogifta 
ståndet för de flesta kvinnor, att de måste hitta en egen försörjning på en 
arbetsmarknad, som var mycket snäv för kvinnor. Dikten pekar också på 
att lärarinnekallet var något man valde för brödfödan och inte för att i första 
hand förverkliga sina kvinnliga drömmar som Siljeström och Hierta hoppa
des. Eftersom det var en förhållandevis lång utbildning (3 år 1862, 4 år 
1878) innan man blev folkskollärarinna, krävdes för en ung kvinna en 
relativt stabil familjeekonomi, för att hon skulle kostas på till vidare stu
dier. De statsstipendier som utgick till seminaristerna räckte inte till att 
klara studiekostnaderna på. Detta fick till följd att folkskollärarinnorna 
kom att irekryteras från medelklassfamiljer och lägre medelklassfamiljer, i 
första hand tjänstemannahem. 

Seminariematriklarna visar, att det också fanns en del flickor från bonde
hem som sökte sig till seminarierna, men bondebakgrunden var ändå inte 
alls lika vanlig i folkskollärarinnekåren som bland de manliga folkskollärar
na. Männen hade till största delen sin härkomst i bondeklassen.119 Detta 
betydde att män och kvinnor inom yrket rekryterades från olika sociala 
skikt. Folkskollärarinnorna hade också en annan studiebakgrund, innan de 
påbörjade sina seminariestudier. De flesta hade gått i flickskola, småskole
seminarium eller motsvarande, medan männen till största delen bara hade 
folkskola i botten.120 Detta gav kvinnorna ett visst socialt och studiemässigt 
försprång. (Se kapitel 4.) 

Det var som vi nyss sett främst i stadsskolorna som folkskollärarinnorna 
fick tjänster. Stockholms folkskoleväsende till exempel genomgick en ge
nomgripande omstrukturering från och med 1860-70-talet och redskapet 
för denna totalomvandling blev den nitiske folkskoleinspektören 
C J Meijerberg.121 Denne såg som sin uppgift att göra huvudstadens folk
skolor till de främsta i riket och likvärdiga med de bästa i utlandet. Till det 
krävdes det en hårdhänt styrning och disciplinering av allt och alla; skolsty
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relseledamöter, lärarutbildare, föräldrar, lärarpersonal och barn - alla 
drabbades av hans maktutövning. Hans kontroll var rigorös. Han instruera
de och reglerade allt i minsta detalj, hur bänkarna skulle stå, hur eleverna 
skulle hålla pennan, hur eleverna skulle hålla fötterna, hur ytterkläderna 
skulle hängas upp, hur inmarsch och utmarsch skulle gå till, hur lärarna 
skulle ställa frågor, hur ordningen skulle vara i lärarnas skåp etc. Hans 
metoder var avskyvärda för lärarkåren, eftersom han inte tålde minsta 
kritik mot sina auktoritära metoder och hämnades om någon försökte gå sin 
egen väg.122 I lärarnas historieskrivning är Meijerberg en person som 
verkar hämtad ur något skräckkabinett, men han lyckades med sin plan att 
omformera och disciplinera hela denna växande storstads skolsystem, få ett 
stort antal nya skolhus uppförda och anskaffa rikligare och bättre undervis
ningsmateriel. Stockholms folkskolor genomgick en totalomvandling un
der Meijerbergs tid och skolväsendet växte explosionsartat. 1862 undervi
sades 2500 barn, 1900 nästan 25 000.123 

Det första Meijerberg tog itu med, när han tillträdde sin tjänst, var att 
rensa upp i lärarkollektivet, för att skapa en mer kompetent lärarkår. Han 
gjorde sig av med de många undervisande präster, som hade arbetat i 
folkskolorna på deltid och startade en kostnadsfri lärarinneutbildning, som 
han själv förestod, den s k Meijerbergska kursen. När det kvinnliga semi
nariet i Stockholm kom igång handplockades elever därifrån av Meijerberg 
till Stockholms folkskolor.124 En dansk skolman gjorde studiebesök hos 
Meijerberg och rapporterade om det påfallande stora inslaget av kvinnliga 
lärare: 

Folkeskoleinspektören foretraekker ubetinget Laererinder för Laerere; han frem-
haever de förstes Arbeidsomhed og Udholdenhed og deres naturlige Takt för en 
god Disciplin, som de efter hans Udtalelse til mig haandhaeve uden Anvendelse 
af strenge Midler eller korporlig Tugtelse, der meget sjeldent skal an vendes.125 

Och lärarinnorna växte i antal i stockholmsskolorna, som framkommer av 
figur 4. Andelen kvinnliga tjänster ökade ända fram till sekelskiftet då 
feminiseringskurvan böjde av. Efter sekelskiftet knappade de manliga 
folkskollärarna in på kvinnornas försprång. Inte heller i huvudstadens 
folkskolor kunde kvinnorna helt ta över folkskolläraryrket, såsom hade 
skett inom småskollärarkåren i landet i övrigt. Det fanns tydligen anledning 
för männen att ta upp "kampen om katedern". 

På vilka nivåer befann sig kvinnorna i det mer utvecklade skolsystemet i 
rikets huvudstad? Stockholms kommuner anställde inga småskollärarin
nor, utan använde sig av folkskollärarinnor även för småbarnen. Det 
betyder att kvinnorna befolkade de lägre nivåerna där samundervisning 
rådde, men det fanns också kvinnor högre upp i systemet, genom att de 
högre klasserna var uppdelade i pojk- och flickklasser. Överlärarna var 
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Figur 4. Lärarkårens sammansättning i Stockholms folkskolor 1873-1910. Relativ 
ökningstakt. Index: män 1873 69 = 100, kvinnor 1873 195 = 100. 
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Källa: Stockholms stads folkskolor, 1910, sid 36, 79. 

manliga. Det både fanns och inte fanns en klart definierad vertikal könsspe
cifik arbetsdelning i Stockholms folkskolor. 

Hur gestaltade sig yrkeslivet för dessa hundratals lärarinnor i Stockholms 
folkskolor? Vi känner till den slitsamma skolvardagen i 1800-talets Stock
holm, fattigdomen, de bristfälliga och överfyllda lokalerna, det organisera
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de lärarmotståndet mot Meijerberg etc, men nästan allt är skildrat av män. 
Vi kan sluta oss till att det hårda slitet och de knappa villkoren också gällt 
kvinnorna, kanske i ännu högre grad, eftersom de hade lägre löner och 
osäkrare ställning genom extraordinariesystemet, som i synnerhet drabba
de kvinnor.126 Här följer några glimtar av klassrumssituationen vid Adolf 
Fredriks folkskola 1867, när Meijerberg har varit på besök hos lärarinnor
na. Hans argusögon har registrerat även detaljerna: 

Lovisa U Magnusson. — Ej nog bestämd vid sin undervisning. Vid geografiun
dervisningen brast mycket i afseende på disciplinen: några gossar, de M.(agnus-
son) alra närmaste, hviskade sins emellan under hela tiden, utan att M. sökte få 
dem att låta bli. 

Maria L E Nilsson. — Gossarne (i afd V) suto med 2:e rockar på sig inne; d:o 
med rockarna knäpta, med stora ylledukar etc.— N-n medelmåttig, ej förmåga 
att rycka upp barnen,—långtråkig, kom ej någonstädes. 

Fröken L K A F Bogström — Gymnastik — Rörelserna gjordes fasligt dåligt. 
Gossarne stodo en gång i "på stället hvila", men B-m kommenderade därifrån 
"vänster om"!— 

Anna C Cederblad — Huru kunde Gustaf Moberg få betyg för flit, uppförande 
och förståndsutveckling jämte betyg i öfningsämnena, då han var sjuk 125 
dagar?— 

Ida Schmiedte — S. hade gått igenom värben och advärben. Flickorna kunde 
ganska väl på frågande väg göra reda för värben. De syntes emellertid vara något 
vacklande där och hvar. S. torde icke häller hafva gått riktigt grundligt i botten 
med värbets facer: flickorna hade reda på termer, men deras betydelse? Ego 
samtalade med S. om några oegentligheter.— 

Hilma C G Bergman — Flickan Löfgren: lat. Straffad med afskild plats på 
gården. En annan kvinna skickar henne hem. Återkommen (genom modern) få 
avskild plats i salen. Springer. Modern kommer upp och är i högsta måtto otidig. 

Lisen Rheborg — Hade (vid lektioner i svenska, räkning och ritning i klass I) 
ganska gott läraremanér, lugn och konsekvent. Flickorna voro också uppmärk
samma och intresserade.— etc.127 

Disciplineringsprocessen rönte motstånd från barn och föräldrar, som hade 
svårt att undvara barnens arbetsförtjänster, när skolgången blev en heltids
sysselsättning. Hatet mot det tvångsmässiga i situationen kunde vändas mot 
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lärarinnan som person. Här skriver en upprörd fader till en "skolkande" 
elev till överläraren vid Engelbrekts folkskola 1902: 

Jag tror inte det skulle skada att ni gick och titta efter Fröknarna då och då, så att 
ni kunde veta hvar i har dem. Det är en pojke i samma kurs, som Lars, (sonen) 
som jag tycker är synd om, häromdagen var det Blombergs (lärarinnans) namns
dag, då ville hon ej slå honom sjelf, men då uppmanade hon alla sina barn att slå 
honom.— Jag undrar om inte Lars kunde få börja hos Lärare, men under alla 
omständigheter måste han bli befriad från Blomberg, ty hon har förverkadt sin 
rätt, som uppfostrare, för mina barn åtminstone.128 

Lärarinnorna fick genom sitt arbete inblick i den sociala nöden som flertalet 
folkskolebarn levde i. Många folkskollärarinnor engagerade sig i social 
hjälpverksamhet, som de skötte vid sidan om sitt ordinarie arbete. Agnes 
Lagerstedt startade Stockholms arbetarhem och den första sommarkoloni
verksamheten i vårt land.129 Anna Rylanders meritlista över sociala initia
tiv var lång: föreståndarinna för Skolresebyrån i Stockholm, värdinna för 
"barnhotellet", arbete för djurskyddssaken, arbetsstugornas styrelse, star
tat Husmodersskolan för folkskoleflickor mm.130 Den dramatiska skolut
vecklingen i Stockholm gav också tillfälle till pedagogiska karriärer för 
kvinnorna. Sofi Nilsson, en av Meijerbergs mönsterlärare, gick in i lärarin
neyrket med stora pedagogiska ambitioner: 

om jag skall bli lärarinna, så vill jag inte bli någon medelmåtta utan en bland de 
bästa och verkligen söka uträtta något till mänsklighetens gagn.131 

Hon nedlade ett stort arbete på att i skolan införa undervisning i hushållsgö-
romål och näringslära, men också arbete på skollovskolonier och arbetsstu
gor. Hulda Lundin, en annan av Stockholms folkskollärarinnor, utarbetade 
ett efter våra svenska förhållanden anpassat slöjdsystem, med modellse
rier, kursplaner och handledningar, som först började praktiseras vid 
Stockholms folkskolor och sedan infördes över hela landet. Även utom
lands blev den svenska skolslöjden mönsterbildande132 Elin Falk reforme
rade barngymnastiken under stort motstånd från den äldre Ling-skolan.133 

En del lärarinnor skapade sig politiska plattformar genom att arbeta för 
den kvinnliga medborgarrättsrörelsen och folkrörelserna. En aktiv feminis-
tisk profil i Stockholms folkskollärarinnekår var Rosalie Lindgren vid 
Maria folkskola. År 1897 drog hon igång en uppmärksammad presskam
panj för att rensa upp det hon ansåg unket i den stockholmska 
skolvärlden.134 I Nya Dagligt Allehanda skrev hon en artikelserie om 
förhållandena vid folkskolorna. Det var en svidande kritik mot överstyrel
sen, folkskoleinspektören och det system som de företrädde. Hennes skri
verier ledde bl a till att det lönesystem, som lärarkåren länge kämpat för 
genomfördes. Lärarinnornas engagemang i kvinnorörelsen och deras roll i 
lärarorganiseringen skall jag behandla i kap 5. 
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Rosalie Lindgren hörde till de folkskollärarinnor i Stockholm som deltog i de flesta 
debatter som gällde skolan och lärarinnorna. Under 1890-talet drog hon själv igång 
en uppmärksammad kampanj Nya Dagligt Allehanda mot allt det som hon ansåg 
unket i den stockholmska skolvärlden. Skriverierna ledde bl a till att folkskollärarkå
ren fick igenom ett annat lönesystem. Bilden ur Lärarinneförbundet 1926. 

Stockholmslärarinnorna visade också att det gick att förena yrkeskarriär 
med barn och familjeliv. År 1893 var cirka 16 procent av de ordinarie 
lärarinnorna i Stockholm gifta.135 När kyrkomötet på 1890-talet ville att 
regeringen skulle ge skolråden rätt att avskeda även gift folkskollärarinna, 
eftersom kvinnorna inte ansågs kunna sköta sitt yrkesarbete tillfredsstäl
lande om de också hade familj, kom debatten i denna fråga att mest höras 
från stockholmshåll. Rosalie Lindgren hävdade på ett möte i frågan: 

Vi önska likställighet med våra manliga kolleger. Om dem hafva inspektörerna 
sagt, att det är bättre de gifta sig, än att de förblifva ogifta. Det som för läraren 
anses som en dygd, skulle alltså för lärarinnan vara ett brott. Då kyrkomötet vill 
döma oss till celibat, syntes de hafva förgätit historiens vittnesbörd om följderna 
af, att munkar och nunnor tvingades till celibat.136 
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Rosalie Lindgren och andra kvinnosakskämpar bland folkskollärarinnorna 
kommer vi att möta igen i kapitel 5. 

Sköns folkskollärarinnor 1879-1914 
I skolrådsprotokollet för Sköns församling 20 okt 1869 står att läsa föl
jande: 

Som skolrådet anser tiden vara inne att förse Moskolan med ordinarie lärare, 
och ett fruntimmer skulle vara mera lämpligt vid denna skola ville Skolrådet 
föreslå delegarne i densamma att vid tillsättandet af befattningen söka få ett från 
Skollärarinneseminarium i Stockholm utexaminerat fruntimmer,—137 

Skälet till att skolrådet föreslår en kvinnlig lärare anges också i protokollet: 
hon kunde undervisa barnen i handarbeten. Men det var nog inte den enda 
orsaken till att en kvinna önskades. I föregående paragraf hade skolrådet 
just beskrivit, i vilket svårt ekonomiskt läge delägarna till denna skola 
befann sig, när de skulle avlöna en skollärare. (Skolan hade uppförts av 
föräldrar med visst stöd från ett sågverksbolag.) Ekonomiska och praktiska 
överväganden föregick troligen besluten, innan man på lokal nivå bestäm
de sig för att inrätta en manlig eller kvinnlig tjänst. Vi kan ju knappast 
förvänta oss att skolrådsledamöterna skulle bestämma sig för en lärarinna 
för att hjälpa till att lösa den demografiska situtionen i landet. 

I Sköns församling, där vi hade både sågverksskolor och mer traditionel
la församlingsskolor, kan vi pröva om folkskollärarinnorna rekryterades 
just till industrimiljöerna i första hand, som riksdagen diskuterat. De skolor 
som först anställde kvinnlig arbetskraft i egentliga folkskolan var just 
sågverksskolorna. Av de fem första folkskollärarinnor, som fick tjänster i 
Skön, anställdes fyra av träpatronerna.138 Det dröjde till efter sekelskiftet, 
innan församlingsskolorna i Skön förordnade kvinnor på egna tjänster i 
folkskolan, precis som det hade skett på svenska landsbygden i stort. 
Mellan 1902-1914 anställdes de flesta. (22 av 23) Sammanlagt under perio
den 1879-1914 har 37 folkskollärarinnor passerat revy i Sköns folkskolor. 
De flesta (29 st) gjorde som småskollärarinnorna, stannade en kort tid, (2,5 
år i genomsnitt) och flyttade sedan vidare till andra skolor eller gifte sig. 
Några (8 st) förblev länge i församlingen (30 år i genomsnitt).139 Den stora 
rörligheten tyder antingen på att förhållandena i detta distrikt var särskilt 
tungarbetade eller också på, att även folkskollärarinnorna var indragna i ett 
karriärmönstersystem, där Sköns församling bara var ett trappsteg på 
vägen till en bättre tjänst. De manliga folkskollärarna visade samma bete
ende. 

Bland de 164 lärare som fanns i Skön under perioden stod folkskollära
rinnorna högst på rangskalan, när det gällde socialt ursprung. 68 procent 
kom från tjänstemanna- eller småföretagarfamiljer och 22 procent hade 
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"Det var inte mycket till lärarinna" sade inspektorn vid Möns ångsåg, när han fick se 
Maria Jonsson första gången. Men det visade sig vara en grov felbedömning. Maria 
Jonsson, sedermera gift Öhgren, blev Sköns församlings mönsterlärarinna. Här är 
hon med sin första skolklass 1886 vid Möns ångsågs skola. Privat ägo: Lars-Olof 
Andersson, Östersund. 

bondebakgrund.140 Det var påfallande många som rekryterades utanför det 
egna länets gränser. Folkskollärarinnorna i Skön var långflyttare. De flesta 
hade gått på seminariet i Umeå eller Falun, men det fanns också de som 
utexaminerats i Stockholm, Kalmar, Skara och Landskrona.141 

En av de lärarinnor som kom söderifrån och stannade hela sitt liv i Skön 
var Maria Öhgren, f Jonsson från Västergötland. Hon tillhör en av bygdens 
legendariska lärargestalter, som uppfostrat flera generationer sågverksar
betare i Sundsvallsdistriktet genom sitt 42-åriga lärararbete vid Möns och 
Kubikenborgs bolagsskolor. När hon som 22-åring klev in på brukskonto
ret vid Möns sågverk, sade inspektorn till henne: "Det var inte mycket till 
lärarinna",142 men det visade sig vara en grov felbedömning. Maria Öhgren 
skulle visa sig bli prästens och brukspatron Enhörnings favoritlärare, peda
gogiskt skicklig, suverän och sträng, alltid högsta poäng i alla tjänstgörings
betyg. En arbetarelev minns henne: 

och sedan blev det Maria Öhgren, en ganska sträng tant var det egentligen. 
Gjorde man något ofog hade hon ett specialgrepp i håret här bakom, hon lyfte 
litet och knuffade iväg en så det passade man sig sedan för.143 
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Kubikenborgs lärarkår, Sköns församling, 1906, Fr v Maria Ohgren, J-E Ohgren, 
Olga Holm, Jean Forteen (ev), Elsa Holmstrand, Erik Johansson, Siri Wassberg. 
Privat ägo: Lar s-Olof Andersson, Östersund. 

Både i de muntliga och skriftliga källorna om Maria Öhgren och hennes 
man, förste läraren på Kubikenborg Johan Öhgren, framträder ett lärarpar 
med ett rikt socialt liv och med en tydligt markerad position i brukssamhäl
let, och med uppdrag i en mängd styrelser och nämnder i lokalsamhället. 
Även i det kulturella arbetet fanns Maria Öhgren. Här är det dottern som 
minns: 

Jag kommer ihåg de där klubbarna som mamma var med i, hon kallade det för 
läsecirklar. Sedan var hon ju så intresserad av musik så hon var ju ledare för sång 
och musik, hon ledde kyrkokören i Skönsmons kyrka.— Att vara lärare på 
Kubikenborg var särskilt fint.— Ja, mamma var intelligent och hon hade läst 
mycket, visserligen hade hon bara gått igenom småskoleseminariet och folksko
leseminariet, men jag har aldrig träffat på en människa som var så mycket på 
kurser som min mamma. Varenda sommar var hon minst fjorton dagar på kurser 
själv och så fjorton dagar tillsammans med pappa på kurser.144 

Öhgrens våning i skolhuset visades upp för Enhörnings gäster som exempel 
på hur komfortabelt brukets anställda tjänstemän bodde och i ett hörn av 
skolgården hade Maria Öhgren sin mönsterträdgård, med äpplen, päron, 
körsbär, jordgubbar, vinbär, krusbär och alla slags nyttoväxter till hushål
let. Och det gällde att hushålla ty trots att detta lärarpar intog en framskju-
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ten plats i brukssamhället var ekonomin knapp. Det framkommer av hus
hållsbudgeten att sparsamhet var en dygd.145 

Ett framträdande drag i de intervjuer, som utförts med före detta elever 
vid Kubikenborgs sågverksskola, är deras minnen av den hårda disciplinen. 
Här är det några arbetare som minns: 

det var en väldigt hård disciplin. Mötte du.. .hade vi rast och då gick alltid lärarna 
på promenad på skolgården under rasten, och mötte man en lärare där så hur 
många gånger jag än mötte honom, så måste jag ta av mig mössan och hälsa. 
Jajamen, det var en väldig disciplin. (Om ni inte gjorde det då?) Man blev 
tillrättavisad, man fick väl naturligtvis inte stryk, men det gjorde att man följde 
reglerna. — Vi måste säga om dom där lärarna, vi kan tycka nu att det var lite 
långsökt att hålla på att rabbla opp det där, men det ingav en viss respekt i alla 
fall —146 

Folkskollärarinnornas förhållande till skolrådet i Skön har inte gett upphov 
till några anmärkningar i skolrådsprotokollen. Det enda som föranledde ett 
visst debacle var när Gerda Sundqvist, lärarinna vid kyrkskolan, lät barnen 
sjunga "Mandom mod och morske män" samma dag som bondetåget gick 
av stapeln. En skolpojke berättade det för sin pappa som såg det som 
politisk propaganda och drog in tidningarna i det hela.147 Men för övrigt 
tycktes arbetet löpa utan större problem med kvinnorna. De manliga 
lärarna var däremot vid flera tillfällen indragna i konflikter med skolrådets 
ordförande och med lokalbefolkningen. 

Den förändrade yrkesvärld som småskollärarinnorna i Skön fick känna 
på genom att ämnenas innehåll förändrades, nya ämnen kom till, nya 
läromedel och metoder skulle prövas etc, gällde förstås också folkskolans 
lärarkår. Detsamma gällde delaktigheten i den sociala kontrollen av elever
na, som intensifierades när skolgången blev en heltidssyssla för alltfler barn 
efter sekelskiftet.148 De hälsovådliga miljöerna med ofta förekommande 
epidemier och trängsel i klassrummen var också en del av folkskollärarkå-
rens vardag. Men nog verkar det ha funnits glädjeämnen också. Ett par 
idylliska ögonblicksbilder från kyrkskolan i Skön och sågverksskolan i 
Kubikenborg får avsluta detta kapitel. 

Pastorsadjunkten och de unga lärarna roade sig med sång och musik och ibland 
åkte de bobsleigh med stoppad dyna i den härliga utförsbacken från Sköns 
kyrka. Vi barn var åtskilligt avundssjuka.149 

(Inför jullovet varje år delade sågverksdirektör Enhörning ut jultidningar till 
alla barn.) Det var inte nog med det, utan första dagen varje vårtermin så 
beordrade han lärarna och lärarinnorna vid skolan — att åka skidor eller 
skridskor eller kälke eller sparkstötting med skolbarnen. Dom skulle vara ute 
från morgonen till (klockan) två, för då skulle dom tillbaka till skolan och då fick 
dom smörgåsar och mjölk och sedan skulle dom leka i hörsalen. Till denna 
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lekstund i hörsalen så beordrades hela kontorspersonalen på Kubikenborgs 
kontor att leka med barnen. Då fick dom inte komma och vara klädda som 
vanligt, utan då skulle dom vara klädda till trollkäringar.— Då fick dom hålla på 
och leka i hörsalen till klockan sju på kvällen och då kom Enhörning upp själv 
och så bjöd han på risgrynsgröt och smörgåsar och sedan fick barnen gå hem. Det 
var varje vårtermins början.150 

Sammanfattning 

1842 års folkskolestadga innehöll ingen bestämmelse om att kvinnor skulle 
äga rätt till tjänst i det allmänna lägre skolväsendet. Riksdagen tog överhu
vudtaget inte upp frågan i samband med de många debatterna om den nya 
folkskolestadgan i början på 1840-talet. Under 1850-talet kom däremot en 
rad förordningar som gav kvinnor möjligheter att söka tjänster i mindre 
skolor (1853), småskolor (1858) och folkskolor (1859). I detta kapitel har 
jag undersökt varför läraryrket i det allmänna lägre skolväsendet kom att 
öppnas för kvinnor och hur feminiseringsprocessen utvecklades. Under 
1800-talets sista årtionden hade småskolläraryrket helt feminiserats och 
folks kolläraryrket fått ett starkt kvinnligt inslag. Jag har också velat ge en 
inblick i 1800-talslärarinnors vardag och yrkesliv. Via deras historia kan vi 
få en inblick i samhällsutvecklingens påverkan på skolan, läraryrkets ut
veckling och kvinnoarbetets villkor under förra århundradet. 

Som den amerikanska och kanadensiska skolforskningen gör gällande, 
är feminiseringsproblematiken i läraryrket mycket komplex och kan relate
ras till en rad olika samverkande faktorer i en viss historisk period: tillgång 
och efterfrågan på kvinnlig arbetskraft (den demografiska utvecklingen och 
skolväsendets utbyggnad), kvinnokulturella traditioner (kvinnornas roll i 
den tidigare barnaundervisningen), skolorganisatoriska förändringar 
(småskolans införande och omorganiseringen av städernas skolväsende) 
och det existerande sociala könssystemets normer, som såg den kvinnliga 
arbetskraften som fördelaktig, eftersom den var billig. De ekonomiska 
argumenten, att kvinnor kunde anställas för en billigare penning, vägde 
mycket tungt i den svenska debatten, både när det gällde att öppna läraryr
ket för kvinnor, och i den fortsatta feminiseringsutvecklingen. 

För Sveriges del har jag kunnat urskilja flera feminiseringsmönster, men 
det är särskilt två som har fått en tydligare framtoning. Det ena har jag velat 
kalla "fattigmönstret", som uppstod i samband med en ekonomisk och 
pedagogisk skolkris i mitten av 1800-talet, som ledde till småskolans infö
rande. Dessa småskolor blev ett attraktivt alternativ till de egentliga folk
skolorna, eftersom de inte krävde speciella skolhus eller examinerade 
lärare. Kvinnor kom att anställas i stor omfattning, eftersom de kunde 
erbjuda den allra billigaste arbetskraften. Mycket snart kom yrket att få 
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stämpel av kvinnoyrke och männen sökte sig inte längre dit. De provisoris
ka förhållanden som småskolorna och de mindre skolorna tvingades leva 
under, dröjde länge kvar och satte sin prägel på småskolläraryrkets utveck
ling även längre fram under perioden, trots att småskolan allteftersom 
integrerades i det allmänna folkskoleväsendet och trots att småskolan även 
utvecklades i städerna. Småskollärarinnorna bildade ett underställt lärar-
proletariat, som ekonomiskt och rättsligt fick leva under mycket svåra 
förhållanden i synnerhet på landsbygden. Inte förrän vid sekelskiftet kom 
vissa förbättingar till stånd. 

Den andra feminiseringen skulle man kunna kalla "stadsmönstret" och 
den hade klarare samband med de kapitalistiska produktionsförhållande
nas genombrott. Skolorna i städerna hade en annan struktur än på lands
bygden. Myndigheterna hade större behov av att ha barnen under kontroll. 
Terminerna var längre och skolgången mer av en heltidssysselsättning. 
Administration och förvaltning var mer utbyggda och kurserna mer stan
dardiserade. Det fanns behov av många lärare. Genom att barnen delades 
in i småbarnsklasser och flick- och pojkklasser ansågs kvinnliga lärare 
lämpliga i dessa stadsmiljöer, i första hand för de mindre barnen och för de 
större flickorna, men det fanns också kvinnor som undervisade i pojkklas
ser. I städerna fanns det gott om ogifta kvinnor i medelklassen, som sökte 
försörjning och genom en politisk reform i syfte att ge arbetsmöjligheter för 
medelklasskvinnorna öppnades även den egentliga folkskolan för lärarin
nor. Folkskollärarinnorna, som hade samma yrkesutbildning som männen 
och i regel också gedignare grundutbildning, och därtill rekryterades från 
en något högre samhällsklass, kom att inta en mer jämlik position i förhål
lande till männen, jämfört med småskollärarinnorna. 

Under undersökningens gång har nya frågor dykt upp som behöver 
penetreras. Varför avstannade feminiseringsprocessen i folkskolläraryr-
ket, om kvinnorna nu hade alla de fördelar som den allmänna debatten 
hävdat. Varför tog inte kvinnorna över även detta yrke, som de gjort med 
småskolläraryrket? För att förstå detta måste feminiseringsfrågan kopplas 
ihop med de andra strukturförändringarna i läraryrket. I nästa kapitel skall 
jag undersöka professionaliseringsproblematiken. 
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III Kampen om makten över 
katedern - läraryrkets 
professionaliseringsprocess 

Teoretiska utgångspunkter 

I en tysk forskningantologi över temat "Bildningsborgerskapet under 1800-
talet", definieras professioner som heltidsarbeten med lång specialiserad 
(helst akademisk) utbildning med teoretisk-vetenskaplig anknytning och 
fackutbildning som grund. Kunskaperna testas genom examina (diplom, 
patent, titel) och med hjälp av den kompetens, som examensbeviset garan
terar, kan professionerna kräva monopol på sin tjänstemarknad. Detta 
upprätthålls med statliga regleringar. Professionella yrkesutövare vill inte 
att lekmän skall ha inflytande över yrket, utan utövar istället kontrollen 
inifrån genom sträng yrkesetik och hederskodex. Professionerna gör an
språk på hög lön och högt socialt anseende. Professionalisering är den 
process genom vilken ett yrke förvandlar sig till profession.1 

Utifrån en idealtypisk definition som den ovanstående, kan lärarna i den 
svenska folkskolan under 1800-talet inte räknas som en fullvärdigt profes
sionell yrkesgrupp. Endast ett fåtal kriterier stämmer, om ens något. Ändå 
vill jag hävda att folkskollärarkåren i slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet uppvisade drag, som visar att de började närma sig de professio
nellas skara. Åtminstone fanns det en medveten strävan dit. En professio
naliseringsprocess kan alltså pågå på olika nivåer och utvecklingsstadier i 
yrkeshierarkierna. Man måste därför skilja mellan att vara en profession 
och att sträva efter att bli en, dvs att handla professionellt, att använda sig 
av professionella strategier.2 Folkskollärarna gjorde det sistnämnda i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Det är framför allt sociologer som har intresserat sig för professionernas 
uppkomst och deras centrala maktställning på arbetsmarknaden. Varför 
kunde vissa yrken som läkare, jurister och ingenjörer skapa sig ett yrkes
monopol som givit dem en speciell plats i yrkeshierarkierna? Den äldre 
professionssociologiska forskningen såg professionernas uppkomst som en 
"naturlig" konsekvens av det industrialiserade samhällets utveckling, där 
professionerna syntes stå utanför de ekonomiska och politiska kraftmät
ningarna mellan arbete och kapital under kapitalismens genombrott. Ut
övarna av professionerna satt inne med speciella kunskaper, som svarade 
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mot centrala behov i det sociala systemet. Denna forskningsinriktning 
ställde själva arbetets karaktär i centrum och försökte finna gemensamma 
drag hos alla de yrken som betraktades som professioner, t ex att de hade 
klienter, erbjöd service, hade självständig ställning, kände större tillfreds
ställelse i sina jobb än andra grupper etc.3 

Yngre professionsforskning har en mer kritisk och mindre funktionell 
syn på professionernas historia. De ser professionernas framväxt som ett 
resultat av en social och politisk kamp nära knuten till den kapitalistiska 
utvecklingen. Grupper av individer inom olika yrken slår sig medvetet fram 
på en marknad, som de vill kontrollera för att placera sig själva och sin 
grupp i en gynnsam marknadsposition. Till de senare professionsforskarna 
hör den amerikanska sociologen Magali Sarfatti Larson, som med sin bok 
The Rise of Professionalism, infört ett historiskt förändringsperspektiv i 
den här typen av yrkessociologiska studier.4 

I motsats till den äldre forskningen relaterar Sarfatti Larson professions
frågorna till mer generella strukturproblem. Professionerna formas av 
klasstrukturen och de relationer som de olika yrkena har till denna. Profes
sionerna befinner sig i mitten eller över mitten på klasstegen och de har 
makt att definiera den ideologi de själva lever i och bedöms efter. De 
sociala funktionerna i ett samhälle bärs fram via professionerna, och den 
speciella kunskap som professionerna besitter kan användas av dem till den 
egna gruppens fördel. Professionerna erhåller inte sin autonomi automa
tiskt, utan självständigheten i dessa yrken erövras genom strider både inom 
och utanför yrkessektorn. Den professionella statusen är inte given för 
alltid, utan växlar med andra strukturella förändringar.5 

För att antyda att professionaliseringsprocessen är en aktiv verksamhet 
använder Sarfatti Larson termen "professionellt projekt" om den utveck
lingsgång som vissa grupper kollektivt medverkar i.61 varje steg av utveck
lingen är emellertid den ekonomiska utvecklingens rytm avgörande för hur 
projektet formas. För de äldre professionerna skedde det historiska förlop
pet i stort sett i två stadier och dessa etapper sammanföll med det kapitalis
tiska systemets utveckling och var betingat av detta. 

Den första fasen utspelade sig under den klassiska kapitalismens utveck
ling under 1800-talet, när konkurrerande marknader för varuutbyte och 
tjänster växte upp samtidigt med urbanisering och industrialisering. Ge
nom sin expertiskunskap konstituerade professionerna en marknad, sålde 
en "nyttighet" - hälsa, teknik, juridisk rättvisa, kunskaper, hygien o dyl. 
De specialkunskaper som yrkesutövarna behärskade kunde användas till 
social och ekonomisk belöning och därför gällde det att eftersträva mark
nadsmonopol genom att kontrollera tillströmning, utbildning och kun
skapsproduktion inom yrket. Professionell organisering var således ett 
medel att skilja ut sig från mindre statusmässiga yrkessektorer, att få till 
stånd en social rörelse uppåt, ett fenomen som Sarfatti Larson kallar för 
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"det kollektiva mobilitetsprojektet", som syftade till individuell karriär 
med hjälp av kollektivets sociala uppåtgående.7 

I den andra fasen förändrades de professionella projekten efter de struk
turella och ekonomiska omställningar som ägde rum mot 1800-talets slut 
genom nyordningen i det industrikapitalistiska samhället under den organi
serade kapitalismen. (Sarfatti Larson använder termen den korporativa 
kapitalismen.) De byråkratiska organisationer som följde i dess spår, stor
bolag, skolsystem både för massutbildning och för högre utbildning, större 
sjukhusenheter, den statliga förvaltningens utbyggnad, korporationer etc 
gav professionaliseringen ett annat utseende. Professionerna integrerades 
nu i de byråkratiska systemen, både de offentliga och de privata, och de 
kunde använda sig av dem för att förverkliga sin kollektiva mobilitets
strategi.8 

Sarfatti Larsons teori är först och främst uppställd efter de traditionella 
professionernas utveckling, alltså läkarnas, juristernas och ingenjörernas i 
England och USA. Hon har blivit kritiserad för att inte ha tagit tillräcklig 
hänsyn till den starka ställning, som staten haft i många europeiska länder 
och den viktiga aktörsroll som staten spelat vid professionernas framåtskri
dande utanför den angloamerikanska världen.9 Hennes teori torde därför 
bara kunna användas i begränsad utsträckning vid en analys av en yrkes
grupp som den svenska folkskolans lärarkår, i ett land där andra historiska 
och politiska faktorer verkade. Läraryrkets utveckling i Sverige kom ju på 
ett tidigt stadium att bli beroende av en ståtlig-kyrklig skolbyråkratis fram
växt, en omständighet som gör att de båda historiska faser som Sarfatti 
Larson lyfter fram är svårare att skilja åt. Det statliga skolsystemets till
komst var en förutsättning för läraryrkenas framväxt, vilket gav yrkesut
övarna en institutionell inramning redan från skolans första år. Vi har alltså 
aldrig haft en fristående lärarsektor inom folkundervisningen i Sverige, om 
man bortser ifrån de kringvandrande lärarna före det allmänna skolsyste
mets etablering eller de personer som etablerade enskilda skolor i städerna. 

Trots kritiken mot Sarfatti Larsons teori finns det i hennes resonemang 
en del att ta fasta på även vid en analys av en annan slags yrkesgrupp än de 
mera fullvärdiga professionerna. Det som i hennes teori har varit tillämp-
bart för mina forskningssyften är hennes syn på hur professionaliserings-
processen och den historiska förändringen står i samspel med varandra. 
Under de cirka femtio år som min undersökning omfattar, omvandlades ju 
också Sverige vad beträffar produktionsförhållanden, ekonomisk tillväxt, 
klasstruktur, arbetsmarknad, statens makttillväxt etc och därmed också de 
ideologiska system som skulle legitimera omvandlingen. Den skola för 
massutbildning som planerades efter sekelskiftet i den organiserade kapita
lismens spår hade andra kvalifikationskrav och andra kontrollkrav och såg 
därför annorlunda ut, än den fattigskola som existerade vid 1800-talets 
mitt. Den utvecklingen måste ha satt sina spår i hur skolans funktionärer, 
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lärarna, uppfattades av det omgivande samhället, men också på hur de 
själva betraktade sitt yrke och möjligheterna att driva kåren framåt. Den 
skola i medvind, som man såg konturerna av efter sekelskiftet, borde ha lett 
till en positivare självbild hos kåren och skolsystemets viktigare roll borde 
visa sig i lärarnas makt. Därför skall jag pröva om folkskollärarkårens 
professionaliseringsprocess utvecklas i de faser som Sarfatti Larson menar 
är kännetecknande för de intellektuella yrkena i slutet av 1800-talet: en 
uppbyggnadsfas och en stabiliseringsfas. Kunde yrkeskåren dra fördel av 
de byråkratiska organisationsformer som växte fram i och med massutbild
ningens utveckling och statens större inblandning i folkskolans affärer i 
slutet av perioden? 

Det andra grundantagandet, som jag har velat pröva i Sarfatti Larsons 
professionsteori, är hennes syn på förhållandet mellan professionerna och 
den sociala omgivningen, hennes konfliktperspektiv (som hon ju delar med 
många andra professionsforskare10). De yrkesgrupper som strävar efter 
professionell identitet erhåller inte sin självständighet och sina kontroll
funktioner utan vidare, utan de deltar i ett maktspel där de kommer i 
konflikt med andra grupper eller samhällsklasser. Även inom den egna 
gruppen kan förstås rivaliserande fraktioner uppstå. De professionella är 
aktörer som medverkar i ett "projekt", de bidrar aktivt till sin egen kollek
tiva sociala rörelse, det kollektiva mobilitetsprojektet, även om de kan få 
draghjälp av bl a statliga politiska beslut och byråkratiska organisationers 
tillväxt. Det är ur denna aspekt jag vill undersöka lärarkårens utveckling 
under slutet av 1800-talet. 

Professionsteorierna antas vara generella, dvs antas vara representativa 
för båda könen. Det beror på att de allra flesta studier som gjorts, tagit sin 
utgångpunkt i typiska mansyrken.11 Sarfatti Larson har inte heller i sin 
professionaliseringsteori problematiserat, att yrkeshierarkierna också 
präglas av ett socialt könssystem, som bidrar till att bestämma kvinnornas 
plats i arbetsdelningen. Några forskare som studerat kvinnliga yrkens 
utveckling, t ex sjuksköterskor, bibliotekarier, socialarbetare etc, har med 
en litet nedsättande term velat kalla dessa för semi-professioner, dvs de 
mindre vällyckade professionerna och dit brukar också lärarkåren 
räknas.12 De svårigheter som vidlåder dessa yrkens utveckling sägs ligga i, 
att de inte lyckats göra sin kunskapsbas tillräckligt exklusiv för att kunna 
skaffa sig ett kunskapsmonopol, som leder till maktpositioner och autono
mi. Ett annat problem för dessa grupper är just kvinnodominansen inom 
kåren, eftersom kvinnor, enligt dessa forskare, mer inriktar sina omsorger 
mot familjen och därför är mindre benägna att utveckla specialistkunska
per inom sitt fack. Kvinnor påstås vara villigare än män att acceptera 
byråkratiska kontrollsystem och strävar inte lika hårt efter professionell 
status.13 Eftersom jag anser att denna syn på kvinnornas roll i professionali-
seringssammanhangen är alltför defensiv, har jag ansett mig ha behov av en 
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förklaringsmodell, som fäster större avseende vid att de professionella 
projekten också utspelar sig i ett samhällssystem, där könet är en viktig 
social kategori i den sociala organiseringen och där skulden för kvinnornas 
underordnade roll sätts in i ett större sammanhang och inte enbart läggs på 
kvinnorna själva. 

Magali Sarfatti Larsons teori utgår från ett strukturellt synsätt med 
industrikapitalismens förändringar, den rationella statens framväxt och 
byråkratiernas utveckling som grund för professionernas uppgång. Men för 
den skull ser hon inte de professionella som viljelösa bihang till strukturer
na utan som delaktiga i ett professionellt projekt. Inom den nyare profes-
sionaliseringsforskningen finns det också en riktning som lägger ännu stör
re tyngdpunkt vid att studera professionerna just utifrån deras strategier, 
hur de professionella bygger upp sin makt kring sin kunskapsbas, försöker 
idealisera sin kunskap och hur de inhägnar sig socialt för att skydda sig mot 
intrång från andra. 

Den engelske statsvetaren och nyweberianen Frank Parkin har utvecklat 
en teori om "social closure", som kan vara värd att prövas i analysen av ett 
yrke, som genomgick både en feminiseringsprocess och en professionalise-
ringsprocess på samma gång. Parkins teori om "social closure" kan nämli
gen komplettera Sarfatti Larsons strukturella ansats, eftersom Parkin inte 
enbart ser monopoliseringen av produktionsmedlen som enda orsak till att 
grundläggande motsättningar uppstår i samhället, utan även inkluderar 
andra dominans- och maktstrukturer, bl a könsförtryck, i sin teori.14 För 
Parkin är det inte själva kvinnodominansen i sig i de s k semi-professioner-
na, som gör att de stannat på halva vägen i sin professionella utveckling, 
utan förklaringen ligger på en annan nivå. Det fanns inte möjligheter till 
maktpositioner inom dessa yrken och detta gjorde dem mindre attraktiva 
för män ur medelklassen än de från början mer fristående professionerna. 
Parkin antar, att de fullvärdiga professionerna kunde utöva "social closu
re", avstängning mot kvinnorna mer effektivt än semi-professionerna, och 
att det var därför som kvinnorna mest sökte sig till dessa senare yrkessekto
rer, där de tilläts att få komma in. De män som fanns inom semi-professio
nerna kunde inte förhindra att kvinnor fyllde på underifrån eller parallellt 
med männen.15 

Parkins "social closure"- modell öppnar en ny möjlighet att se på femini-
seringsproblematiken i läraryrket. Om hans tolkning av de professionellas 
möjligheter att utöva "social closure" mot kvinnor (och mot andra inte 
önskvärda grupper) är riktig, skulle det betyda, att det inte bara är de 
faktorer jag redogjort för i kapitel 2, (organisatoriska förändringar, kvin
nokulturella traditioner, tillgång och efterfrågan på billig arbetskraft etc) 
som avgjorde hur långt läraryrkets feminiseringsprocess kunde fortsätta, 
utan att vi också måste söka förklaringen i hur den professionaliseringspro-
cess som samtidigt pågick i yrket lyckades. Vi skulle alltså kunna förvänta 
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oss att lärarinnorna löpte risken att utsättas för "social closure", om lärar
nas professionella projekt fick vind i seglen, om yrket också blev attraktivt 
för männen. Vi måste därför studera läraryrkets professionaliseringspro-
cess för att se vilka strategier som kåren utvecklade för att försöka få 
kontroll över sin yrkessektor och om detta fick konsekvenser i deras förhål
lande till kvinnorna inom kåren. I mitt studium av lärarnas professionalise-
ringssträvanden har jag alltså använt mig av ett strukturellt betraktelsesätt, 
men också tagit sikte på att studera de professionella strategierna. 

Frank Parkin har i sin modell om "social closure" också formulerat vad 
som skiljer de professionellas sätt att organisera sig från arbetarklassens 
fackliga organisering. Han menar att de professionella i första hand använ
der sina examensmeriter och yrkeslegitimationer för att utestänga andra 
från tillträde till sina verksamhetsfält, en sorts avstängning nedåt (exclu
sion), medan arbetarna riktar sina kollektiva aktioner uppåt mot en be
stämd motpart som de förhandlar med eller hotar (usurpation). För de 
professionella är det främst statusen som eftersträvas, medan för arbetarna 
är det solidariteten och klassmedvetenheten som är det främsta känneteck
net. Professionerna handlar långsiktigt och lägger upp sina strategier för att 
nå sina mål någon gång i en avlägsen framtid, medan den fackliga kampme
todens särart kräver omedelbara lösningar. Mellan dessa två sätt att organi
sera sig väljer enligt Parkin vissa yrken en mellanväg (dual closure). De 
använder båda kampmetoderna, både den professionella och den fackliga, 
både utestängning neråt och kollektiva protestaktioner uppåt eller andra 
sorts strategier.16 

Utifrån Parkins modell kan det vara befogat att fråga sig efter vilka 
metoder som folkskollärarna i Sverige egentligen organiserade sig, när de 
påbörjade sin mobilisering och sitt kollektiva agerande. Valde de en profes
sionell eller facklig eller dubbel organisationsmodell? Det fanns drag i 
folkskollärarnas tidiga historia som kunde ha motiverat en facklig väg. Den 
låga statusen vid yrkets tillkomst, fattigstämpeln under många årtionden, 
skolmästers historiska anknytning till klockaryrket och bondesamhället 
kunde få oss att tro, att han skulle identifiera sig med kyrkans betjänte eller 
bondeklassen. En del förhållanden runt lärarnas arbetsuppgifter hade ma
nuell prägel: trädgårdsland eller jordbit att odla inräknat i lönen, kofoder, 
arbetsmaterial i skolan att tillverka och vårda, övervakning av skolbarnens 
städning av lokalerna, eldning, snöskottning etc gjorde att yrket kunde 
delvis uppfattas som ett praktiskt yrke.17 Men det var inte i detta gränsland 
mellan manuellt och intellektuellt som lärarna ville befinna sig. Allt efter
som åren gick försökte de befria sig från det ok som dessa praktiska sysslor 
innebar. Att bli av med det kastmärke som kroppsarbetar- och bondestäm
peln innebar, blev ett viktigt mål i den kollektiva organiseringen. Att bli 
fullvärdig tjänsteman var målet, inte att tillhöra "samma kategori som 
kyrkovaktare, ringare eller tornväktare."18 
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Folkskollärarna valde en organisationsmodell som liknade de fullvärdiga 
professionellas. Men de blandade strategier, både rent professionella och 
alternativa strategier. De strävade efter att på lång sikt förbättra yrkets 
status genom mer teoretiskt inriktad utbildning, höjning av kårandan och 
yrkets sociala anseende, utestängning av grupper som inte hade "rätt" 
utbildning, men de försökte också gå omvägar för att på politisk väg försöka 
få inflytande över skolpolitiken och skolorganisationen, dvs de utvecklade 
också alternativa strategier. Förbättrade löner var också ett viktigt mål, 
men sekundärt i förhållande till de första. Genom att visa sin kompetens 
och skicklighet skulle lärarna övertyga statsmakterna och lokalpolitikerna 
om att de var värda högre lön. Det gällde att vinna aktning och visa 
värdighet. De var angelägna att framhålla att deras lärarföreningar inte 
liknade arbetarnas fackföreningar.19 Allt detta gick enligt den professionel
la organiseringens ideologi. 

Folkskollärarnas kollektiva organisering under 1800-talets sista årtion
den har jag sett som ett "professionellt projekt". De ville inte ha stämpeln 
av att vara en fackförening. Genom att välja en organisationsform som 
liknade de övriga intellektuellas markerade lärarna att de eftersträvade 
medelklassens samhällsposition. Vi skall börja med att reda ut vad folk-
skollärarkåren faktiskt gjorde för att förverkliga sina professionella mål. 

Det professionella projektet 

Vägen till en professionell karriär för lärarna i det lägre skolväsendet var 
kantad med allehanda hinder.20 Deras kunskapsbas var inte särdeles exklu
siv, och de kunde därför inte göra anspråk på att sitta inne med sådana 
specialistkunskaper som motiverade ett kunskapsmonopol. Att det fanns 
lärare som kunde undervisa utan formell kompetens försvårade uppkoms
ten av ett yrkesrevir att värna om; inom kåren fanns också många från 
folkskolans uppbyggnadsskede, som var oexaminerade eller hade mycket 
kort utbildning och dessa utgjorde ett problem.21 Ett annat problem var 
"klienternas" status. Fattiga stadsbarn och bondbarn och deras ibland 
motsträviga föräldrar hade ingen officiell status och deras överordnade 
"klienter" kyrka, stat, kommun, omgav yrkesgruppen med omfattande 
regler och kontroller. Lärarna hade inte själva kontroll över vad de skulle 
undervisa om eller vilka de undervisade. Inte heller hade folkundervisning
en någon vetenskaplig anknytning till universitet eller forskning. Lärarnas 
sociala bakgrund i bondeklassen var också en belastning för en kår som 
gjorde anspråk på att tillhöra medelklassen. Att inte ha "rätt" bildning 
upplevdes som ett handikapp. Svensk Läraretidning tog upp ämnet i en 
ledarartikel 1884: 
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Ett vigtigt vilkor härför (för att läraren skall bli fullärd) är, att han bemödar sig 
om inhemtandet af ett bildadt umgängessätt. Det vore honom derföre nyttigt att 
någon tid antaga plats som barnalärare i någon verkligt bildad familj.— Det 
blefve honom sedan lättare att vinna ädla och bildade umgängesvänner, och 
herigenom vore han bevarad för faran att försjunka i råhet eller försoffning.22 

Att få tillträde till "bildningsborgerskapet" var ett mål, som hägrade för 
kåren. De ansåg sig inte bli insläppta i detta högre skikt utan vidare. 
Lärarnas klassposition var till att börja med osäker. De var ju inte arbetare 
som skapade mervärde, fastän deras löner under 1800-talet var sämre än 
många kroppsarbetares och det fanns vissa manuella inslag i deras tjänste
åligganden. De var inte heller kapitalister, som ägde produktionsmedel.23 

Som så många andra yrkesgrupper hamnade de mellan borgarklass och 
arbetarklass, även om de i sin ideologiska funktion var kopplade till statsap
paraten och det existerande produktionssättet.24 De skulle bevara den 
existerande sociala ordningen och fostra barnen att bli lydiga och arbetsam
ma, nationella och gudfruktiga. När vår undersökningsperiod börjar stod 
alltså folkskollärarna på gränsen till mellanskiktet eller medelklassen, men 
med en fot kvar i kroppsarbetets sfär. Hur lyckades de kollektivt att socialt 
röra sig uppåt under senare hälften av 1800-talet? 

Professionaliseringens första fas 
År 1850 fanns en artikel i Tidskrift för folkskollärare och folkskolebildning
ens vänner, som uppmanade folkskollärare att gå samman och bilda före
ningar. Skolmästare borde komma samman och ge varandra goda råd och 
upplysningar i det som rörde deras kall. För att ge verksamheten fasthet, 
föreslogs, att: 

alla de skollärare, som på en ort äro så nära hvarandra, att de kunna komma 
tillsammans och åter färdas hem på dagen,— att de tillsammans bilda en före
ning, i hvilken hvar och en af dem utgöra beständiga ledamöter,—,25 

Enligt artikelförfattaren skulle sådana möten få en rad välgörande effekter 
för lärarna. De skulle lära av andras erfarenheter och skolas in i en forskan
de och prövande skolmästarkonst, men framför allt skulle mötesverksam
heten inverka psykiskt vederkvickande på läraren, eftersom han oftast 
möttes av kallsinne, likgiltighet och hårda omdömen. Skribenten talade 
tydligen inte för döva öron: 

Landet är helt enkelt öfverflygladt af skolföreningar—. Det fins inga som bråka 
så mycket med möten som skollärarne, 

påstod en tidning 1889.26 Det går förstås inte att mäta vilken yrkesgrupp, 
som mest ivrade för föreningsverksamhet under 1800-talet,27 men en sak är 
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uppenbar: folkskollärarna var mycket angelägna att komma samman till 
möten av alla de slag. Det livliga föreningsväsendet bland lärarna kan ses 
som en måttstock på deras sociala och ekonomiska bekymmer, men också 
på deras intresse för att samarbeta till gemensamma aktioner. Redan 1838, 
fyra år före folkskolestadgan, bildades den första lärarföreningen, och 
antalet lärarsällskap ökade och spred sig rekordsnabbt allteftersom fler 
skolor växte fram.28 Eftersom föreningsträffarna bestod av skrivkunnigt 
folk, skickades ofta ett referat till ortens lokaltidning eller till någon av de 
många folkskoletidningar, som också ökade i antal. Därför har vi en ganska 
fyllig bild av hur livlig föreningsverksamheten var, och vilka ämnen som 
avhandlades på sammankomsterna. Mellan 1840-1880 refererades enbart i 
skoltidningarna, att 130skollärarföreningar hade bildats på olika orter eller 
i olika distrikt.29 

Antalet refererade möten i skoltidningarna vittnar om en mycket tidig 
medvetenhet hos kåren att försöka förbättra sin situation. De frågor som 
först diskuterades var framsprungna ur skolvardagens materiella och peda
gogiska svårigheter: "bristen på undervisningsmaterial", "samlad skol
dag", "hinder för en jämn skolgång" o dyl. Ofta hölls provlektioner, som 
sedan diskuterades. Men där fanns även frågor, som var tecken på att 
föreningsväsendet också försökte sträcka sig utanför skolans väggar: "Vil
ka utvägar bör en lärare vidtaga för att fritt kunna ägna sig åt sitt kall?" eller 
"Hur bör lärare och lärarinnor förhålla sig till de offentliga nöjena?" Löne-
och pensionsfrågor var också uppe till debatt enligt tidningsreferaten.30 

Förutom de lokala föreningarnas möten och träffar förekom också större 
lärarmöten på stifts- och länsnivå. Dessa möten initierades och leddes 
vanligen av stiftets biskop, präster eller folkskoleinspektörer. Mellan 1850 
och 1910 hölls 247 provinsmöten i de olika stiften. Stiftsmötesfrekvensen 
var mycket skiftande. Ivrigast var tydligen Skara stift med 51 möten, medan 
Uppsala stift endast kallade till två större möten under en 60-årsperiod.31 

De ämnen som diskuterades innehöll alla slags skolfrågor, pedagogiska, 
metodiska, organisatoriska, vetenskapliga, sociala, ja allt från "varning för 
jesuitiska och frikyrkliga sammankomster" till "fria lekar och skolans 
förhållande till idrottsrörelsen". Stiftsmötena var debattfora för ämnen av 
mer övergripande karaktär, tillfällen för kyrkans och statens representan
ter att slå fast ideologiska riktlinjer för skolans undervisning. 

Det sades om folkskollärarna år 1889, att de kunde få besöka ända upp 
till sex-sju skolmöten om året.32 Åtminstone vissa år fanns det gott om 
möjligheter för lärarna att träffa kolleger från andra distrikt och skolor. I 
Svensk Läraretidning annonserades t ex bara för augusti månad 1905 nio 
större skolmöten, kurser och konferenser som lärare kunde söka till. En 
annan regelbundet återkommande institution var de allmänna svenska 
folkskollärarmötena, där skolfolk från hela landet träffades. Det allra 
första riksmötet för folkskollärare hölls redan 1843. Därpå följde ett antal 
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Tabell 2. Deltagarantalet på Allmänna Svenska Folkskollärarmöten 1860-1913. 

År Plats Antal 

1860 
1861 
1862 
1863 
1865 
1868 
1871 
1878 
1883 
1888 
1893 
1898 
1903 
1908 
1913 

Stockholm 
Göteborg 
Jönköping 
Gävle 

Stockholm 
Göteborg 
Norrköping 
Stockholm 
Gävle 

Arboga 

Lund 

Örebro 
Lund 
Linköping 
Uppsala 

49 
154 
310 
185 
72 

847 
556 
690 

1239 
1735 
1542 
1401 
1909 
1117 
1528 

Källa: ASFM 1860-1913. Kommentar: Före 1860 hölls också folkskollärarmöten, 1843,1849, 
1851, 1852 (2 st), 1854. Se källförteckning. 

möten, när både läroverkslärare och folkskollärare träffades gemensamt. 
Från år 1860 höll folkskollärarkåren egna separata möten igen (se tabell 2). 
Under 1860-talet var mötesaktiviteten särdeles hög. Mellan 1860-1865 
hölls som framgår av tabell 2 inte mindre än fem riksmöten. Det kom sig av 
att småskolor växte upp på många håll, och deras outbildade lärare och 
lärarinnor blev konkurrenter på folkskollärarnas arbetsmarknad. Dessa år 
skedde också ett systemskifte i undervisningsmetoder, växelundervisning 
ersattes med lärarledd undervisning, och detta ledde till behov av 
samling.33 I tidningen S kolvännen skrev folkskolläraren och riksdagsman
nen Sven Rosenberg 1864: 

Det börjar nästan bli modesak att hålla skolläraremöten. Här annonseras och 
korresponderas till höger och venster om skolläraremöten. Det ser nästan ut 
som vore det ett påträngande behof för skolläraren, att åtminstone en gång om 
året komma ut ur 'stugans qvalm'och få sig en smula frisk luft. De der stora 
mötena i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Gefle etc. etc. räcka icke till för 
alla;— Man tillställer stiftsmöten, distriktsmöten, häradsmöten, större eller 
mindre - efter omständigheterna.34 

Utvecklingen av diskussionsämnena på de allmänna folkskollärarmötena 
ger en intressant belysning av lärarkårens strävan efter professionell identi
tet. Ända fram till 1890-talet förekom överläggningsämnen på dagordning
en, som gällde lärarnas ekonomiska och rättsliga ställning, lönefrågor, 
vikarieersättning vid sjukdomsfall, småskolepersonalens ställning o dyl. 
Lärarmötet fungerade även som ett fackligt diskussionsforum, innan en 
riksorganisation hade tagit form och fått inflytande. Därefter bannlystes 
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"Det finns inga som bråka så mycket med möten som skollärarne". Förenings- och 
mötesverksamheten bland lärarna var intensiv. Här vid ett folkskollärarmöte i Stock
holm 1903. Foto: Stiftelsen SAF:s arkiv. 

den sortens frågor till förmån för "de stora spörsmålen", dvs de pedagogis
ka och organisatoriska utvecklingsfrågorna.35 De fackliga frågorna skulle 
förpassas till den allmänna föreningens ombudsmöten. Lärarmötena skulle 
hållas "kemiskt rent från allt vad ekonomiska spörsmål heter".36 Det var 
viktigt att vinna aktning inför allmänheten, och den uppnåddes företrädes
vis, om de ekonomiska sammandrabbningarna ägde rum internt vid andra 
slags möten. i 

En ledarartikel i Svensk Läraretidning 1903 prisade den utveckling bort 
från det fackliga som skett, och framhöll hur viktigt kårens ansikte utåt var. 
Tidningen menade att om lönefrågor togs upp på lärarmötena, skulle 
motsättningarna mellan lärare och lärarinnor, folkskollärarinnor och små
skollärarinnor, landsbygdslärare och stadslärare etc blomma upp och bli till 
riktiga bataljnummer. Allmänheten skulle sedan hånle åt de stridbara 
skolmästarna och skolmamsellerna. Lärarmötena var inga fackförenings
kongresser, hävdade ledarskribenten. Ju mer folkskollärarna själva hade 
tagit hand om ansvaretoch planeringen för de allmänna lärarmötena, desto 
strängare hade de fackliga ämnena avskiljts från överläggningarna till 
förmåniör frågor av mer övergripande art och "genom hvilkas behandling 
tänkade inom alla samhällsklasser därför bäst kunde vinnas för folkupp
fostrans sak."37 För att gynna folkskolesaken inbjöds professorer, läro
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verkslärare, präster, militärer, brukspatroner med flera till mötena. Folk
skolan skulle framstå som en gemensam nationell angelägenhet. På det 
sättet skulle lärarnas förhållanden förbättras, när deras ideella hänförelse 
för kallet trängt igenom hos den allmänna opinionen. 

Att uppträda respektabelt och kämpa för folkskolans höjande var alltså 
en kollektiv professionell strategi. Om alla krafter inom kåren släpptes lösa 
på riksmötena, skulle en krutdurk kunna explodera och det var inte med 
bataljnummer som kåren skulle uppträda utåt. Disciplinen måste komma 
inifrån. Det var helt i professionell anda. Adèle Wetterlind, folkskollära
rinna från Jönköping och trogen lärarmötesveteran, gjorde några iakttagel
ser 1903 om hur förändrade lärarmötena hade blivit med åren, mer kultive
rade, formfulländade och sakliga. Även om hon gläds åt att lärarna haft 
stora framgångar i att få gehör för sina krav, är det inte utan att hon saknar 
entusiasmen från de tidigare mötena, det som eldade och hänförde mötes
deltagarna. "Tiden har blifvit nykter, politiskt försiktig och klokt 
beräknande."38 Wetterlind avsåg troligen att mötena blivit mer formella 
och att de stampningar, hyssjningar och burop som var vanliga på de 
tidigare mötena, hade försvunnit. 

Från och med 1870 ordnades också skolmöten på nordisk basis. De 
återkom vart femte år och lärare från alla skolformer inbjöds. De var dock 
initierade av folkskolans representanter och folkskolepedagogikens pro
blem stod i centrum. Dessa möten samlade stora mängder lärare. Vid det 
första mötet i Göteborg kom 842 deltagare, vid mötet 1905 mötte 7605 
lärare och lärarinnor upp.39 Under de stora nordiska mötena diskuterades 
övergripande ämnes- och undervisningsfrågor, nya rön i barnpsykologi, 
pedagogik, skolhygien etc. Även allmänvetenskapliga problem i tiden 
fanns på föredragningslistorna i synnerhet vid sekelskiftets möten. 1905 års 
möte tog upp evolutionsteorin, naturvetenskapens landvinningar, språkve
tenskapen mm.40 

Vi ser alltså att en omfattande mötesverksamhet pågick i den yrkeskår 
som skulle ta hand om folkskolebarnens fostran och undervisning. I profes
sionella sammanhang underlättas också opinionsbildningen om man kan 
både höras och synas. Lärarna deltog också tidigt i skoltidningsverksamhet. 
Vid det allra första mötet på riksnivå 1843 väcktes i slutdiskussionen förslag 
om åtgärder som skulle gynna folkskolesakens utveckling: "Utgifvandet af 
en tidning för folkskollärare, som skulle åsyfta att väcka och lifva intresset 
för deras gemensamma lefnadskall" var ett av förslagen.41 

De första lärartidningarna vände sig till innehavare av de s k förenade 
tjänsterna, organister, klockare och folkskollärare. Den gruppen lärare 
utgjorde ett slags övre skikt av kåren och var beredd på att ge sig in i 
debatten om förbättrade villkor från en mer etablerad situation.42 En del 
skoltidningar var initierade av präster, litteratörer, seminarierektorer, men 
dessa publikationer hade inte prägeln av fackorgan, utan kunde mer räknas 
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som uttryck för andra institutioners intresse av att ha sitt finger med i 
folkskolefrågorna, när de försökte att ideologiskt styra lärarkåren. Från 
1840-talet och fram till 1920 utgavs cirka 60 olika facktidningar och facktid
skrifter som behandlade folkskolefrågor.43 Vissa överlevde bara några år, 
medan andra blev mer seglivade. 

Den tidning som fick mest spridning var Svensk Läraretidning, som blev 
organ för Sveriges Allmänna Folkskollärareförening. Redaktör under 25 år 
(1881-1906) var folkskolläraren och riksdagsmannen Emil Hammarlund. 
Redan i första numret aviserade Hammarlund, att en redaktion skulle styra 
innehållet. Tidningen skulle inte bli "ett kompositum av lika många me
ningar, som det finns lärare från Ystad till Haparanda" utan redaktionens 
åsikt skulle bli den röda tråd som skulle genomsyra tidningen. Tidningen 
tog ett radikalt grepp om skol- och lärarfrågor. Svensk Läraretidning ville 
"sätta ryggrad i den svenska folkskolläraren."44 

Kurs- och mötesverksamheten, liksom skölpressen, under 1800-talets 
andra hälft och 1900-talets början kring problemområden som rörde folk
skolan var imponerande. Förutom alla slags lärarmöten förekom semina-
rierektorsmöten, seminarielärarmöten, folkskoleinspektörsmöten, peda
gogiska sällskaps möten. Även kyrkomötena och prästsällskapen tog upp 
skolfrågor. Undervisningen av de lägre samhällsklasserna var således en 
fråga, som intensivt sysselsatte präster, pedagoger, politiker, författare, 

Ett lärarpar med stor betydelse för lärarkårens professionaler ing. 
Amanda Hammarlund, redaktör för Barnbiblioteket Saga och Emil Hammarlund, 
redaktör för Svensk Läraretidning, riksdagsman m m. Foto: Stiftelsen SAF:s arkiv. 
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administratörer m fl. Genom att deltaga i denna ideologiska diskurs, kunde 
folkskollärarkåren dra nytta av det offentliga intresset för folkundervis
ningen. De kunde erkännas "rätten att tala",45 genom att själva deltaga i 
det offentliga samtalet och genom att bana sig väg in i de "talande" 
strukturerna, dvs politiken, pressen, kulturen, skolbyråkratin, kontrollap
paraterna. En professionell riksorganisering blev nästa steg. Det betydde 
ett erkännande av ett gemensamt kårintresse gentemot lokala och statliga 
arbetsgivare. Så skulle inflytandet och del i kontrollen av folkskolan eröv
ras. Ett viktigt led i den utvecklingen blev bildandet av Sveriges Allmänna 
Folkskollärareförening. 

Sveriges Allmänna Folkskollärareförening (SAF) 
Initiativet till att bilda en riksförening kom från Stockholms folkskollärare. 
För en sentida uttolkare är det svårt att avgöra om just stockholmslärarna 
levde under starkare förmyndarpress än andra, men det är så de i sin 
historieskrivning själva har velat framställa situationen.46 Den i kapitel 2 
redan omskrivne folkskoleinspektör C J Meijerberg höll sina underordna
de allsmäktigt i så hårda tyglar att ett mottryck förr eller senare måste bli 
följden, framhåller de pionjärer som var med om att bilda föreningen. 
Under 1870-talets slut var det dock några som vågade trotsa Meijerbergs 
ovilja mot lärarföreningar. Det var de som tog initiativet till en större 
organisation på riksplanet.47 Om lärarna ville få sina åsikter beaktade och 
kunna arbeta för folkskolans framtida utveckling borde de sluta sig samman 
till en gemensam allmän förening, hette det i uppropet från stockholmslä
rarna 1880: 

Skola de slutligen kunna verka därhän, att de med stigande bildning även intaga 
den plats i samhället, som dem med rätta tillkommer, så böra de sluta sig 
tillsammans för att med förenade krafter sträva mot målet.48 

Ett annat upprop från interimstyrelsen slog an samma storslagna ton redan i 
inledningen: 

Måhända gifves det intet arbete, som eger så djupt ingripande fosterländsk 
betydelse, som är i så hög grad afgörande för fäderneslandets framtid som 
skollärarens.49 

De grundtankar om skolan och lärarkallets framtid, som tagit form i kåren 
under dessa år, samlades till ett gemensamt program som bildade första 
paragrafen i föreningens stadgar: Föreningens ändamål var att arbeta för 
folkskolans och folkbildningens höjande, för enhet och god anda i lärarkå
ren och för förbättring av lärarens ställning i allmänhet.50 De ideella målen 
sattes alltså före de materiella och det var en professionell profil som stod 
sig i många årtionden. Vid ett ombudsmöte 1893 framhöll Fridtjuv Berg, att 
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den hållningen fortfarande var den enda riktiga. Folkskolekåren skulle 
vara till för folkskolans skull; höjdes dess status så skulle lärarnas status 
följa med av sig självt.51 Värner Rydén framförde samma grundtankar i sitt 
tal vid folkskollärarmötet i Lund 1913. 

Göra vi folkskolan kär genom ett gott arbete, sörja vi för att dess rötter växa allt 
djupare hos folkets breda lager, så skall det nog visa sig, att läraregärningen får 
sin skäliga lön.52 

Föreningen utvecklades som vi ser av figur 5 i snabb takt. Vid första årets 
slut hade 1556 medlemmar värvats i 77 kretsar och 1910 var medlemsantalet 
uppe i 12172 i 291 kretsar.53 

"Det är af betydelse, att kåren är väl organiserad och att ett tryck på 
knappen i centrum kan genom väl fungerande apparater kännas ytterst i 
periferin", hävdade ett länsombud 1903.54 Det var lättare sagt än gjort att 
förverkliga ett enhetligt kårprogram inför den heterogena grupp som lärar
kåren trots allt utgjorde. Det svenska skolsystemet, som vuxit fram på olika 
lokala traditioners och olika kulturklimats grunder, uppvisade stora regio
nala skillnader och utvecklingsnivåer och därför hade lärarkollektiv med 
skiftande ideologisk och kulturell hemvist skapats. Sveriges Allmänna 
Folkskollärarförening tillkom dessutom i en tid när folkrörelserna växte 
fram, den politiska radikalismen vaknade och det etablerade maktsystemet 
försökte behålla sina positioner.55 Att tidens stora frågor kom att korsas i 
den yrkeskår som skulle förmedla samhällets grundläggande värderingar 
till den uppväxande generationen är ofrånkomligt. Detta gav också utslag i 
lärarnas föreningsväsende. Mot bakgrund av detta måste man framhålla att 
lärarna trots allt visade stor sammanhållning och solidaritet med varandra, 
åtminstone fram till sekelskiftet. 

Den strid som blev synligast var den om SAF:s religiösa hållning. I slutet 
av åttitalet och början av nittitalet kom ett tiotal kretsmotioner till central
styrelsen, som krävde att föreningen mer explicit skulle ställa sig på evange
lisk-luthersk grund.56 Överhuvudtaget kännetecknades de första årtionde
na av föreningens tillvaro av en stark misstro mot SAF:s frisinnade hållning 
från en kristen falang inom skolvärlden, som ansåg att den allmänna 
lärarföreningen, och i synnerhet dess ledande män, var kristendomsfientli
ga. Ibland beskylldes de för positivism och socialism.57 (Fridtjuv Berg hade 
hållit tal vid en första maj-demonstration och Emil Hammarlund hade 
tillhört kretsen kring Anton Nyströms reformförening.) De missnöjda 
samlade sina anhängare i en annan föreningskonstellation som kallades 
Svenska Folkskolans Vänner (SFV) med professor Waldemar Rudin i 
Uppsala och seminarierektor Fredrik Lundgren i Stockholm som ledande 
namn.58 SFV främsta syfte var att verka för att de kristna värdena genomsy
rade skolan och att kristendomsämnet behöll sin centrala position bland 
skolans ämnen. På grund av rivaliteten om medlemmar, men också på 
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grund av sammanstötningar inom samma sorts verksamhetsfält, utkämpa
des en del polemiska bataljer mellan dessa båda större lärarföreningar 
under årens lopp.59 Det var dock SAF som vid sekelskiftet kom att framstå 
som den allmänna kårföreningen och den som fick politisk makt.60 Utan ett 
fördjupat studium av Svenska Folkskolans Vänner är det svårt att avgöra 
varför SAF avgick med segern i denna konkurrens.61 En tänkbar tolkning 
är att SAF hade en mer medvetet professionell strategi och inte visade 
underdånighet gentemot den gällande sociala ordningen eller överheten. 

Att SAF av allmänheten på vissa håll till och med blev betraktad som en 
samhällsomstörtande organisation bekräftas av de rapporter, som före
ningens länsombud sände in till centralstyrelsen i Stockholm varje år. När 
t ex Anna Stenson i Bureå i Västerbotten blev tillfrågad, om hon ville bli 
kvinnligt länsombud i föreningen kom ett nekande svar därför att: 

den stora lärarkåren här — är nästan utan undantag konservativ ("stock"-
konservativ). Vi som förra året bildade den lilla avd. här av SAF, blevo nästan 
ansedda som revolutionära och jag har verkligen ej MOD att nu åtaga mig ovan 
nämnda uppdrag. Vi måste lugna oss så länge.62 

Enligt ombuden är det framför allt av rädsla för prästens uppfattning om 
SAF som lärarna,^>ch framför allt lärarinnorna i vissa distrikt, inte vågar gå 
med i den allmänna lärarföreningen. På västkusten fanns det präster som 
liknade lärarföreningen vid Anti-Krist.63 Ombuden i länet bedrev trots 
motståndet en livlig agitationsverksamhet för att värva nya medlemmar. I 
årsberättelserna rapporteras om hur de reste runt och agiterade (ibland på 
velociped), delade ut broschyrer, besökte skolor, ordnade privata träffar, 
lät trycka egna flygblad - allt för att vinna nya anhängare. De skrifter som 
delades ut till de lärare man ville värva, hade entusiasmerande titlar som 
"Slut leden", "Enighet ger styrka", "Betydelsen av sammanslutning", 
"Ett ord till mina kamrater",etc.64 

Nu har vi följt folkskollärarna på deras första väg mot ett professionellt 
mål. Hittills har det handlat mycket om formerna för en kollektiv organise
ring, deras föreningar, deras möten, deras tidningar, deras agitations verk
samhet. Nu skall vi undersöka innehållet i deras program. Därmed glider vi 
också gradvis över till en ny fas av folkskollärarnas professionella projekt. 

Professionaliseringens mognadsfas 
"Efter detta kunna folkskolefrågor inte lösas utan folkskolemän", skrev 
överläraren i Huskvarna, Alfred Dalin, i ett brev till det professionella 
projektets främste ledare, Fridtjuv Berg, strax efter att den ministär som 
Berg tillhörde som skol- och kyrkominister hade fallit på försommaren 
1906.65 Dalin fick rätt. Bergs utnämning till ecklesiastikminister markerade 
att folkskollärarkåren hade tagit ett stort steg framåt, när det gällde infly-
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tände på skolans område och sin egen kårs framsteg. Under den korta 
period som Berg satt som minister första gången mellan 1905 och 1906 
lyckades han genomföra en rad reformer av mera djupgående karaktär. 
Förutom en för lärarna mycket efterlängtad lönereglering kom en rad 
reformer, som gällde rätt för lärarkåren att välja en representant i skolrå
det, en mer tryggad ställning för småskollärarinnorna, en stavningsreform, 
skolköksundervisning och slöjdundervisning, utvidgning av folkskolestatis
tiken etc.66 Samma år blev Fridtjuv Berg ledare för den stora folkundervis
ningskommittén, som skulle modernisera hela vårt lägre skolväsende. Det 
blev uppenbart, att det var på den politiska arenan som det gick att skörda 
nya vinster för en kår som ville framåt. 

Det professionella projektet har i sin mognadsfas en lång rad delprojekt, 
som alla tyder på en stor medvetenhet hos lärarna om professionalisering-
ens och alternativa strategiers spelregler. Vi skulle kunna ge deras verk
samhet underrubriker som: det politiska programmet, det sociala program
met , bottenskoleprogrammet, kulturprogrammet, utbildningsprogram
met, karriärprogrammet etc. De olika delprojekten leder mot ett samfällt 
mål, den kollektiva rörelse, som Sarfatti Larson kallar "det kollektiva 
mobilitetsprojektet". Jag skall kortfattat beskriva de olika delprogrammen 
för att kunna diskutera vad som lyckades för folkskollärarna och vad de 
hade mindre framgång med. 

Det politiska programmet 
När Fridtjuv Berg 1895 höll ett högtidstal vid SAF:s 15-årsjubileum, skön-
målade han nog yrkesgruppens framgångar, det hörde liksom till, men talet 
är ändå av intresse, därför att han sammanfattade på vilka områden som 
kåren måste kämpa för att åstadkomma förbättringar för sig själva och sin 
folkskola.67 Förutom att läraren hade stort ansvar för sin egen utveckling 
och fortbildning, måste kåren också knyta nära kontakter med den pedago
giska vetenskapen och forskningen för att komma framåt. Men det allra 
viktigaste målet för lärarna var dock att försöka erövra det politiska fältet, 
att få del av organisationens, administrationens och ekonomins maktresur
ser, menade Berg. 

Det fanns flera kanaler till den politiska makten. En väg var att få bli 
representerad på det lokalpolitiska området, i skolrådet. Det ville till 
många turer i det politiska spelet, innan lärarna vann säte i skolrådet. 
Frågan togs upp som en av de allra första på SAF:s program. År 1892 
stadgades att skolrådet skulle hålla årliga sammankomster med folkskolans 
personal och 1905 uppnåddes rättigheten att få en representant från lärar
kåren i skolrådet. Besluten hade föregåtts av en lång debatt ända från 
1860-talet.68 Men det gick att skaffa sig makt i lokalsamhället på andra 
vägar. Många folkskollärare var också ledamöter i andra styrelser och hade 
lokala förtroendeposter av alla de slag.69 I en undersökning som Kungl 
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Maj :t lät göra inför en proposition i lönefrågan 1898 framkommer, att en 
stor grupp lärare var sysselsatta med biförtjänster utanför skolarbetet.70 

Många av de uppdrag, som lärarna hade enligt propositionen, var direkt 
kopplade till politisk verksamhet, såsom ordförandeuppdrag i kommunal
stämman eller ledamotskap i olika lokala styrelser, men där fanns också en 
rad åtaganden som indirekt gav möjligheter till insyn och kontroll och 
därmed till en viss maktställning i lokalsamhället. En stor grupp var orga
nister, klockare och kantorer, en del var kommunalt anställda som kassörer 
i sparbanker, kontrollörer, kamrerer, räkenskapsförare, vaccinatörer, fat
tiggårdsföreståndare, uppbördsmän, bibliotekarier etc. Det fanns också 
statligt anställda folkskollärare vid post och telegrafstationer och en rad 
"fria" yrken som auktionsförrättare, boutredningsmän, tidningsskrivare, 
revisorer, föreståndare, fotografer, resepredikanter, nykterhetstalare etc, 
som utövades av lärare. Många hade pedagogiska uppgifter vid sidan om 
yrket: slöjdlärare, lärare vid aftonskolor, söndagsskolor o dyl. Folkskollä
raren hade således en viktig roll i en bygds politiska och andliga liv. Av de 
fyrtio folkskollärare, som utexaminerades från Linköpings seminarium 
1882, och som följdes upp av Gustaf Adolf Westerin fyrtio år senare, hade 
så gott som alla omfattande kommunala uppdrag både som tjänstemän och 
politiker. Många var engagerade i folkrörelse verksamhet och annan före
ningsverksamhet. De yrken som deras söner och döttrar innehade visar, att 
folkskolläraryrket fungerade som en social språngbräda för vidare social 
mobilitet.71 

En annan politisk väg var förstås rikspolitiken. I tabell 3 kan vi se hur 
antalet folkskollärare ökade i riksdagen vid sekelskiftet. Deras numerär var 
vida större än deras andel av befolkningen 

Folkskollärarnas frammarsch i rikspolitiken skedde samtidigt med att 
prästernas och läroverkslärarnas gick tillbaka.72 Folkskollärarna började 
överta den viktiga roll som prästen tidigare haft på landsbygden. Folkskol
lärarna i riksdagen hade en klar vänsterpolitisk profil. De åtta lärarna 1897 
stod alla på vänsterkanten och utav de tretton som var invalda 1906 tillhör-

Tabell 3. Antalet folkskollärare i riksdagens andra kammare 1867-1912. 

År Antal 

1867 4 
1876 3 
1885 5 
1897 8 
1906 13 
1912 10 

Källa: Studier över den svenska riksdagens sociala sammansättning, Uppsala 1936, sid 132, 
158, 161, 186. 
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de tolv vänstergrupperna i riksdagen. De tio 1912 utgjordes av fem från 
liberala samlingspartiet och fem från socialdemokraterna.73 Det radikala 
draget i folkskollärarpolitiken skall få illustreras av några utdrag ur Värner 
Rydéns programförklaring 1907, när han valdes in i riksdagen: 

Den viktigaste frågan torde vara arbetarefrågan. Den går ut på att höja samhäl
lets understa lager ur förtryck till ljus och människovärde. För att kunna nå fram 
till detta mål måste vi först och främst söka åstadkomma ett höjande av folkbild
ningen. Alla barn, både fattiga och rika, böra tillbringa sina barndomsår på 
samma bänkar, vid varandras sida. Varje barn må få en utbildning, som motsva
rar dess utvecklingsmöjligheter.74 

Rydén menade att detta skulle ske genom att en särskild undervisningsmi
nister tillsattes, att länsstyrelser tog över folkskoleväsendet från kyrkan och 
att föräldrarna fick möjligheter att utöva inflytande på folkskolan.75 Svensk 
Läraretidning konstaterade, att Rydéns sekulariserade skolprogram var 
detsamma som hade utvecklats inom folkskollärarkåren med åren. Kårens 
ledande organ ställde sig således bakom den i samtiden mycket kontrover
sielle Värner Rydén. 

Denne hade en mängd lokala strider med Malmös skoletablissemang 
bakom sig, innan han fick plats i riksdagen. En referent i Dagens Nyheter 
beskev hans kallblodighet, oräddhet och hänsynslöshet i politiken, men 
kunde inte låta bli att också uttrycka stor beundran för hans okuvliga energi 
som journalist, första majtalare, nykterhetstalare, pedagog m m: 

Hans energi har gjort honom till en farlig karl, och våra högermän må hata 
honom aldrig så innerligt, så känna de dock en viss respekt inför denne rödskäg-
gige, satte och hårfagre läraresocialist, när han står där på en stämma och måttar 
efter deras c-nma ställen.76 

Innan Rydén kom in i riksdagen var det framför allt Emil Hammarlund och 
Fridtjuv Berg som hade breddat vägen för folkskollärarinflytande i rikspo
litiken. Före dem var det skåneläraren Sven Rosenberg och västerbottens
läraren C E Hjelm, som talat för folkskolans sak i riksdagen. En genom
gång av folkskollärarnas riksdagsarbete visar, vilken stor betydelse som 
dessa hade för att föra upp skol- och lärarfrågorna på rikspolitisk nivå. Vi 
kan t ex se på Emil Hammarlunds motionerande i skolfrågor. På 1880-talet 
8 motioner, 1890-talet 24 motioner, och mellan 1900-1910 ytterligare 24 
skolmotioner av de mest skiftande slag. Även som ordförande i det s k 
skolutskottet fick Hammarlund stort inflytande på skolfrågorna i riksda
gen. Även i den lokala skolpolitiken i Stockholms stad, intog han en 
betydelsefull maktställning.77 Fridtjuv Bergs enormt stora betydelse för 
folkskolesaken, både som riksdagman, pedagogisk författare, journalist 
och ecklesiastikminister är omvittnad i tidigare forskning.78 Sven Rosen
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bergs inflytande på svensk skolpolitik var stor i folkskolans barndom. Han 
var en av de första som i riksdagen framförde idéerna om bottenskolan, 
bättre lärarutbildning och folkskoleinspektionens införande på 1860-
talet.79 Hjelm försökte också få igenom en ny skolorganisation. 

Idéerna om en gemensam bottenskola för barn från alla samhällsklasser 
dök upp i debatten redan tidigt under 1800-talet.80 Den kom att bli en av 
huvudfrågorna i det professionella projektet. Det var just i denna fråga som 
folkskollärarkåren politiskt visade sin mest radikala sida. Det är inte möj
ligt att här gå in på allt det som berörde denna väsentliga sida av lärarnas 
strävan efter en demokratisk skola. Vi kan bara fundera över varför bot-
tenskoleprogrammet fick ett sådant stort utrymme i den interna debatten. 

Bottenskoleprogrammet 
Vid en genomgång av Svensk Läraretidnings ledarartiklar under cirka 25 år 
finner man att frågan om folkskolans plats i vårt skolsystem gick som en röd 
tråd genom all skoldebatt. Frågan hade som sagt haft aktualitet redan tidigt 
under 1800-talet, men det var Fridtjuv Berg, som mot slutet av århundradet 
kom att ställa sig i spetsen för kampanjen för folkskolans utveckling till en 
allmän bottenskola. Berg vann också sin kår för sitt skolprogram. Botten-
skoleplanen blev till en gemensam ideologi hos kåren, som bidrog till att 
stärka samhörigheten bland lärarna.81 

Det var i kampen för bottenskolan som folkskollärarnas klassmedveten
het kom till uttryck. Lärarna kom genom sitt arbete i direktkontakt med 
klassamhällets orättvisor. De hade troligtvis lättare för att identifiera sig 
med problemen genom att många av dem hade sin bakgrund i bondeklass 
och arbetarklass. Strävan mot en mer demokratisk skola bley en sorts 
bildningskamp för den egna klassens behov. Att bottenskoleprogrammet 
hade ett "klasskampsmotiv" framgår tydligt av det rikliga debatt
materialet.82 Att undervisningssystemet i ett samhälle avspeglade de 
olika klassernas styrka och förmåga att lägga beslag på utbildningsappara
ten stod klart för Berg och många i hans samtid.83 Svensk Läraretidning 
skrev i en ledarartikel inför det nya seklets inbrott 1900, att det nya 
århundradet än så länge var höljt i ogenomträngliga dimmor, men om du 
lyssnar: 

skall du dock ur töcknet förnimma ljudet av taktfasta steg, som rycka allt 
närmare. Det är de annalkande arbetarebataljonerna, hvilkas sammanslutning 
är det gångna seklets största och följdriktigaste tilldragelse. Du skall vara blind, 
om du inte ser, att ståndssamhällets timme är slagen och att det århundrade, som 
nu randas, är folk väldets, är demokratiens.84 

Det framkommer också, att lärarna genom ett annorlunda skolsystem, ville 
främja den "sociala ämnesomsättningen", dvs ge möjligheter för de stu-
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diebegåvade ur de lägre samhällsklasserna, att ta sig fram på borgarklas
sens utbildnings vägar.85 Den nya folkskolan skulle utjämna de sociala 
klyftorna. Men i bottenskoletanken fanns också ett maktmotiv. För folk
skollärarnas del skulle ju en skola, där "social samundervisning" rådde, 
också betyda större makt för kåren. Om folkskolan grep över allt större fält 
skulle lärarnas betydelse öka. Om föräldrarna från medelklassen i större 
utsträckning började att använda sig av folkskolan i stället för enskilda 
skolor, skulle folkskolan som institution bli bättre ansedd och det i sin tur 
skulle ge skolans funktionärer en högre maktposition. Lärarna skulle få 
klienter med större socialt anseende. När lärarna blev påminda om att ett 
sådant motiv kunde ligga bakom deras skolprogram, blev reaktionen alltid 
ett envetet förnekande av att dylika motiv låg bakom bottenskole-
ideologin.86 

En allmän bottenskola nådde inte sin mognad förrän långt fram i tiden. 
Genom den nya läroverksreformen 1904 kom hela programmet att få ett 
ordentligt bakslag. Ingen naturlig övergång mellan folkskola och läroverk 
skapades. Besvikelsen var stor. Den nya realskolan var "medelklassens 
läroverksreform" ansåg Svensk Läraretidning: 

Men ju fullständigare läroverket suger till sig medelklassens barn, ju fullständi
gare suger det ock till sig medelklassens föräldraintresse, och därmed har vår 
folkskola mistat ett grundvillkor för sin utveckling.87 

Ett bildningsstreck var draget mellan medelklassen och småfolket genom 
den nya realskolereformen och detta var ett penningstreck, menade tid
ningen. Hammarlund och Berg och de övriga folkskollärarna i riksdagen 
hade länge försökt förhindra att ett parallellskolesystem lades fast, men det 
gick inte i längden att stå emot kraven på en tidsenligare utbildning för 
medelklassbarnen. Att kämpa för social samundervisning i en tid, när social 
differentiering präglade samhällets utveckling runt omkring skolan under 
den organiserade kapitalismens fas, var inte möjligt. Det stora motståndet 
mot en gemensam bottenskola för alla samhällsklasser pekar på hur poli
tiskt känsligt det var att försöka blanda barn från alla samhällsklasser under 
samma skoltak. Bergs och hans kollegers företag hade inte realistisk för
ankring i tiden vid sekelskiftet. Men att arbeta på lång sikt, det var just det 
som var kännetecknande för en professionell grupp. Bergs taktik i dessa 
frågor visar, att han själv var medveten om att bottenskoleprogrammet var 
ett projekt för framtiden.88 

De övriga programmen 
Dèt är nödvändigt av utrymmesskäl att försöka sammanfatta de övriga 
programmen i lärarkårens professionalisering. I det rikliga material, som 
kåren och framför allt dess föreningar har lämnat efter sig, kan man 
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förutom intresset för de politiska frågorna också urskilja ett omfattande 
socialt intresse. Lärarna och framför allt lärarinnorna engagerade sig i social 
verksamhet, i barnbespisningsfrågor, sommarkolonier, arbetsstugor, klä
dinsamlingar, kursverksamhet o dyl.891 frågor om barnarbete engagerade 
sig SAF aktivt för en lagstiftning, som skulle förbjuda industriellt barnarbe
te för barn i skolåldern.90 De skolhygieniska frågorna rymdes också inom 
det sociala programmet.91 Lärarna blev också genom sina många bisyssel-
sättningar aktiva inom en bygds sociala liv, som jag tidigare nämnt. 

Men det var inte bara som sociala aktörer som lärarna uppträdde i sina 
lokalsamhällen, utan också som kulturskapare. Genom sin utbildning vid 
seminarierna fick lärarna en kulturell kompetens som kunde omsättas till 
olika aktiviteter med både barn och vuxna. De fick sång- och musikutbild
ning och kunde spela och leda körer. De kunde ordna luciaspel, julfester, 
soiréer, amatörteater, föreläsningsverksamhet och kurser. De förestod 
biblioteken. Kulturprogrammet omfattade också en rad delprojekt som 
skulle ge skolan ett nytt och mer levande innehåll, en ny pedagogik: nya 
läroböcker, nya skolplanscher, lärjungebibliotek, skolresor, konst i skolan, 
barntidningar, barnböcker och mycket annat.92 Till hjälp i detta arbete fick 
de med sig landets kulturelit, författare som Selma Lagerlöf, (boken om 
Nils Holgersson var ett beställningsverk av Sveriges Allmänna Folkskollä
rareförening), Verner von Heidenstam, Elsa Beskow, Alice Tegnér, och 
konstnärer som Carl Larsson, Jenny Nyström m fl.93 Många lärare skrev 
själva både läroböcker och skönlitteratur.94 Till det kulturella programmet 
kan också räknas det stora intresse som lärarna visade genom sin insam
lingsverksamhet av skolminnen och sitt arbete för ett skolmuseum, som 
också förverkligades.95 Hembygdsrörelsen var också ett område där många 
lärare var inblandade.96 

För kårens egen utbildning fanns ett utbildningsprogram. Att höja den 
teoretiska nivån och modernisera utbildningen var en viktig målsättning. 
(Utbildningsprogrammet behandlas utförligare i kapitel 4.) En efterläng
tad professur i pedagogik kom till stånd 1908 och initiativet till denna kom 
från Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund.97 Professuren var ett viktigt 
tecken på att yrket fått vetenskaplig anknytning och därmed ett professio
nellt ansikte. Men hur skulle de lärare som fanns inom systemet kunna 
fortbilda sig och anpassa sig till de nya ämnen och metoder, som ständigt 
dök upp i folkskolans kurs? Jo, genom en omfattande kursverksamhet. 
Förutom kurser som anordnades i samarbete med landsting, hushållnings
sällskap och folkhögskolor förekom också akademiska sommarkurser, som 
besöktes synnerligen livligt. I kommentarerna till de kurser, som hade 
ordnats i samarbete med universiteten i Lund och Uppsala, uttrycktes ofta 
en högtidlig vördnad inför det faktum, att den "enkle" folkskolläraren 
hade fått tillträde till bildningens högborg: 
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Så hafva ock vi gripits af undran, af beundran, när vi under föreläsningar, 
förevisningar och exkursioner ställts inför själfva den liffulla verkligheten, när vi 
känt en fläkt af det fria tänkandets förlossande vindar. Och under vår skörd å 
kunskapens träd ha vi med glädje funnit, att så många frukter vi mäktat taga med 
oss, befunnit sig inom vår räckvidd.98 

I lärarnas utbildningsmedvetande fanns också en strävan mot att få nya 
karriärvägar öppnade. Redan på 1860-talets lärarmöten höjdes krav om att 
utbildade folkskollärare borde bli behöriga att undervisa i de högre folksko
lorna, som var en överbyggnad på folkskolan." Under 1870-talet fick 
lärarna den möjligheten genom dispensbestämmelser, men fortfarande 
krävdes både akademiska meriter och folkskollärarutbildning för den ty
pen av lärartjänster.100 Den högre folkskolan, som tänktes bli ett sorts 
landsbygdsalternativ till läroverken, fick aldrig någon genomslagskraft. 
Folkskollärarkåren såg inte den högre folkskolan under 1800-talet som en 
skolform med framtidsutsikter, snarare något som vidmakthöll parallell-
skolesystemet och bromsade bottenskolan. År 1900 fanns endast 16 högre 
folkskolor i hela Sverige.101 Större intresse visade kåren för att åstadkom
ma att överlärartjänster (förste lärare, tillsyningslärare) inte bara tillsattes i 
de större städerna utan även i mindre städer och på orter med flera lärare. 
Några ledarartiklar i Svensk Läraretidning på 1890-talet ger en bra inblick i 
hur väl medvetna kårens företrädare var om nödvändigheten av ett likfor
mat, standardiserat skolsystem över hela landet och om nödvändigheten av 
en arbetsdelning i skolans värld. Att skolans lärarkrafter hade differen
tierats så att det blivit åtskillnad mellan småskolans, folkskolans och högre 
folkskolans lärare, mellan ordinarie lärare och extra lärare, mellan inspek
törer, överlärare och övrig lärarpersonal, var en naturlag som var grunden 
för skolans utveckling.102 För att dessa delar skulle fås att organiskt fungera 
som en helgjuten samhällsinrättning krävdes gemensamma undervisnings
planer för hela landet, likhet i undervisningsmetoder, läroböcker, under
visningsmaterial och en sammansvetsad lärarpersonal, som planlade arbe
tet. För att hålla ihop alla dessa delar behövdes "en man i spetsen" för varje 
skola, en förste lärare eller en överlärare, menade tidningen.103 Redan på 
1870-talet hade överlärare antagits i Stockholm och sedermera i andra 
större städer, men det var först med 1897 års folkskolestadga, som allmän
na föreskrifter om överlärarinstitutionen intogs i en förordning som gällde 
hela riket.104 Svensk Läraretidning mottog denna nyhet i stadgan med 
tillfredsställelse.105 

En annan eftertraktad karriärväg för lärarna v ar folkskoleinspektörspos
ten. En statlig inspektion av skolorna inrättades redan 1861 och från början 
var arbetet en bisyssla för präster, seminarierektorer eller läroverksrekto
rer. De större städerna hade dock heltidsanställda inspektörer och i vissa 
län tillsattes landstingsanställda inspektörer. Folkskollärarna argumente
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rade för att folkskoleinspektören borde ha folkskollärarutbildning och 
praktik som grund för sitt arbete, eftersom en effektiv inspektion bara 
kunde handhas av fackmän. De menade att inspektörerna inte fick hand
plockas av biskop och domkapitel, utan tjänsterna skulle utannonseras och 
stå öppna för de bäst meriterade, nämligen folkskollärare. Att tjänsterna 
skulle vara heltidssysselsättningar var ett krav som funnits med länge i 
debatten.106 Och lärarnas agitation gav resultat. 1905 fanns nio folkskole
inspektörer, som tidigare hade varit folkskollärare.107 År 1919 blev folk
skoleinspektörstjänsterna heltidsanställningar.108 

Sammanfattning och diskussion 

Det nya läraryrke som skapades genom folkskolans tillkomst hade till att 
börja med mycket lågt anseeende. Folkskolläraryrket började dock att med 
tiden dra till sig studiebegåvade från landsbygden, dem som inte hade 
ekonomiska möjligheter att bekosta dyrbara läroverksår och universitets
studier. Sten Carlsson har beskrivit den snabba sociala förändring som 
folkskollärarkåren genomgick: 

En ny viktig utbildningsväg öppnades under 1800-talet genom folkskolesemina
rierna. Skollärarna, som ursprungligen föga höjt sig över allmogen, bildade 
inom kort en självmedveten och framåtsträvande yrkesgrupp med en bred 
rekryteringsbas.109 

Carlsson menar också att lärarnas bildningsinsatser varit djupgående och 
att lärarhemmen blev kulturhärdar, som i vissa avseeden kunde jämföras 
med prästgårdarna. Folkskollärarna har betytt åtskilligt i partipolitik, kom
munalpolitik och i folkrörelseorganisationer.110 

Detta kapitel har handlat om folkskollärarkårens strävan efter att bli en 
profession, dvs en yrkesgrupp som har kontroll över sin egen yrkessektor 
och som har makten att skapa sin egen yrkesideologi. Magali Sarfatti 
Larsons syn på professionaliseringen som en historisk förändringsprocess i 
takt med den samhällsekonomiska utvecklingen, visade sig äga giltighet, 
trots att lärarna redan från början var omgivna av statligt-kommunala 
kontroller och regler, och trots att det fanns en lång rad andra hinder i 
vägen, som bromsade deras försök till självständighet. Jag har konstaterat 
att lärarna använde sig av flera olika strategier för att komma framåt, först 
och främst de rent professionella, att utveckla yrkets kunskapssida och 
försöka knyta kunskapsbasen till utvecklingen inom psykologi och pedago
gik, förbättra utbildningen och skapa nya karriärvägar etc. Men även 
alternativa strategier växte fram. De gick ut på att skaffa lärarna makten 
över katedern genom delaktighet i de politiska och administrativa funktio
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nerna. Från de politiska plattformarna kunde de sedan ge normer för 
skolans och yrkets fortsatta utveckling. 

Först kom en uppbyggnadsfas med en rad aktioner för att göra kåren 
synlig gentemot andra grupper i samhället. Lärarna bildade föreningar, 
deltog i pedagogisk debatt, gav ut lärartidningar och pamfletter, samlades 
till möten etc. Därefter kom en fas av konsolidering, när lärarnas professio
nella strävan fick en annan inriktning, samtidigt som staten fick större 
inflytande över skolan och en ny folkundervisning började ta form. Lärarna 
försökte nu att bilda ett nätverk av kontakttrådar åt alla håll för att ta sig in i 
de institutioner och strukturer, som var "talande" och kunde ge maktposi
tioner: politiken, pressen, kulturen, skolbyråkratin, vetenskapen, folkrö
relserna. De integrerades på ett nytt sätt i maktapparaten under den 
organiserade kapitalismens inbrott vid sekelskiftet. Utifrån en idealtypisk 
definition nådde inte folkskollärarna fram till full professionell mognad, 
därtill var deras projekt alltför mycket kringgärdat av hinder, men de 
handlade professionellt och använde sig av professionella strategier och 
nådde med detta stora framsteg. Efter sekelskiftet hade folkskolläraryrket 
blivit ett karriäryrke. 

De program och företag, som den svenska folkskollärarkåren gav sig i 
kast med, visar att detta var en yrkesgrupp, som var mycket väl medveten 
om, vad en kollektiv organisering hade för fördelar. Lärarna var angelägna 
att framhålla att de inte organiserade sig på fackföreningsgrund. Och att det 
professionella projektet mognade efter sekelskiftet är otvetydigt. Det stora 
utvecklingsarbete, som skedde inom skolväsendet fram till 1919 års nya 
undervisningsplan, hade folkskollärarna varit med om att forma: semina
riereformen, folkundervisningskommittén, lärarlönenämnden, skolöver
styrelsen o dyl. Nya karriärvägar hade öppnats. Lärarna hade börjat få del i 
kontrollen av sitt eget yrke. I Sveriges Allmänna Folkskollärareförenings 
styrelse satt 1919 tre undervisningsråd, två folkskoleinspektörer och en 
ecklesiastikminister.111 Lärarorganisationens topp var en del av den offent
liga förvaltningen och skolbyråkratin. Men trots dessa framgångar hade 
lärarna problem med sina löner. Folkskollärarna hörde till de lägst betalda 
tjänstemännen i landet. Svårigheterna kring löneprogtpmmet skall jag åter
komma till i kapitel 5. 

I Sarfatti Larsons teoretiska diskussioner finns också ett begrepp, som 
hon kallar för "det kollektiva mobilitetsprojektet", dvs en yrkesgrupps 
strävan efter social rörelse framåt, att göra karriär med hjälp av kollektivets 
framsteg. Hur mycket medvetenhet kring detta fenomen fanns inom folk
skollärarkåren? Det kollektiva källmaterialet, i synnerhet artiklarna i 
Svensk Läraretidning, visar att lärarna var mycket känsliga för vilken 
samhällsposition de hade och till vilken ställning de strävade. De förde en 
ständig kamp för att visa sin duglighet och kompetens utåt: 
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Huru hafva tjänstemannen, borgaren och bonden under tiderna skaffat sig sin 
sociala betydenhet? Månne ej genom verksamt deltagande i det offentliga sam
hälleliga arbetet? — (Det enda område), där en man med begåfning kan genom
bryta förmögenhetens och lärdomsgradernas sociala skrankor.112 

I den franske kultursociologen Pierre Bourdieus termer skulle man kunna 
säga att folkskollärarna försökte bygga upp en maktställning kring sitt 
kulturella kapital.113 De använde en slags "läsa-tala-skriva"-metod. Ge
nom att använda sig av "rätten att tala" i det offentliga livet gjorde de sin 
egen grupp synlig. Det var inom det offentliga, samhälleliga och politiska 
arbetet som de högsta vinsterna för kåren kunde skördas. Varje framsteg 
uppmärksammades och kunde utnyttjas för att bygga upp den kollektiva 
självkänslan.114 Varje motgång registrerades. Det var denna egenhet som 
den akademiska världen drev gäck med och kallade cronschougeri. Det 
talades elakt om seminiariebildning som en halvbildning, och skämtpressen 
och vissa författare gjorde narr av kåren och dess klassbakgrund.115 Att få 
tillträde till "bildningsborgerskapet" var inte det lättaste och den bildade 
medelklassen utövade vakthållning mot vilka som skulle släppas in. 

Medan denna process av professionalisering pågick blev kvinnorna inom 
lärarkåren allt fler. På ett ytligt plan verkade det som om professionalise-
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ring och feminisering inte störde varandra. Ju fler kvinnor som kom, desto 
aktivare syntes männen bli. Det såg ut att bli den psykologiska effekten av 
feminiseringstendensen. Så som jag hittills har beskrivit det professionella 
projektet, utan att ha lärarinnornas historia i fokus, kan man lätt få det 
intrycket att småskollärarinnornas och folkskollärarinnornas inträde i lä
raryrket inte förorsakade några problem för männen eller för professionali-
seringen. Det verkar som om kvinnorna integrerades utan vidare och inte 
utsattes för den form av utestängningsmekanismer som Frank Parkin me
nade var kännetecknande för en professionell grupps strategi mot inte 
önskvärda inkräktare. 

Men den bild jag hittills tecknat av professionaliseringen är bara den ena 
sidan av saken. Bakom fasaderna pågick andra skeenden som drabbade 
kvinnorna i yrket. Därför går det inte att göra professionaliseringsproces-
sen rättvisa, om man inte också ser på utvecklingen från lärarinnornas 
perspektiv. Småskollärarinnor och folkskollärarinnor, som utgjorde vikti
ga länkar i "brödrakedjan", fick inte lika stor delaktighet i den förändrade 
maktposition som kåren hade tillskansat sig. De former av "social closure", 
som kvinnorna utsattes för, är så pass invecklade, att det krävs en annan 
aktörs inträde på scenen, för att göra dem begripliga. Denna aktör är 
staten. Därför måste Parkins "social closure"- modells tillämpning anstå, 
tills dess att jag utrett den viktiga roll som staten spelade för det strukturella 
maktspel, "könskampen om katedern", som pågick inom lärarkollektivet. 
Och det är just statens roll som utbildningsansvarig, som kommer att utgöra 
tyngdpunkten i nästa kapitel. Staten kunde nämligen genom olika utbild
ningspolitiska ingrepp styra både feminiseringen och professionalisering
en. Och männen kunde genom sin politiska position använda statsappara
ten för att bromsa kvinnotillströmningen. 
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IV Staten som aktör i feminise-
rings- och professionaliserings-
processen 

Statens inflytande över folkskolan ökar 

Under den period i historien, som min undersökning omfattar, kom ansva
ret för folkundervisningen i Sverige att anta nya former. Från att i huvudsak 
ha varit en privat eller kyrklig-kommunal angelägenhet kom barnens fost
ran i allt större omfattning att bli föremål för den borgerliga statens intres
se. Hur skall vi förklara detta ökade engagemang för en statligt styrd 
folkskola mot århundradets slut? Finns det några generella tendenser i 
samhällsutvecklingen, som kan förklara varför staten alltmer började lägga 
sig i den barnaundervisning, som tidigare hemmen eller den kyrkliga för
samlingen ansetts vara kapabel att ta hand om? 

Statens förändrade roll i samband med den organiserade kapitalismen 
behandlas av Rolf Torstendahl i en nyligen publicerad uppsats, Staten, 
samhället och den organiserade kapitalismen.1 Torstendahl definierar staten 
som den normativa ordning, som ytterst reglerar gruppers och sociala 
organisationers förhållanden till varandra; i statsbegreppet inbegrips också 
de maktmedel som samlats för att värna denna ordning. Staten är en 
struktur och som sådan förändras den, samtidigt med att de intressen, som 
finns inbyggda i de människor och grupper, vars relationer bygger upp 
staten, förändras. Jämsides med den genomgripande historiska förändring 
som skedde under den organiserade kapitalismen i slutet av 1800-talet, 
föddes en ny uppfattning om statens ansvar och kontrollbefogenheter på 
områden som tidigare legat utanför statens intressesfär. Svenbjörn Kilan-
der har också visat hur staten under den organiserade kapitalismen "byter 
ansikte". Vid 1800-talets mitt och några årtionden framåt dominerade 
nämligen en uppfattning om att staten skulle inta en passiv roll i samhällsut
vecklingen. Mot detta ställdes vid 1800-talets slut en annan uppfattning, 
som skar tvärs över partigränserna, att staten hade ett betydande ansvar 
gentemot samhället och dess invånare. Den nya synen på stat och samhälle 
blev till en övergripande samhällsideologi om statens skyldigheter att inter
venera i samhällslivet i en tidigare helt okänd omfattning.2 

Statens ökade inflytande var således en allmän företeelse, som kan 
studeras på en rad olika områden och frågorna om barnens uppfostran och 
undervisning utgör inget undantag. I tidigare kapitel har jag behandlat det 
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stora intresse för de lägre samhällsklassernas undervisning som politiker, 
administratörer, präster och pedagoger visade under 1800-talet. Intresse
motsättningar och klassmotsättningar präglade detta offentliga samtal, som 
ämnesmässigt rörde sig inom ett mycket brett fält. En central fråga i 
diskussionerna var just om folkskolan främst skulle vara en kommunal eller 
en statlig angelägenhet, och om inte staten borde ta ett större samordnande 
och kontrollerande ansvar för den unga generationens fostran.3 Frågorna 
om skolans innehåll, form och funktion var kopplade till denna grundfråga. 

Folkskolan hade från början både en kommunal och statlig karaktär. 
Den organiserades utifrån en kyrklig-administrativ struktur, och det eko
nomiska ansvaret lades på församlingen, som från början hade skyldighet 
att bygga skolhus och avlöna lärare. Staten skulle ombesörja lärarutbild
ningen.4 Denna kommunala frihet gav stora möjligheter åt församlingen att 
ordna skolväsendet efter eget skön, och som jag tidigare påpekat, var vårt 
skolväsende från början inte ett organiskt helt, utan bestod av ett konglo
merat av olika delar som tillkommit och uppstått ur lokala traditioner och 
på skilda tider och utan samband och samverkan med varandra. Denna 
situation blev i längden otillfredställande. Vid undersökningsperiodens slut 
hade en tydlig maktförskjutning i förhållandet mellan staten och kommu
nen ägt rum, och vi hade fått en mer centralstyrd och enhetlig folkskola 
över hela landet med standardiserade normalplaner och stadgar, även om 
folkskolan också fortsättningsvis var kommunal. En lokal och central skol-
byråkrati hade utvecklats för att administrera och kontrollera detta statligt 
reglerade skolsystem. 

Som alltid när man har med maktförskjutningar att göra kan det vara 
vanskligt att avgöra, när i tiden ett systemskifte ägt rum. Litet förenklat 
skulle man kunna hävda, att de som diskuterade folkskolan under 1800-
talet var indelade i två läger med var sin grundläggande folkundervisnings
ideologi. Den ena grupperingen, som, vi kan kalla "konservativ", ville 
behålla ett starkt kommunalt och kyrkligt engagemang för undervisnings
frågorna och den andra, som var "liberal", yrkade på en statligt styrd 
medborgarskola, där banden mellan kyrkan och skolan skulle lösas upp. 
(Verkligheten var dock mer komplicerad än jag försöker göra den, efter
som det fanns liberaler som förfäktade en kommunalt styrd skola och 
konservativa som ville ha en statsstyrd.) Bodil Wallin visar i sin studie av 
folkskolepolitiken vid 1800-talets mitt, hur liberalerna i denna fråga gick 
emot sin grundideologi om decentralisering och kommunal självstyrelse för 
att i stället betona utbildningsmålet som det viktigaste. Det var således 
liberala politiker som gick i spetsen för statliga bidrag och kontroll över 
skolan, för att påskynda utvecklingen mot ett mer enhetligt styrt skolväsen
de, naturligtvis inte utan strider med mer ideologiskt renläriga liberala 
kolleger i riksdagen.5 

Den konservativa ideologins företrädare ansåg att det kyrkliga kun
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skapsinnehållet och den kyrkliga enhetskulturen var den moraliska grund 
som skulle genomsyra skolans verksamhet; skolan skulle hållas samman av 
en moralisk kod där katekesläsningen och kristendomsundervisningen var 
viktiga hörnstenar. Skolans undervisning skulle först och främst lägga 
grunden för konfirmationen, inträdesbiljetten till vuxenvärlden, och efter 
denna undervisning kunde skolgången vara frivillig. Därför kunde under
visningen avbrytas när vissa minimikunskaper var inhämtade. Denna linje 
förespråkade kommunal självständighet över skolväsendet, lokala kurspla
ner och lokala skolformer i den utsträckning som församlingen önskade och 
ekonomiskt orkade bära. 

Den liberala ideologins företrädare såg skolan främst som en statlig 
angelägenhet, eftersom det var enda vägen till ett enhetligt centraliserat 
skolsystem i hela landet. Undervisningen skulle präglas av en nationell 
borgerlig kultur med individualism och personlighetsprincip som honnörs
ord. Skolan borde ge medborgerliga kunskaper i första hand och skolans 
huvudämnen borde vara modersmål och medborgarkunskaper. Mot de 
konservativas formalpedagogik ställdes en mer barnvänlig reformpedago
gik. Kristendomsundervisningen borde vara individualiserad och bygga på 
bibelkunskaper och inte på katekesinlärning. För liberalerna blev det nöd
vändigt med fasta, standardiserade kurser för olika skolformer och obliga
torisk heltidsläsning.6 

Det är inte möjligt att stadfästa någon viss tidpunkt när den ena ideologin 
bröt igenom och segrade över den andra. Hävdvunna inrättningar och 
uppfattningar trängdes med det nya i en långdragen förändringsprocess. 
Det är inte heller fråga om en rak utvecklingslinje, utan mönstret liknar 
mera trådarna i en flamsk vävnad, där den ena linjen överlappade den 
andra och kunde uppstå på nytt med en ny nyans. Vissa frågor kunde vinna 
framgång under en viss period för att sedan gå tillbaka, då debatten började 
om på nytt. Just i striderna om kristendomsämnet och katekesläsningen, 
halvtidsläsningen och minimikurserna blev motsättningarna mellan de bå
da lägren särskilt tydliga.7 Vid 1900-talets början hade mycket av den 
liberala linjen slagit igenom. Skolans medborgerliga kod hade blivit tydli
gare, men kyrkan hade fortfarande stort inflytande över folkskolan. Och 
den gamla herbartianska formalpedagogiken levde envist kvar trots att det 
blåste nya reformvindar. 

Under folkskolans första två årtionden lämnades kommunerna i stort 
sett i fred från statliga ingripanden i skolfrågorna, förutom ett visst stöd till 
mycket fattiga kommuner och vissa bidrag till småskolorna. Det var på 
1860- och 1870-talen som de första ingreppen från statens sida gjordes, 
genom bland annat folkskoleinspektionen 1861, omläggning av lärarlöner-
na med statsbidrag 1871 och 1875, och den första normalplanen 1878. Gång 
på gång återkom man dock till folkskolans ställning i statsrättsligt hänseen
de och försökte slå fast den kommunala självstyrelsens grundsats.8 Under 
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1880-och 1890-talen anses den konservativa linjen ha återtagit sina ställ
ningar genom att halvtidsläsningen ökade, minimikurser godkändes och 
kristendomsämnet fick ökat antal timmar på schemat.9 Det kan i viss mån 
vara berättigat att uppfatta folkskolans utveckling under århundradets två 
sista årtionden som en seger för den konservativa linjen, om man jämför 
med den dynamiska utveckling som skolan genomgick under F F Carlsons 
ecklesiastikministerperioder under 1860- och 1870-talen. Motståndarna 
mot folkskolan kunde särskilt tydligt göra sig hörda under 1890-talet genom 
den s k agrarpedagogiken, en konservativ gruppering med lahdsbygdsfö-
rankring, som ville göra folkskolan ännu mer frivillig.10 

Man kan dock tolka de provisoriska skolformernas tillkomst och halv
tidsläsningens befästade under 1800-talets två sista årtionden på ett annat 
sätt. Förutom att lågkonjunkturen under 1880-talet säkerligen satt sina spår 
i skolpolitiken, har det ökande barnantalet också krävt nya lösningar, som 
får sken av tillbakagång. Genom att fler barn gick i skolan måste elevernä 
tas emot vid skilda tillfällen, då lokalerna annars inte räckte till, och detta 
fick till följd att halvtidsläsning och avdelningsläsning ökade. Den in-1 

skränkning i skolkursen som minimikurser na innebar, var ett sätt att få de 
fattiga barnen till skolan åtminstone under någon tid av året. Statens 
erkännande av avkortade skolformer kan således också ses som ett tecken 
på statlig expansion, att de provisorier och nödlösningar som tidigare 
funnits ställdes under statlig kontroll och reglerades, och att kurserna 
gjordes lika över hela landet. Detta betydde större statlig makt över skolan, 
även om skolbarnen rent generellt gick kortare tid i skolan. För barnen i 
städerna och på större orter gällde det motsatta. Terminerna förlängdes 
och skolans långa arm nådde allt fler barn.11 

Statens successiva övertagande av ansvaret för folkundervisningen kan 
också avläsas i de höjda statsbidragen till folkskolan och i de folkskolestad
gar och normalplaner som avlöste varandra i allt snabbare takt. År 1876 
anslogs drygt två miljoner kronor till folkskoleväsendet/År 1906 hade den 
siffran stigit till tio miljoner på grund av att staten tog över allt större andel 
av lärarlönekostnaderna.12 Med ökade statliga anslag kom också ökade 
krav från staten på läsårets längd, timmarnas antal, lärarnas utbildning, 
lokalernas utseende etc. Under den tid i folkskolans historia, som i skolhis-
torien brukar betecknas som en stagnationsperiod, såg tre nya normalpla
ner och två nya folkskolestadgar dagens ljus. Förutom denna mer övergri
pande lagstiftning över vårt allmänna lägre skolväsende kom varje år en 
ständig ström av kungliga cirkulär, skrivelser och förordningar som reglera
de verksamheten.13 Under århundradets sista årtionden gick staten också 
in på ett helt nytt sätt och ville styra skolämnenas innehåll. Ulla Johansson 
visar i sin avhandling om skolans vardagslivsfostran hur staten till och med 
ville lägga sin hand över barnens vardag och framtida familjeliv genom de 
nya ämnen som togs in på schemat, slöjd, huslig ekonomi, (skolkök), 
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nykterhetsundervisning etc.14 De nya folkskolestadgarna visar också sta
tens allt större intresse för att kontrollera barnens liv i och utanför skolan.15 

Den generella utvecklingen gick således mot en mer statlig styrning av 
folkskolan och dess kurser. Genom en lång rad särregleringar hade utbild
ningens utformning, innehåll och organisation, skolpliktens omfattning och 
lärarpersonalens ställning alltmer gjorts till föremål för statliga beslut. 
Vägen mot en statligt styrd skola gick via folkskoleinspektionen, statsbidra
gen, statsbidragsvillkoren, folkskolestadgarna, normalplanerna och 
lärarutbildningen.16 Folkundervisningskommitténs tillsättande 1906 blev 
det slutgiltiga beviset på att staten nu hade tagit ett helhetsgrepp över de 
lägre samhällsklassernas undervisning. Statens ökade makt över folkunder
visningen gynnade lärarnas professionalisering. 

Staten och lärarutbildningen - en viktig länk i 
professionaliseringen 

Den professionshistoriska forskningen lägger stor vikt vid utbildningens 
betydelse för hur en profession lyckas hävda sig på en marknad. Under 
utbildningstiden får de studerande en grundläggande socialisation i yrkets 
innehåll och etik, och detta har en enande och likformande effekt på 
professionen. Dessutom bidrar utbildningen till att ge alla en uppfattning 
om, att de sitter inne med specialistkunskaper, som skiljer ut dem från 
lekmännen; klara skiljelinjer mellan professionen och "de andra" dras 
upp. Mellan dem som har genomgått samma utbildning uppstår alltid 
solidariska band. Men för att utbildningen skall förena en yrkesgrupp 
måste den vara enhetlig, standardiserad och centraliserad.17 Den måste 
göras distinkt och identifierbar. Eftersom en längre utbildningsperiod inne
bär stora ekonomiska uppoffringar för de studerande, måste investeringar
na skyddas. Endast personer med viss "licens" eller legitimation skall få 
tillgång till yrket i fråga. Därför måste statsmakterna garantera en mono
polställning som borgar för att yrket bara får utövas av personer som 
besitter denna speciella kompetens. Statens inställning till ett yrkes utbild
ningssträvanden och monopolställning blir därför en viktig variabel i hur 
det professionella projektet skall lyckas.18 

Den för folkskolans befrämjande mycket aktive historieprofessorn 
F F Carlson (ecklesiastikminister 1863-70,1875-78) visade tidigt tecken på 
att han hade känsla för hur en enhetlig utbildning omformade människor
na. I en motion till 1862 års riksdag påtalar han att skolans beskaffenhet till 
stor del var beroende av den samhällsställning som lärarkåren hade och han 
ville att staten skulle befrämja både lärarens utbildning och yttre ställning. 
Utbildningen skulle ge: 
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icke blott ett hastigt inhemtadt förråd för minnet eller en anspråksfull prydnad 
på ytan, utan kunde tränga till det innersta af deras personlighet och utöfva en 
lifgifvande inverkan på hela deras framtida sträfvande.19 

Ett av de viktigaste villkoren för en ordnad folkundervisning var en på 
något sätt garanterad utbildning av lärarna. Det fanns en rad olika förslag 
på hur utbildningen skulle utformas, men riksdagen 1840-41 enades till sist 
om att upprätta statliga seminarier i stiftsstäderna.20 Att läraren enligt den 
första folkskolestadgan 1842 skulle vara examinerad var en viktig förutsätt
ning för professionell utveckling, som kåren fick gratis redan från första 
början, även om många oexaminerade lärare måste anställas i skolans 
begynnelsefas på grund av lärarbristen. En noggrann meritvärdering och 
fasta normer för tillsättning och befordran var även av största vikt.21 

Examenskravet gjorde att lärarna kunde göra anspråk på en viss kunskaps
bas, som var deras, och som kunde användas för att dra en gräns nedåt mot 
dem som inte skulle släppas in i kollektivet. Före 1862 saknade folkskolese
minarierna varje i lag stadgad organisation, men på 1860-talet tog staten ett 
nytt grepp om hur folkskollärarutbildningen skulle se ut. Undervisningsti
den förlängdes till tre år och seminariestadgar efter preussiska förebilder 
infördes.22 Det var detsamma som en medveten inskolning i evange-
lisk-luthersk religion och pedagogik. Underlaget för undervisningen var 
läroboken Evangelisk Pedagogik. 

Huvuddelen av undervisningstiden användes till kristendomsundervis
ning. Ett strängt drag av missionerande, en strävan att påverka elevernas 
livsåskådning var det väsentligaste i seminaristernas personlighetsutveck
ling för många årtionden framåt. I uppfostran låg en del åtgärder av 
förebyggande art. Eleverna fick inte komma i kontakt med trosfientlig 
litteratur, till exempel Viktor Rydberg och August Strindberg, inte besöka 
teatrar och värdshus, dans, caféer o dyl. Mot arbetarrörelsen intogs en 
mycket fördömande attityd. Socialismen upptogs vid Göteborgs seminari
um i registret för sekter och irrläror.23 Inom seminariekretsar rådde en stor 
enighet om vilka egenskaper en väl skickad lärare borde besitta: gudsfruk
tan, hedrande vandel, gott föredöme, auktoritet, tukt, kärlek till barnen, 
stark ansvarskänsla, fosterländskt sinnelag etc.24 Den enhetliga inskolning
en med en likartad kurs över hela landet, som var statligt sanktionerad, gav 
också lärarna en gemensam identitet, en gemensam lärarroll. Utbildningen 
var distinkt och identifierbar. Det förstärkte upplevelsen av att tillhöra 
samma kår, även om det med tiden uppstod ett stort missnöje med utbild
ningens innehåll och form. 

Seminarietidens sammanhållande funktion för lärarna på fältet fram
kommer på ett utmärkt sätt i dalslandsläraren Jonas Blombergs 
brevsamling.25 En grupp av de blivande lärare som låg vid seminariet i 
Karlstad i slutet av 1840-talet fortsatte att hålla kontakten i trettio år och 

105 



skrev till varandra om alla livets skiften. Förutom den kamratanda som 
genomsyrar breven ger de också inblick i den första generationen folkskol
lärares hårda levnadsvillkor.26 Kamratträffar mellan seminaristerna var för 
övrigt mycket vanliga vid alla seminarier. Inför de större lärarmötena 
annonserade kamratföreningarna i lärarpressen om speciella träffar under 
mötesdagarna. Tecken på att de blivande lärarna redan under sin studietid 
skolades in i en speciell gemensamhetsanda är de många elevföreningar 
som bildades vid seminarierna, och de många fester, julspel, spex, littera
turcirklar o dyl som anordnades.27 Allt detta var viktiga byggstenar i ett 
större professionellt sammanhang. 

En unik inblick i seminariets socialiserande funktion ger seminaristen 
K A Kinberg i sin dagbok från seminarietiden i Göteborg på 1860-talet. 
Vid sidan om den strängt lutherska inskolningen frodas även ett rikt socialt 
och kulturellt liv bland kamraterna på seminarierna. Den läshungrige 
Kinberg och hans vänner slukar all litteratur de kommer över, träffas till 
diskussionsaftnar, följer offentliga föreläsningsserier i Göteborg etc. Och 
kritiken mot kateketiseringen fanns redan då.28 Annars var det på 1870-
talet och i synnerhet på 1880-talet som den hårda styrningen och "förmyn-
darmentaliteten" vid seminarierna började ifrågasättas. Det var liberala 
politiker, journalister och den professionellt medvetna lärarkåren, som 
började ställa krav på en mer yrkesfacklig utbildning. Det så kallade 
"luntskrivandet", att seminarister skrev av föreläsningarna och samlade 
dem i kompendier av standariserad typ, blev hårt ansatt.29 Seminarierna 
var enligt kritikerna stilleståndets och intoleransens boningar. De beskyll
des för att vara säte för reaktion, läseri och pietistiskt fromleri. Folkskollä
rarna godtog inte längre att seminaristernas ämneskurser skulle anknytas 
till folkskolans lärokurser och de krävde starkare inslag av teoretiska 
kunskaper på vetenskaplig grund, pedagogik och psykologi. En pedagogisk 
högskola var målet. Den allmänna lärarföreningen SAF tillsatte en särskild 
utbildningskommitté 1885: 

Under det senaste årtiondet har inom folkskollärarkåren den meningen allt 
tydligare och bestämdare uttalats, att den bildning, folkskolans lärare och lära
rinnor hittills i allmänhet varit i tillfälle att vinna, icke varit en sådan, som satt dem 
i stånd att på fullt tillfredsställande sätt sköta sitt kall. Frågan om en förbättring af 
såväl den grundläggande som den fortsatta lärarebildningen har derföre sedan 
någon tid varit betraktad som en af kårens hufvudfrågor.30 

Den svenska folkskollärarutbildningens utveckling under 1800-talet finns 
ganska väl dokumenterad i den pedagogikhistoriska forskningen och 
handbokslitteraturen.31 Det tycks finnas en utbredd uppfattning om att 
något egentligt nytt inte inträffade vid seminarierna förrän en ny semina
riereform slog igenom 1914. Men förändringar hade inträffat långt före 
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1914. Seminarierna hade liksom vuxit inifrån. Och till denna gradvisa 
modernisering, som anknöt till den samhälleliga och vetenskapliga utveck
lingen i tiden, hade staten medverkat.32 

Timplanerna hade förlängts och nya ämnen kommit in på schemat. 
Förutom praktiska ämnen kom även teoretiska inslag: mer avancerad 
matematik, liksom fysik, allmän historia, kyrkohistoria och själslära 
(1886), och kemi, nyare tidens historia, gymnastikteori (1894). En "nyhet" 
i en kursplan var ofta den slutgiltiga bekräftelsen på något som redan 
prövats vid flera seminiarer. Praktikundervisningen förbättrades. Från att 
ha varit experimentfält för oerfarna elever att treva sig fram på, blev 
seminariernas övningsskolor mot seklets slut under erfarna lärare fullt 
utbyggda mönsterskolor, där de blivande lärarna fick sakkunnig ledning i 
sin praktik. Lärarna fick göra längre praktikserier och lära sig nya 
undervisningsmetoder.33 

Kompetensen hos seminarielärarna ökade också. Vid ett flertal tillfällen 
lades nya krav fast för anställning vid seminarium, både som rektor och som 
adjunkt, och genom en kunglig kungörelse 1892 gjordes kompetensen för 
seminarielärare lika med kompetensen för läroverksadjunkt. Lönerna höj
des till samma nivå några år senare. Seminariernas rektorer hade stort 
inflytande på utbildningen och många av dem var kända skolmän som stod i 
spetsen för tidens pedagogiska och politiska skoldebatt. Trots dessa an
strängningar att höja seminarielärarnas status, var det svårt att rekrytera 
den allra bästa lärarkraften till seminarierna. Läroverket var fortfarande 
det som stod högst i kurs i adjunkternas prestigehierarki. Detta sågs som ett 
problem som staten måste ta itu med.34 

Innehållet i ämnesundervisningen förändrades inifrån. Allteftersom 
konkurrensen till seminarieplatserna ökade kom elevernas förkunskaper 
att bidraga till att undervisningen lades på en högre nivå. Detta gällde i 
synnerhet de kvinnliga seminarierna, där många flickor hade flickskole
kompetens eller läroverksår bakom sig, innan de sökte in till lärarutbild
ningen.35 Att höja folkskollärarnas bildningsnivå genom en mer teoretisk 
utbildning diskuterades också vid många riksdagar. Ett flertal motioner om 
införande av engelskundervisning, tyskundervisning, resestipendier, som
markurser, provårskurser etc lades fram vid olika riksdagar under 1890-
talet. Det fanns således en offentlig vilja att ge lärarutbildningen en mer 
professionell profil vid sekelskiftet. 

Slutligen gjorde staten en omfattande satsning på seminariernas lokaler. 
De första seminarierna var inhysta i förhyrda rum, som inte var avsedda för 
ändamålet, med osund luft, buller och dåliga ljusförhållanden som följd.36 

Vid sekelskiftet inrymdes flera av seminarierna i mer ändamålsenliga bygg
nader med klassrum, som var funktionellt inredda efter ämnenas speciella 
karaktär. Att seminarierna på detta sätt blev mer arkitektoniskt monumen
tala kan ses som en bild av utbildningens förhöjda anseende. Detta bör ha 
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haft betydelse för kårens kollektiva självkänsla. Statens ekonomiska sats
ningar på seminarierna ökade således kontinuerligt.37 

Trots förbättringar fanns det fortfarande stora anmärkningar från lärar
kårens sida mot utbildningens innehåll och form. Den 5 januari 1906 lade 
Sveriges Allmänna Folkskollärarförening fram en omfattande petition till 
Kungl Maj:t med förslag på en omorganisation av hela lärarutbildningen.38 

Detta resulterade i Seminariekommittén (en del av Folkundervisningskom
mittén) samma år. Denna enades om att lägga SAF:s petition till grund för 
sitt arbete.39 Ledare för kommittén blev Fridtjuv Berg. Folkskollärarna 
hade därmed fått del av inflytandet över sin egen kårs utbildning. Även i 
utbildningsprogrammet hade alltså folkskollärarna lyckats göra sin stämma 
hörd. Att kunna påverka sin egen utbildning är ett viktigt led i steget mot att 
bli en profession. I sina åtaganden och sitt förhållningssätt till folkskollärar
nas utbildning visade staten sitt ökade stöd för lärarnas professionella 
projekt. Den nya seminariereformen 1914 blev en bekräftelse på en ny tids 
inbrott, men redan dessförinnan hade som framgått en del av den förkättra
de seminarieandan börjat luckras upp och utbildningen hade blivit mer 
yrkesteoretiskt och mindre religiöst orienterad. 

Nu skall vi fortsättningsvis följa om statens ökade maktbefogenheter 
under den organiserade kapitalismen också visar sig i dess förhållande till 
feminiseringsprocessen i läraryrket. Hur utvecklade sig förhållandet mel
lan staten och lärarinnorna? Denna gång börjar vi med folkskollärarin
norna. 

Staten, lärarutbildningen och feminiserings
processen 

Vi har sett i kapitel 2 att staten gärna såg att kvinnor fick tillträde till 
folkskolan, eftersom det gick att göra både samhällsekonomiska, kvinnoso
ciala och ideologiska vinster på att kvinnor anställdes i större utsträckning 
även i den egentliga folkskolan. Det fastslogs dock redan i lärarinneförord
ningen 1859 att folkskollärarinnorna skulle genomgå samma utbildning 
som männen. Statsmakterna markerade därmed, att de inte gjorde skillnad 
för män och kvinnor på denna lägre nivå av skolsystemet. Detta gav också 
förutsättningar för en gemensam professionell identitet mellan män och 
kvinnor. De båda grupperna kunde känna samhörighet omkring ett gemen
samt kunskapsområde, som kunde definieras och klassificeras. För att ge 
kvinnorna chans till utbildning öppnades tre seminarier 1860 för kvinnliga 
inträdessökande. I en seminariereform några år senare, när antalet semina
rier minskade, reducerades antalet till två, Stockholm och Skara. 

Under 1800-talet ansågs det inte lämpligt från moralisk synpunkt att unga 
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kvinnor och män utbildades i samma skolor. Därför måste de båda könen 
hållas isär i separata utbildningsanstalter. I fördelningen mellan manliga 
och kvinnliga seminarier kan därför statens könsfördelningspolitik i lärar
yrket spåras. Nyckeln till om folkskolläraryrket skulle komma att féminise
ras låg bl a i hur många utbildningplatser som kvinnorna fick. Om lärarin
nor efterfrågades på arbetsmarknaden, men inga nya utbildningsplatser 
hade tillkommit, skulle feminiseringsprocessen ha stannat av. När vi börjar 
vår undersökning i början på 1860-talet fanns det sju manliga och två 
kvinnliga seminarier. Låt oss sedan följa vad som hände. 

Till att börja med skall vi jämföra två diagram. Figur 6 visar antalet 
inträdessökande till landets manliga seminarier och antalet antagna till 
utbildningen. Figur 7 visar samma företeelser vid de kvinnliga semina
rierna. Under tidsaxeln har jag angivit vilka år som nya seminarier eller 
parallellklasser inrättades och ovanför kurvorna markeras perioder av 
lärarbrist eller läraröverskott. 

Det mest iögonfallande i utvecklingen av antalet inträdessökande, både 
till de manliga och kvinnliga seminarierna, är dess konjunkturkänslighet. 
När det blev nedgång i antalet lediga platser ute i skolorna under 1880-talet 

Figur 6. Antalet sökande och antagna vid de manliga folkskoleseminarierna 1866-
1910. Perioder av brist på lärare och överskott på lärare. Tillkomsten av nya 
seminarier eller parallellklasser vid de gamla seminarierna. 
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Figur 7. Antalet sökande och antagna vid de kvinnliga seminarierna 1866-1910. 
Perioder av brist på lärare och överskott på lärare. Tillkomsten av nya seminarier 
eller parallellklasser vid de gamla seminarierna. 
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minskade ansökningarna till seminarierna markant. Det motsatta gällde för 
konjunkturuppgångarna på 1870- och 1890-talen. Kurvorna över de manli
ga och kvinnliga inträdessökande uppvisar de största skillnaderna vid perio
dens början och dess slut. Skillnaderna i början av perioden är inte att 
förvåna sig över. Det tog lite tid innan kvinnornas ansökningar började 
strömma till, men vid mitten av 1870-talet fick kvinnor med håg för lärarba-
nan bättre möjligheter till utbildning och det märktes på ökningen av 
ansökningarna. Under 1880- och 1890-talen är fördelningen mellan manli
ga och kvinnliga sökande ganska jämn. Efter 1906 drog männen ifrån och 
blev den grupp som mest efterfrågade utbildning. Läraryrket måste då ha 
höjt sin status i männens ögon. 

Kurvorna över dem som fick en utbildningplats visar att kvinnornas antal 
hela tiden var lägre än männens. Året 1890 när det var stort läraröverskott 
var skillnaden minimal. Det året antogs 120 män och 119 kvinnor till de tolv 
seminarier som då fanns.40 Från 1895 och framåt togs färre kvinnliga 
lärarstuderande in, trots att andelen som sökte var lika stor som männens 
ända fram till 1903. Det finns alltså anledning att titta lite närmare på 
statens agerande för att ge utbildningsmöjligheter till män respektive 
kvinnor. 

Seminariefrågan hade stort utrymme på riksdagarna i slutet av 1850-talet 
och i början av 1860-talet, men eftersom de kvinnor som då sökte tillträde 
till seminarierna bara var ett fåtal, fördes inte debatten i termer av manligt 
och kvinnligt. Ett och annat önskemål om ökad lärarinneutbildning fördes 
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på tal under 1860-talet. Så krävdes t ex i en motion 1862, att många nya 
kvinnoseminarier borde inrättas, minst ett i varje stift.41 Det var dock inte 
förrän på 1870-talet som staten slog in på en kvinnopolitisk linje i utbild
ningsfrågan. Det första steget mot en ökad feminisering var, då en parallell
klass öppnades vid Stockholms lärarinneseminarium 1873, för att man inte 
skulle "nödgas från seminarierna tillbakavisa elever, som visat sig ega 
nöjaktiga insigter att der vinna inträde,—."42 Sedan upprättades inte mind
re än tre nya seminarier för kvinnor efter varandra - Falun och Kalmar 1875 
och Umeå 1879. Hur motiverade staten denna nya satsning? 

Det var den växande arbetsmarknaden under 1870-talet som krävde att 
även kvinnlig arbetskraft användes. I statsverkspropositionen 1874, då 
Falu- och Kalmarseminarierna föreslogs, framhölls att det var det växande 
behovet av platser för kvinnliga studerande, som gjorde nyetableringar 
nödvändiga, samt att de kvinnor, som examinerats inte räckte till för att 
bestrida alla lediga lärarinnebefattningar.43 Det som alltså styrde Kungl 
Majrts förslag till nya seminarier för kvinnor var arbetsmarknadens efter
frågan på lärarinnor: 

Det är sålunda af vigt att ökade tillfällen beredas för qvinnors utbildning till 
lärarinnekallet, om behofvet af lärarinnor skall kunna fyllas.44 

Samma budskap hördes från Skåne från en motionär, som hoppades att det 
tilltänkta kvinnoseminariet skulle förläggas dit. Motionens författare an
såg, att när kvinnan först kom in i folkskolorna, var det ovisst om hon var 
fullt lämplig: 

Men nu har erfarenheten lärt oss, att lärarinnorna i de allra flesta fall är 
jemngoda med och i vissa hänseenden öfverträffa lärarne. Följden häraf har 
också blifvit den, att efterfrågan på lärarinnor, både för folkskolor och småsko
lor, med hvarje år varit allt större och under de senaste åren vida större än som 
motsvarar tillgången från de tvänne qvinliga seminarierna.45 

När en ny proposition lades i riksdagen 1878 om ytterligare ett kvinnligt 
seminarium (Umeå), framkom samma argument som fyra år tidigare: den 
stora efterfrågan på lärarinnor krävde fler utbildningsplatser.46 Denna 
gång trycktes också på regionala och kulturella krav från övre Norrland. 
Det ekonomiska uppsving som skedde i norr, krävde satsningar på bättre 
folkskolor och här efterfrågades speciellt lärarinnor från den egna landsor
ten, som kände till miljön och som kunde orka med de lokala förhållanden 
som rådde i norr. Anslag till de tre folkskollärarinneseminarierna bevilja
des av riksdagen utan någon debatt i kamrarna. 

Spridda motioner väcktes fortsättningsvis om fler kvinnliga seminarier. 
På 1880-talet såg August Peterson från Skåne gärna att fler kvinnor kunde 
anställas ute i landsbygdsskolorna, inte bara i städerna. Förutom de klass
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iskt kvinnliga egenskaperna som flit, ordning och arbetsamhet, menade 
Peterson att kvinnan också utmärkte sig genom "sin stora förnöjsamhet. 
Aldrig höres hon klaga och vara missnöjd med sina löneförmåner eller 
andra förhållanden som röra skolan—,"47 Mot slutet av nittitalet, när det 
var lärarbrist, kom frågan om utbildningsplatserna åter upp med förnyad 
intensitet. Ämnet aktualiserades genom en motion i andra kammaren i 
vilken hemställdes, att Kungl Maj:t skulle utreda om rikets seminarier 
kunde utvidgas och mottaga fler seminarister. Utskottet, med Svensk Lära
retidnings redaktör Emil Hammarlund som ordförande, yrkade avslag, 
eftersom man ansåg att lärarbristen bara var tillfällig.48 Två riksdagar 
senare, 1899, var lärarbristen så påtaglig, att regeringen ställde proposition 
i ärendet. Ecklesiastikminister N L A Claëson föreslog att två nya paral
lellklasser skulle inrättas, men frågan var om staten skulle fortsätta på den 
kvinnopolitiska linjen. Propositionen föreslog: 

För att i det närmaste bibehålla det förhållande mellan manliga och qvinliga 
lärare som för närvarande förefinnes, bör parallellklass anordnas vid ett manligt 
och ett qvinligt seminarium.49 

Debatten i riksdagen kring denna fråga visar att det för en del politiker inte 
längre var lika självklart, att man skulle fortsätta att satsa på ännu fler 
kvinnliga utbildningsplatser. Både Emil Hammarlund, och Fridtjuv Berg 
ansåg att två manliga parallellklasser också var tänkbara och en tredje 
folkskollärare i andra kammaren, A F Liljeholm, talade direkt för en 
sådan lösning. Lärarbristen på landsbygden skulle inte avhjälpas genom att 
fler kvinnor fick utbildning, eftersom kvinnorna inte ville ta anställning i 
landsbygdsskolorna, ansåg han.50 Det var fler talare som var inne på samma 
linje.51 (Debattörerna tänkte tydligen inte på alla tusentals småskollärarin
nor som fanns i de mindre folkskolorna och småskolorna i glesbygden.) Det 
verkade som om retoriken om kvinnornas förträfflighet som lärarinnor 
plötsligt hade börjat blandas upp med motsatta åsikter. Det talades litet 
nedsättande om de "fina damer" som utbildades till lärarinnor i Stockholm 
och som inte ville arbeta på landsbygden.51 Riksdagen gick dock på Kungl 
Maj:ts linje och lät inrätta både en manlig och en kvinnlig parallellklass. 
Under de två följande åren gjordes återigen satsningar på både kvinnor och 
män. Nu var det Skånes tur att få ett kvinnligt seminarium (Landskrona), 
som så länge efterfrågats, och Strängnäs fick ett manligt. År 1907 inrättades 
ytterligare ett manligt seminarium, i Luleå. 

När seminariet i Luleå togs upp till diskussion i riksdagen blev det åter 
meningsmotsättningar om den föreslagna läroanstalten skulle göras kvinn
lig eller manlig. Till samma riksdag hade Emil Hammarlund väckt frågan, 
om inte det nya seminariet på försök kunde organiseras som samskola för 
både manliga och kvinnliga seminarister. Motiveringen var att det nyinrät
tade seminariet kunde drabbas av brist på manliga sökande, men om man 
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däremot lämnade tillträde även åt unga kvinnor, skulle man ha full garanti 
för att elever inte skulle komma att tryta. Erfarenheten från utländska 
seminarier hade visat att samundervisning i folkskoleseminarier inte hade 
några menliga följder vare sig i pedagogiskt eller i moraliskt avseende.52 

Att kvinnor stod i kö för att få komma in på seminarierna var tydligen 
uppenbart för Hammarlund. 

Domkapitlet i Luleå, som tillsammans med folkskoleinspektören i Norr
botten var initiativtagare till förslaget om ett seminarium i Luleå, kunde 
tänka sig ett samseminarium men föredrog dock ett manligt, eftersom det 
sundaste och bästa för lärarmarknaden vore, om fördelningen mellan kö
nen vore någorlunda proportionerlig, "så att de kvinnliga (lärarna) ej 
blefve dominerande—."53 Det nya som nu kommit in i debatten var, att 
könsrollsetiketter, som tidigare använts för att framhålla kvinnornas lämp
lighet för lärarkallet, började att användas om männen: 

Läraren hade bland annat det företrädet framför lärarinnan, att han växte mera 
samman med folket, och komme därigenom att utöfva ett allsidigare inflytande. 
Under det lärarinnan i regel lämnade sin plats under ferierna och reste till sina 
anhöriga eller dylikt, stannade läraren vanligen kvar, då han i de flesta fall hade 
bildat familj och därigenom vore mera bunden vid den ort, där han hade sin 
skola. Härigenom blefve han ock mera förtrogen med hemmen och det inflytan
de, hans elever där rönte, samt kunde bättre öfvervaka deras uppförande utom 
skolan.54 

Lars Johan Hierta och andra skoldebattörer hade vid mitten av 1850-talet 
använt liknande argument - fast om kvinnor! Lärarinnor var lämpligare, 
därför att de kunde vaka över barnen även på fristunderna och efter skoltid, 
då de inte var bundna av egna familjer.55 Det var tydligt att det gick att 
använda argumenten om könens speciella egenskaper för det syfte som för 
tillfället var aktuellt. Höll kvinnorna på att bli för många till antalet i 
folkskolan? Fanns det behov av att legitimera männens närvaro i skolan? 

Det ansåg åtminstone lektor P P Waldenström. I ett yttrande i riksdagen 
om statsverkspropositionen 1902 ville han fästa ecklesiastikministerns upp
märksamhet på den stora ökningen av kvinnor i folkskolan. Under åren 
1890-1902 hade männens antal i den egentliga folkskolan bara stigit med 
567, medan kvinnorna på samma stadium hade ökat med drygt det dubbla. 
Waldenström trodde inte att det var hälsosamt att denna könsförskjutning 
fick fortfara, utan önskade att ecklesiastikministern skulle vidtaga åtgärder 
för att råda bot på förhållandet.56 Folkskolebyråns chef, den på skolpoliti
kens område mycket inflytelserike Carl Kastman, sammanställde samma år 
folkskoleinspektörernas berättelser i en liten översiktsskrift och han hade 
då bland annat uppmärksammat samma fenomen som Waldenström: kvin
norna ökade dubbelt i jämförelse med männen och feminiseringen spred sig 
även på landsbygden. Enligt Kastman bedömde folkskoleinspektörerna 
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Figur 8. Manliga och kvinnliga sökande till seminarierna, som klarat inträdespro
ven, men som vägrats plats på grund av bristande utrymme 1895-1910. Procent av 
alla sökande. 
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Källa: FUKB, 1:3, 1911, sid 362 f. 

kvinnorna helt olika. Somliga ansåg att de skötte sin uppgift alldeles ut
märkt, medan andra ville varna för att anställa kvinnor i klasser med äldre 
gossar. Lärarinnorna ansågs också lättare bli sjuka och få nervösa åkommer 
enligt vissa inspektörer.57 Det fanns alltså tecken i tiden som tydde på att en 
ny inställning till kvinnliga lärare hos offentlighetens företrädare höll på att 
växa fram. Denna ideologiska omsvängning skulle bli ännu tydligare i 
löneuppgörelsen 1906, vilket skall behandlas i kapitel 5. 

Att bygga ut seminarieverksamheten också för männen kan synas rimligt 
med tanke på att antalet inträdessökande också växte bland männen. 
Lärarbristen gällde också på manssidan. En jämn fördelning mellan manli
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ga och kvinnliga lärare kan ju tyckas vara ett könsdemokratiskt beslut. Att 
bevilja medel för ytterligare utbildningsplatser för männen var trots detta 
ett könspolitiskt beslut, som kom att gynna männen på kvinnornas bekost
nad. Jag skall i det följande redovisa varför. 

De kurvor över antalet inträdessökande som vi tagit del av i figur 6 och 7 
är bara skenbart riktiga. Bland dem som sökte in till seminarierna hade en 
stor procent inte tillräckliga förkunskaper för att klara inträdesproven. 
Detta gällde i synnerhet de manliga folkskolläraraspiranterna.58 Antalet 
kompetenta inträdessökande, som vägrades plats vid seminarierna på 
grund av bristande utrymme var därför mycket större bland kvinnorna än 
bland männen, vilket framgår av figur 8. 

Mängden av kvinnor som klarat inträdesproven, men som ändå blev 
utestängda från utbildningen på grund av platsbrist, var vissa perioder 
nästan 40 procent. År 1899, när ecklesiastikminister Claëson förslog, att 
man skulle bibehålla den rådande proportionen mellan män och kvinnor i 
skolan genom att inrätta både en manlig och en kvinnlig parallellklass, 
utestängdes 112 flickor som klarat inträdesproven från en seminarieplats, 
medan bara 5 ynglingar drabbades av samma öde. Året innan utstängdes 
146 lärarinneaspiranter med full kompetens mot 14 manliga.59 Det var 
således inte längre behovet av utbildning och de sökandes kompetens som 
vid sekelskiftet avgjorde beslutet om nya platser. Det var i stället behovet 
av att upprätthålla en könsbalans inom kåren som dikterade besluten. 
Staten gick in och reglerade verksamheten på ett helt nytt sätt och detta 
blev till männens förmån. Genom sin politik förlorade staten en viktig 
utbildningspotential, som fanns hos kvinnorna. Varför lyckades för övrigt 
kvinnorna bättre på inträdesprövningarna? 

Av tabell 4 framgår, att de kvinnliga eleverna hade en helt annan stu
diebakgrund än männen, som i sin tur hade samband med att kvinnorna 

Tabell 4. Intagna seminarieelever 1901-1910 fördelade efter föregående studier i 
examina. Procent. 

Studiebakgrund Manliga Kvinnliga Alla 

Studentexamen 6 11 8 
Realexamen 2 1 2 
Läroverk resp flickskola 4 28 14 
Småskoleseminarium 3 28 14 
Folkhögskola 4 0,5 2 
Högre folkskola 2 5 3 
Yrkesutbildning 4 2 3 
Organistexamen musikstudier 6 0,5 4 
Folkskola 69 24 50 
Totalt 100 100 100 

N 2363 1746 4104 

Källa: Skog-Östlin, 1984, sid 63. 
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rekryterades från en högre samhällsklass. De blivande folkskollärarinnor
na hade i regel en tidigare utbildning bakom sig i läroverk, flickskola eller 
småskoleseminarium, medan en majoritet av männen bara hade folkskola 
som grundutbildning. Av de sistnämnda hade många varit kroppsarbetare, 
innan de sökte till seminariet.60 Genom sin högre studiebakgrund hade 
kvinnorna bättre resultat än männen, inte bara på inträdesproven, utan 
också under seminarietiden. Tjugo procent av kvinnorna vid Stockholms 
folkskollärarinneseminarium t ex hade tagit studenten.61 Vitsorden var 
genomgående högre för kvinnorna. Även i undervisningsskicklighet fick de 
högre betyg. Vid 1900-talets början hade 60 procent av kvinnorna kunska
per i främmande språk, en viktig bildningsmarkör, medan ytterst få av 
männen hade det. En stor del av kvinnorna kunde skrivas in i högre 
årskurser på seminariet och därmed förkorta utbildningstiden. Kvarsitt-
ningen var också lägre bland kvinnorna.62 Kvinnorna hade således betyd
ligt högre grundkompetens än männen. 

Fanns det några andra skillnader mellan manliga och kvinnliga lärarstu
derande? I Folkundervisningskommitténs betänkande, som publicerades 
1911, togs en del andra skillnader upp. Ett kapitel behandlade elevernas 
"moraliska beskaffenhet": 

Överhuvud kan det sägas, att seminaristernas elever i moraliskt anseende gan
ska väl motsvarat de anspråk, som hänsynen till deras kommande livsuppgift 
ställt på dem. I synnerhet gäller detta omdöme om de kvinnliga eleverna. Flit, 
intresse för studier och självuppfostran hava enligt årsberättelsernas vitsord 
utmärkt flertalet och från de äldre övergått till de yngre. Det är högst sällan som 
underbetyg blivit utdelade i de kvinnliga seminarierna. Alldeles samma omdö
me kan icke fällas om de manliga eleverna.63 

Vad var det då i männens beteende som hade lett till varningar och avstäng-
ningar från fortsatta studier? Otukt, dryckenskap, bedrägeri, stöld och 
agitation för vissa åsikter, anges som orsaker till avstängning. Kommittén 
nämner också att "en beklaglig anda av opposition mot läroanstaltens 
ordning och lärare" spritt sig under senare år.64 Det fanns fog för det 
sistnämnda påståendet. Protester mot rektorernas rigorösa kontroll över 
seminaristernas klädsel, läsvanor, fritidssysselsättningar och umgänge blev 
vanligare efter sekelskiftet.65 

Kommittén behandlade också problemet med överansträngning. Frågan 
ansågs särskilt allvarlig vid de kvinnliga seminarierna och det gjordes 
utredningar om hur man skulle komma tillrätta med den hårda arbetsbe
lastningen vid de kvinnliga seminarierna. Det hårda arbetstempot och 
strävandena efter höga betyg angavs som orsaker till överansträngningen.66 

Nu återstår bara att undersöka frågan om statens nya linje vid sekelskif
tet, att bygga ut seminarierna både för män och för kvinnor, var förenlig 
med arbetsmarknadens krav? Hade det blivit större efterfrågan på manliga 
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lärare? Figur 9 visar fördelningen mellan de manliga och kvinnliga tjänster, 
som inrättades mellan 1890-1909. 

Antalet utlysta folkskollärarinneplatser ute i skoldistrikten låg som synes 
konstant över antalet utlysta manliga lärartjänster, även om dessa sist
nämnda ökade i slutet av 1890-talet. Efter sekelskiftet ökade efterfrågan på 
kvinnliga lärare enormt. Riksdagens beslut att inrätta fler platser på semi
narierna även för männen var alltså inte betingat av större efterfrågan på 
manliga lärare. Statens beslut om nya utbildningsplatser och nya seminarier 
för både kvinnor och män var ett sätt från statens sida att hejda feminise-

Figur 9. Antalet manliga och kvinnliga nyinrättade folkskollärartjänster 1890-
1909. Glidande 5-årsmedeltal. 
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ringsvågen. Det framkommer också av figur 6 att antalet manliga sökande 
till yrket ökade markant efter 1906, vilket tyder på att en framtid som 
folkskollärare hade blivit mer attraktiv för männen. 

Min undersökning av riksdagsdebatten kring utbildningplatserna för 
folkskollärarinnorna har visat, att staten intog olika ståndpunkter till femi-
niseringen av läraryrket vid olika tider. Under 1870-talet förde staten en 
"kvinnolinje" med satsningar på parallellklasser och tre nya lärarinnesemi
narier i rask följd med motiveringen att kvinnornas efterfrågan på utbild
ningsplatser var stor och marknadens behov av lärarinnor måste fyllas. Vid 
sekelskiftet, när lärarbristen tvingade fram ytterligare seminarieutbyggna
der, inledde staten en "båda-könen-linje" för att behålla den könsfördel
ning som var rådande inom kåren. Därmed satte staten stopp för att yrket 
togs över av en kvinnlig majoritet. Det hjälpte inte att det stod en mycket 
större grupp av kvinnliga inträdessökande i kö, som var bättre studiemäs
sigt förberedda både teoretiskt och praktiskt, som hade bättre studieresul
tat, kom från högre sociala skikt, enligt bedömarna visade mer flit, mindre 
oppositionslusta och var av högre "moralisk beskaffenhet" och dessutom 
efterfrågades i högre grad på marknaden. Staten ville uppenbarligen inte 
att folkskolan skulle övertas av en kvinnlig majoritet. Utbildningsplatser
nas fördelning blev en slags tidig könskvotering till männens fördel. 

Staten och småskollärarinneutbildningen 

I kapitel två har jag redogjort för hur småskolan tillkom som ett svar på en 
ekonomisk och pedagogisk skolkris i det svenska skolsystemet vid mitten av 
1800-talet. Jag har också visat hur småskolesystemet höll på att konkurrera 
ut den egentliga folkskolan och hur staten ingrep för att försöka skilja de 
båda skolformerna åt och göra småskolan till ett underställt förberedande 
stadium till folkskolan. Till lärare i småskolorna kunde personer utan 
seminarieutbildning anställas. Det räckte med att man kunde visa upp ett 
intyg för pastor och skolstyrelse om god frejd och kristligt leverne. Vidare 
skulle man kunna läsa, skriva läsligt, ha katekeskunskaper, räkna de enk
laste talen, "samt besitta förmågan att i dessa stycken undervisa."67 

Det var i samband med den plötsliga uppgången av antalet småskolor och 
mindre skolor under 1860-talet som vi fick en debatt om dessa lärares 
utbildning. Rapporter om hur illa ställt det var med småskollärarnas kun
skaper och undervisningsmetoder kom till statsmakternas kännedom ge
nom de första folkskoleinspektörsberättelserna, som strömmade in till 
ecklesiastikdepartementet under 1860-talets första hälft. Många inspektö
rer var eniga om att småskolans egentliga ändamål inte kunde nås, "eme
dan lärare och lärarinnor icke s j elf a egt någon kunskap i att skrifva och 
räkna."68 De undervisar: 
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regellöst, att icke säga grundlöst, och mekaniskt som möjligt, samt att vanligen 
på föräldrars och målsmäns enträgna yrkande, utanläsning af katechesen allt för 
tidigt företages, och långt utsträckes utan att blifva beledsagad af nödiga 
förklaringar.69 

Småskolorna höll på att utvecklas till rena fattigskolor eller konfirmations
skolor. Det var Stockholms stads folkskoleinspektör, som väckte frågan i 
riksdagen: borde inte staten ta större ansvar för småskollärarutbildningen i 
landet? 

Under det Staten genom alltjemt ökade anslag uppmuntrat till anläggande af nya 
småskolor, hvarigenom deras antal numera vuxit till omkring 2,700, har ingen
ting åtgjorts för danande af lärare och lärarinnor i dessa skolor, 

framhöll C J Meijerberg 1867 i sin riksdagsmotion.70 Hans förslag gick ut 
på att de statliga småskoleseminarierna skulle omvandlas till att också 
kunna ta emot småskollär ar kandidater. Riksdagsbehandligen av motionen 
visade hur politiskt och ideologiskt känsliga skolfrågorna var. De blev ofta 
föremål för principdiskussioner om vilka myndigheter som egentligen skul
le ansvara, förvalta och betala barnens skolgång.71 Utskottet som behand
lade Meijerbergs motion sade sig inse att läget var allvarligt; det var 
nödvändigt att småskolan fick lämpliga lärare, men eftersom denna skol
form hade närmare anknytning till hemmen än folkskolan, föll omsorgen 
om dess lärare utanför statens myndighetsområde. Det var därför bättre att 
landstingen och enskilda initiativtagare fortsatte på den inslagna vägen och 
sörjde för småskollärarkårens utbildning. Utskottet föreslog dock ett visst 
statligt anslag till verksamheten.72 

Utskottets tvetydiga betänkande, de många reservationerna och den 
långa riksdagsdebatten speglar tveksamheten och vankelmodet inför 
skolproblemen.73 Genom att riksdagen sade nej till utskottets förslag om 
statliga bidrag blev det fritt fram för landstingen att ta över utbildningen av 
småskollärarna. I vår tid är vi mest vana vid att se landstingen som förvalta
re av sjukvården, men under 1800-talets andra hälft och i början av 1900-
talet tog landstingen också aktiv del i undervisningsväsendet.74 Eftersom 
det inte fanns några centrala bestämmelser om småskollärarutbildningen, 
kunde detta område bli en nisch för landstingen att skapa sig inflytande 
över, utan risk att stöta ihop med statens befogenheter.75 Under 1860- och 
1870-talen fick också landstingen bättre ekonomi genom "bränvinsminute-
rings- och utskänkningsafgifterna" och dessa "syndapengar" kunde lämpli
gast användas som bidrag till länets blivande småskollärares förkovran: 
"En bättre användning af denna ur viss synpunkt sorgligt stora inkomst, än 
landstinget — årligen gör, torde ej kunna göras.", påpekade en 
folkskoleinspektör.76 Småskollärarinnorna skulle alltså utbildas med hjälp 
av brännvinspengar. 
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Inom folkskollärarutbildningen hade staten under 1860-talet reglerat allt 
in i minsta detalj - läroplaner, timplaner, inträdeskrav, utbildningens 
längd, seminarielärarnas kompetens etc. Inom småskollärarutbildningen 
lämnades ansvaret åt kommunala och regionala auktoriteter utan några 
anvisningar. Småskolan var tydligen ingen betydelsefull sektor i statens 
ögon. Småskolan betraktades fortfarande som en ersättning för det gamla 
hemundervisningssystemet, något som tillhörde det privata, kvinnornas 
domäner. När det rörde sig om utbildning av en grupp kvinnor från de lägre 
samhällsklasserna var tydligen statens insyn inte helt nödvändig. Kontrol
len över detta kunde lämnas åt lokala myndigheter. Inte heller behövde 
samhället bekosta någon lång utbildning av denna grupp: "ej behöfver hon 
derföre i åratal gå på ett seminarium, för att blifva lämplig att undervisa i en 
småskola uti de enklaste ämnena;" Det räckte med att lärarinnan hos 
folkskolläraren i distriktet fick den övning hon behövde, hävdade flera i 
riksdagen.77 

Utveckligen visade att det blev just så den första småskollärutbildningen 
i landet kom att utformas. Det var de manliga folkskollärarna, som först 
kom att bli lärare åt sina kvinnliga kolleger på det småskolestadium, som 
med statens ingrepp successivt underställdes den egentliga folkskolan. Och 
kvinnorna i småskolan fick därmed en klart underordnad roll till sina 
manliga kolleger i folkskolan. Folkskolläraren blev "mäster" även för 
lärarinnan. Med denna utbildningspolitik kunde stat och kommun hålla 
skolkostnaderna nere. 

Trots att staten avhände sig inflytandet över småskollärarutbildningen, 
fick den centrala makten ändå vissa möjligheter att ha insyn i verksamhe
ten. Landstingets expertis i skolfrågor blev i de flesta fall de statliga folksko
leinspektörerna i länet, och Kungl Maj:t gav anslag till särskilda kurser vid 
folkskoleseminarierna för småskollärarutbildning. Dessutom uppförde sta
ten två seminarier i de trakter, där det var särskilt svåra undervisningsför
hållanden och därför viktigt att lärarinnorna hade fått rätt utbildning. Det 
var i de finsktalande och lapska områdena i Norrbotten. Den statliga 
seminarieutbildningen i Haparanda och Mattisudden (utanför Jokkmokk) 
startade redan 1874.78 

Som en följd av statens ovilja att ta hand om denna sektor fick vi tre olika 
huvudmän för småskollärarutbildningen i Sverige, dels den av landstingen 
organiserade, dels den statliga, och dels en omfattande privat seminarie-
etablering. I det följande skall jag visa vad som hände med ett utbildnings
system, som inte hade någon enhetlig styrning och vad detta fick för 
konsekvenser för småskollärarkårens professionella utveckling. 

Den brokiga småskollärarinneutbildningen 
Genom bristen på centralstyrning kom småskollärarutbildningen att växa 
fram mycket oregelbundet och med stora regionala skillnader. Landstingen 
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Tabell 5. Mindre seminariekurser för småskollärare/öre de fasta landstingssemina
riernas tid. Kurstid från 3 veckor till 8 månader. 

Län Antal kursorter Årtal 

Norrbotten 6 1870-1894 
Västerbotten 6 1869-1892 
Jämtland 8 1869-1880 
Västernorrland okänt 1870-talet 
Gävleborg 4 1866-1873 
Kopparberg 12 1865-1877 
Västmanland 11 1865-1882 
Uppsala 1 1871-1876 
Stockholms län 2 1873-1881 
Värmland 1 1868 
Örebro 1 1867-1879 
Södermanland 1 1869-1875 
Västergötland 2 1871-1878 
Östergötland 2 1868-1875 
Skaraborg 8 1869-1881 
Jönköping 9 1865-1885 
Göteborg och Bohuslän 2 1861-1878 
Halland 7 1866-1877 
Kronoberg 5 1864-1877 
Kalmar 2 1868-1881 
Gotland 5 1867-1886 
Blekinge 1 1881-1880 
Kristianstad 1 1874-1879 

Källa: Bearbetat efter uppgifter i Nylund, 1942, sid 56-112. 
Kommentar: En del "seminarier" var fasta och några var ambulerande. Seminariekurserna 
var oftast förlagda till byar och mindre orter. 

vidtalade en eller flera erkända folkskollärare i länet, att under några 
veckor under sommarlovet hålla mindre seminariekurser, som antingen 
återkom varje år på samma ort, eller också ambulerade mellan olika 
ställen.79 På detta sätt uppkom en riklig flora av allehanda kurser av 
varierande kvalitet och omfång. 

I tabell 5 kan vi ser hur ett regelrätt kursväsende bredde ut sig i Sverige 
under 1860- och 1870-talens gång. Den snabba spridningen av kurserna 
tyder på att det fanns ett stort lokalt behov av och ett intresse för att få 
småbarnsundervisningen att fungera bättre, men också på att de mindre 
skolorna och småskolorna utgjorde ett lokalt fungerande skolsystem, byggt 
på traditioner från äldre undervisningsformer, som existerade vid sidan av 
det mer uppifrån styrda folkskoleväsendet. Normalformen för svensk folk
skola, den fasta folkskolan med en examinerad lärare i ett ändamålsenligt 
skolhus, hade svårt att ta form på den svenska landsbygden. 

Småskoleseminarierna blev med tiden kvinnornas speciella värld. Från 
början besöktes de provisoriska kurserna i ganska stor omfattning också av 
män, men vid 1870-talets slut, när kursverksamheten ombildades till mer 
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etablerade landstingsseminarier, och staten fick bukt med småskolan ge
nom olika statliga regleringar, var det mest kvinnor kvar i småskolan. De 
flesta seminarier övergick till att bara ta emot kvinnliga sökande.80 När det 
fasta landstingsseminariet i Karlstad inrättades 1872 hölls en omröstning 
om man skulle tillåta män att söka inträde. Kvinnoanhängarna vann med 39 
röster mot 18. Erfarenheten av manliga småskollärare var inte den bästa: 

De (manliga) lärjungar som bevistat undervisningen vid dessa anstalter hafva 
oftast varit krymplingar eller ock mindre väl utrustade på hufvudets vägnar, eller 
ock hafva de varit sådana som begagnat småskoleseminariet som en förberedelse 
för det fullständiga seminariet, (folkskoleseminariet)81 

I de dokument som beskriver den första seminarieverksamheten framträ
der en brokig bild av att småskollärarutbildning från början kunde vara allt 
från ett par veckors kurs på en bondgård med över hundratalet deltagare 
och med bondfolk från trakten som åhörare,82 till mer stationära och längre 
kurser med strikta läroplaner och regelmässig inspektion.83 Men även de 
sistnämnda var präglade av tillfällighetslösningar och fattigdom.84 En hel 
del elever var påfallande unga. På den första kursen i Bollnäs var sju elever 
(av 19) mellan tretton och sexton år,85 och vid övningsskolan vid Kalmars 
seminarium sköttes undervisningen av elever som var så unga att de ännu 
inte konfirmerats: 

Jag hade endast varit inne på seminariet ett par månader, då jag själv ett barn, 
skickades ut i första småskoleklassen att undervisa. Det fanns ju inga andra än vi 
elever att sköta alla klasserna utom fjärde (klassen) som föreståndarinnan 
skötte. Någon provlektion hade jag aldrig hört.—Jag var ej konfirmerad då jag 
höll min första examen i en av småskoleklasserna.86 

I Brämhults och Äspereds seminarium i Älvsborgs län examinerades 1880 
inför landstingets skolkommitté en tioårig pojke, som så småningom blev 
folkskoleinspektör.87 Den tidiga debuten i yrket visar, att småskolläraryr-
ket i början lånade drag av det monitörsystem, som funnits inom växelun-
dervisningspedagogiken - äldre elever undervisade yngre. Många småskol
lärarinnor hade som t ex Hulda Elmdahl i Karsemåla (se Appendix) under
visat, innan de sökte in till seminariet. En statlig utredning 1890 påvisade 
också hur påfallande unga flickorna var, när de började att tjänstgöra. Över 
hälften hade inträtt i skolans tjänst före nitton års ålder.88 

Den lokala satsningen på småskollärarna märks också på de rutiner, som 
användes vid antagningsförfarandet, innan regelrätta inträdesprövningar 
började praktiseras. På vissa håll fick de blivande kandidaterna lämna 
försäkran om att de skulle ta tjänst inom länet efter seminariet,89 och de 
kunde också få lämna förbindelse om att kommun eller enskild person 
ansvarade för utbildningskostnaderna. En borgen från en kommun, lands
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tingsman eller präst ansågs förstås lättare att vinna inträde med. För att bli 
konkurrenskraftigare skaffade sig somliga flickor rekommendationer och 
vitsord från lokala magnater: "förordad av pastor", "synnerligen lämplig", 
"vackra vitsord", "pastor hoppas", finns antecknat i ansökningshandling
arna.90 Detta system avlöstes efter hand av regelrätta inträdesprövningar. 

Småskollärarkandidaternas seminarievistelse präglades av försakelser 
på grund av de små omständigheter de befann sig i. Med orden "arbete, 
plikt, svält och umbäranden" sammanfattade en småskollärarinna sin semi
narietid i Växjö.91 Vid vissa seminarier märktes dock att ett annat socialt 
skikt började uppträda. Flickor ur medelklassen, som hade gått i flickskolor 
eller läroverk, började nu att också att söka sig till småskollärarsemina-
rierna, i synnerhet till de privata.92 Klasskillnaderna märktes bl a i kläder
na. Från Vetlanda seminarium på 1880-talet berättas följande: 

Det stora flertalet av seminaristerna kommo från allmogehem och förde med sig 
hemmets enkla levnadsvanor.— Här gingo de blivande lärarinnorna klädda i 
schalett och schal till vardags. Till helgdags brukades silkesduk eller kappa. De 
7-8 stycken, som prunkade i hatt, voro stadsflickor eller tillhörde s. k. högre 
stånd. Under seminarietiden lade sig en och annan till med hatten, som ju på den 
tiden ansågs som attribut för en högre samhällsställning.93 

"Under seminarietiden lade sig en och annan till med hatten, som ju på den tiden 
ansågs som attribut för en högre samhällsställning." På bilden ser vi Elsa Holms
trand med sin klass 2 vid Kubikenborgs skola 1911. Privat ägo: Helge Bäckström, 
Sundsvall. 
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Hur seminarierna långsamt förändrades, när de fick en annan social sam
mansättning visar två minnen från Västerås seminarium. I den första be
skrivningen från 1879 finner vi den anda, som vi förknippar med de tidigas
te fasta seminarierna: 

Andan inom seminariet var högst allvarlig. Det friserade håret förvandlades till 
slätkamning, klädedräkten antog mer än enkla former. Manliga bekanta skulle 
helt bannlysas; i annat fall riskerade man att förvisas från seminariet. Punktlig
het och ordning fordrades i Superlativ grad.94 

I den andra beskrivningen från 1913 märker vi hur föreståndarinnan försö
ker omstöpa och kultivera flickorna från landet att anta en annan social 
skepnad: 

Ibland var det, som om hon (föreståndarinnan) gått omkring med en slagruta, 
för att finna en poetisk åder i oss.— En viss förfining ville hon gärna se hos sina 
elever. "Åh, om ni ville lära er tala vackert ändå, ni tala ju ibland riktigt som 
'gatans barn"'- Våra händer måste vara välvårdade, håret välkammat; annars 
kunde det komma ett "Varför gör ni er fula, flickor?"95 

Den gradvisa förskjutningen i småskollärarinnornas klassbakgrund skedde 
samtidigt med att en annan förändring i seminariernas organisation inträd
de. De tillfälliga kurserna och den ambulerande verksamheten upphörde 
och seminarierna fick fastare form. Denna utveckling skedde i slutet av 
1870-talet i samband med en ny statlig förordning om småskollärarinnornas 
löner.96 Förhöjt statbidrag till småskollärarinnelönen skulle bara utgå om 
lärarinnan hade minst sju månaders utbildning. Riksdagsbeslutet föranled
de Kungl Maj:t att utfärda nya krav på vilka ämnen en lärarinna i småsko
lan skulle ha läst för att fullt statsbidrag skulle utgå. För att statsbidraget 
skulle utgå till skoldistriktet måste lärarinnan vara examinerad antingen 
genom en seminariekurs eller genom en offentlig prövning. Kraven höjdes 
betydligt. Detta satte fart på mer reglerade och etablerade seminarier. 
Utbildningsverksamheten kom nu att styras in mot städer och tätorter, 
medan de tidigaste "barfotaseminarierna" oftast legat på mindre orter bl a 
för att inte flickorna skulle komma under inflytande av städernas många 
lockelser. På karta nr 1 kan vi se hur utbildningsorternas antal har minskat 
och centraliserats. 

Denna förordning var det första tecknet på att staten började se småskol-
lärarna som ett kollektiv. Att sätta upp en gemensam mall för vad som är 
relevanta kunskaper för en yrkesgrupp och kräva legitimation på att man 
behärskar dessa, är en förutsättning för att yrkesutövarna skall få ett 
yrkesrevir att bevaka och börja känna sig som en enhetlig kår. Det skulle 
dock dröja länge än, innan småskollärarinnorna gick till gemensamma 
aktioner i någon större omfattning. 
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Kartogram 1. Fasta landstingsseminarier för småskollärarutbildning och privata 
seminarier med landstingsstöd 1872-1914. 
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Källa: Bearbetad efter uppgifter i Nylund, 1942, sid 56-112. 
Kommentar: Göteborgs seminarium bekostades av Göteborgs stad. De två seminarierna i 
Stockholm var privata, men landstinget bidrog till kostnaderna. De tre privata seminarierna i 
Malmöhus län, Landskrona, Hörby och Ystad, fick också bidrag från landstinget. 
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Det var staten som tog första steget till att få gemensamma riktlinjer för 
småskollärarutbildningen, men det var fortfarande landstingen som skulle 
svara för kostnaderna. Staten tog dock trots allt ett visst ansvar. Det fanns 
som jag tidigare nämnt två statliga seminarier i Norrbotten och en viss 
småskollärarutbildning förekom vid de statliga folkskollärarinnesemina-
rierna. Det fanns också gott om privata seminarer. Inte mindre än 21 
privata småskoleseminarier har funnits mellan 1851 och 1914 i Sverige.97 I 
Skåne fanns fyra, i Göteborg två och i Stockholm fyra. Resten var spridda 
över hela södra och mellersta Sverige. Det var präster, folkskoleinspektö
rer, men mest seminarieadjunkter, som startade egna seminarier. Mellan 
1878-1897 utexaminerades 26 procent av lärarinnorna från dessa enskilda 
skolor, medan landstinget stod för 58 procent och staten för 16 procent.98 

Denna lokala och enskilda satsning gav resultat. År 1897 kunde ett riks
dagsutskott meddela att av 7092 småskollärarinnor var det bara 645, som 
inte var examinerade.99 Det var en imponerande utbildningsprocess, som 
skett nästan helt utanför statens domäner. Det var nu som nya diskussioner 
sköt fart om vem som skulle ansvara för småskollärarutbildningen. 

Under 1890-talets andra hälft, i samband med att det statliga intresset för 
hela folkundervisningen kom att öka ännu mer, ökade också aktiviteten för 
att ge småskollärarinnorna en drägligare tillvaro. Det var kontraktsprosten 
C G Grundeli, som i andra kammaren väckte en motion, som åstadkom 

Ili 

Drygt en fjärdedel av småskollärarinnorna fick sin utbildning vid privata semina
rier. Här är det kursavslutning vid Löfvénska seminariet i Stockholm 1892. Privat 
ägo: Lisa Jansson, Sundsvall. 
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mycken handlingsiver i riksdagen både 1896, 1897 och 1898.100 Det var 
Grundelis vardagsverkliga beskrivning av lärarinnans hårda lott, som blev 
startskottet för en ny småskoledebatt. I samband med att småskollärarin
norna därmed fick en något förbättrad ställning, kom den första stadgan för 
småskoleseminarierna, som skärpte kraven ytterligare på lärarinnornas 
kompetens och som gjorde undervisningen mer enhetlig över hela 
Sverige.101 Minimiåldern fixerades och fordringarna ökade vid exariien. 
Nya ämnen kom in och nya krav ställdes på seminariernas övningsskolor. 
Inspektionsföreskrifterna blev stramare. Detta blev startsignalen till att 
även småskollärarinnorna skulle börja hävda sig professionellt. 

Småskollärarinnornas professionella projekt startar 
Med 1897 års stadga hade småskoleseminarierna nått den statliga standar
diseringsstatus, som folkskoleseminarierna formades efter redan på 1860-
talet. Först nu förelåg de historiska betingelserna för småskollärarkåren att 
börja hävda sig i professionella termer. Först nu var yrket statligt definierat 
och undervisningen kunde göras enhetlig över hela landet. Med detta följde 
en ny lärarroll. Visserligen befann sig småskollärarinnorna längst ned i 
lärarhierarkin, men trappsteget hade gjorts så distinkt att det gick att stå på. 
Plötsligt steg småskollärarinnorna fram på offentlighetens arena. Det var 
som om skolmostern nu äntligen hade blivit småskollärarinna! Folkskollä-
rarföreningen SÂF började nu på allvar ta itu med småskollärarinnornas 
lönefrågor och rättsliga ställning.102 Riksdagen gav också statsbidrag till 
landstingsseminariernas lärarlöner mot vissa skärpta krav på lärarutbildar-
nas kompetens.103 Det var nu som de första småskollärarinneföreningarna 
bildades och Anna Hammardahl startade sin Tidning för lärarinnor. En 
professionell process liknande den som utvecklats bland folkskollärarkåren 
kunde starta. En speciell lärarinnekultur kunde börja växa och en ny 
lärarinneroll formuleras. 

För lärarinnorna själva innebar det att ta upp kampen för bättre löner, 
bostäder och tryggare anställning, men också att skaffa sig en identitet 
genom att framhäva och lyfta fram de starka och framgångsrika i kåren. 
Tidning för lärarinnor gav lärarinnorna självförtroende genom de många 
porträtten av kända kolleger och tappra pionjärer. Till det kollektiva 
medvetandet hörde också att försöka skapa en bild av den typiska lärarin
nan, den självuppoffrande och plikttrogna, hon som tillhörde en annan 
"sort". Tidningen fylldes av berättelser, dikter och noveller om genom
präktiga småskollärarinnor, som offrar sig för "att leda oskuldshjärtan 
små."104 Även socialt måste lärarinnorna markera sin särställning, menade 
tidningen. 

Der) lärarinna, som med kreti och pleti dansar på logarna "håller sig inte 
uppe."— (Hon bör inte vara ovänlig mot tjänstefolk och dylika) Men icke bör 

127 



lärarinnan t.ex. vara du med drängar och pigor, så mycket bör hon hålla på sin 
värdighet och hvad kallet fordrar af henne.— (Folket på landsbygden vill i 
lärarinnan se en person att leva upp till) ett mönster för hvad hvarje sann kvinna 
bör vara.— En lärarinna bör vara ytterst noggrann med sitt umgänge och sitt 
goda namn och rykte,—. Just nu rinner mig i tankarna hvad vår seminarieföre
ståndare sade en gång, när vi talade i detta ämne: "Hvad ni gör, flickor, så låt 
aldrig en fläck komma på ert rykte.105 

Sammanfattning och diskussion 

I kapitel 4 har jag med utgångspunkt i lärarutbildningsfrågorna velat belysa 
statens roll för professionaliseringen och feminiseringen av läraryrket. 
Utifrån en diskussion om statens ökade maktbefogenheter under den orga
niserade kapitalismen har jag visat hur det övergripande ansvaret för de 
lägre klassernas undervisning successivt överflyttades från hemmets och 
församlingens sfär till statens myndighetsområde. Vägen mot en alltmer 
statligt styrd skola gick via folkskoleinspektionen, statsbidragen, statsbi
dragsvillkoren, folkskolestadgorna, normalplanerna och lärarutbildning
en. Utvecklingen från en fattigskola mot en alltmer medborgerlig skola 
skedde under stora slitningar mellan olika politiska läger. Industrins och 
jordbrukets fortsatta behov av att använda sig av barnens arbetskraft måste 
jämkas samman med det nya industrisamhällets behov av en bättre grund
kvalifikation hos det uppväxande släktet och kyrkans behov av att behålla 
sin hegemoni över folkundervisningen. Denna omställning tog tid. 

Den professionshistoriska forskningen lägger stor vikt vid yrkesutbild
ningens utseende för om en profession skall lyckas hävda sig på en mark
nad. Utbildningen måste vara enhetlig och standardiserad för att bli dis
tinkt och identifierbar för professionens medlemmar. I detta sammanhang 
är statens agerande och inställning till professionen i fråga av stor betydel
se. Det är därtill bara staten som äger rätten att stifta de lagar som garante
rar professionens monopolställning. Staten visade redan vid undersök
ningsperiodens början stort intresse för folkskollärarnas utbildning, men 
de kurser som erbjöds vid seminarierna var mer inriktade på att omforma 
eleverna ideologiskt till den rätta kristna andan än till att göra lärarna till 
professionella yrkesmän. Seminariernas kurser var i början desamma som 
folkskolans kurser. De läroböcker, som läraren i framtiden skulle undervi
sa efter, skulle ligga till grund för utbildningen.106 Mot 1800-talets slut kan 
man dock i statens agerande för lärarutbildningen finna tecken på en 
alltmer reformerad utbildning som bättre svarade mot de krav som det nya 
industrisamhället ställde på skolan och lärarnas kompetens. Undervisning
en blev mer yrkesfacklig och teoretiskt inriktad. Vid periodens slut fick 
lärarna gehör för sina krav på en helt ny lärarutbildning där elevaktivitet, 
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individen i centrum, lärjungelaborationer, barnpsykologi etc blev de nya 
nyckelbegreppen.107 Staten visade således i sina åtaganden och i sitt förhåll
ningssätt till folkskollärarutbildningen sitt ökade stöd för folkskollärarnas 
utbildningsprogram i det professionella projektet. 

Det föreföll som om den ökade statliga ivern att modernisera och utveck
la vårt lägre undervisningssystem också fick konsekvenser för hur staten 
ställde sig till feminiseringsprocessen i lärarkåren. I utbildningsplatsernas 
fördelning mellan män och kvinnor har jag velat se en av nycklarna till om 
antalet kvinnor i kåren skulle öka eller inte. Genom att följa riksdagsdebat
ten om hur de nytillkomna utbildningsplatserna fördelades mellan män och 
kvinnor, har jag funnit, att statens attityd till feminiseringen i folkskollärar-
kåren förändrades under periodens gång. Under 1870-talet följde staten en 
frimarknadsprincip, där efterfrågan på utbildningsplatser och efterfrågan 
på lärarinnor fick styra satsningarna. En kvinnlig parallellklass tillkom och 
tre nya kvinnoseminarier uppfördes i rask följd under 1870-talet. Vid 
sekelskiftet inleddes en mer reglerande "båda-könen" linje, för att den 
rådande könsbalansen inom yrket skulle vidmakthållas och kvinnorna inte 
bli för dominerande. Dessa ingrepp, som gynnade männen, sammanföll i 
tiden med att det professionella projektet, som jag beskrivit i kapitel 3, kom 
in i en mognadsfas. Folkskolestadiet, som vid sekelskiftet blev mer popu
lärt även för manliga sökande, fick tydligen inte förkvinnligas på samma 
sätt som småskolan. Att staten satsade på både män och kvinnor i slutet av 
perioden blev ett könspolitiskt beslut, som favoriserade männen, eftersom 
raden av kvinnor som stod i kö och var kompetenta att ta del av folkskollä
rarutbildningen var mycket längre än männens. Kvinnorna hade genom sin 
studiebakgrund i flickskolor, läroverk och småskoleseminarier också be
tydligt högre kompetens än de manliga sökandena, som i regel bara hade 
gått i folkskola. I "kampen om katedern" ställde sig alltså staten på män
nens sida vid sekelskiftet och missade därmed en viktig utbildningspotential 
som fanns bland kvinnorna. 

I jämförelse med småskollärarinnorna hade dock både folkskollärarna 
och folkskollärarinnorna utbildningsmässigt sett en mycket gynnad posi
tion. Staten hade utvecklat folkskoleseminariernas kurser både teoretiskt 
och yrkesfäckligt, lokalerna hade förbättrats och seminarielärarnas kompe
tens och löner hade höjts. Seminaristerna fick statliga stipendier och utbild
ningstiden var fyraårig. Folkskoleseminarierna höll med andra ord på att 
förbättra sin status. I det andra lärarkollektivet såg det annorlunda ut. Till 
småskollärarinnornas utbildning gav staten ytterst lite bidrag. Utbildnings
tiden var cirka 8 månader och småskoleseminarierna låg inhysta i proviso
riska lokaler, så att verksamheten ständigt måste flytta och börja om på 
nytt. Än låg seminariet i missionshuset, än i en bondgård, än i det tillfälligt 
tomma sjukhuset eller i godtemplarlokalen. Övningsskolorna där småskol-
lärarkandidaterna skulle göra sin praktik var bristfälliga. Skillnaderna mel
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lan statens behandling av småskollärarutbildningen och folkskollärarut-
bildningen var avsevärda. Landstingens kostnader för småskolesemina
rierna var till exempel år 1896 74.523 kronor, medan staten samma år lade 
ut 465.125 kronor på folkskoleseminarierna,108 trots att de förstnämnda 
utexaminerade många fler lärare. Drygt en fjärdedel av småskollärarinne
kåren hade fått betala sin utbildning helt själv i privata seminarier. 

Skillnaderna mellan småskolans och folkskolans utbildningssituation var 
så stora, att de inte motsvarades av den skillnad som förelåg i arbetsuppgif
ternas svårighetsgrad i den pedagogiska praktiken. Att undervisa sju
åttaåringar jämfört med att undervisa nio-tioåringar kunde rent faktiskt 
inte skilja så mycket som skillnaderna i de båda lärarkollektivens utbild
ningssituation gav vid handen. Varför var då skillnaderna så stora mellan 
folkskollärare och småskollärare? 

I statens bristande intresse för att från början göra en likforming och 
bestämd utbildning för småskollärarna ligger en av förklaringarna till att 
småskollärarna kom att ligga så långt efter folkskollärarna, när det gällde 
utbildning och professionell utveckling. Det statliga intresset gav lärarrol
len legitimitet. Den provisoriska nödsituationsstämpeln över småskolan 
satte sin prägel även över utbildningen av dess lärarkår. I statens ögon var 
småskollärarutbildningen en ointressant kvinnosektor, som överlämnades 
åt lokala och enskilda kontrollorgan att bekosta och förvalta. Det gjorde att 
ett splittrat och olikartat utbildningsmönster växte fram, som försvårade 
för småskollärarinnorna att få den gemensamma yrkesidentitet som var 
nödvändig för att en professionaliseringsprocess skulle starta. 

Den korta utbildningstiden var också ett hinder, liksom bristen på en 
underställd grupp att markera sig mot. Småskollärarinnorna arbetade ofta 
ensamma på landsbygden, och detta försvårade också deras kollektiva 
organisering. Det var först vid sekelskiftet, när småskollärarutbildningen 
blev föremål för statligt intresse och enhetlig styrning, som de första försö
ken till professionalisering märktes bland småskollärarinnorna. Denna 
underlättades troligen av att yrket också hade börjat befolkas av medel
klassflickor, som genom sin sociala position lättare kunde bygga upp ett 
socialt nätverk och dessutom vågade träda fram i offentligheten och ställa 
krav. 

Att yrket hade övergivits av männen gjorde att det blev ännu lättare att 
negligera. Det rådande sociala könssystemet anvisade kvinnor en under
ordnad plats i samhälls- och yrkeshierarkierna. I alla offentliga samman
hang var det män, som formulerade de villkor som dessa småskollärarinnor 
skulle leva under: riksdagpolitikerna, ecklesiastikdepartementets admini
stratörer, skolrådet, kyrkoherden, folkskoleinspektören och folkskollära
ren. För småskollärarinnornas egen skull var det också olyckligt att de från 
början kom att inordnas i folkskollärarkårens föreningsväsende och profes
sionella organisering. Och kvinnorna hade ingen politisk väg att beträda för 
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att förbättra sin situation. Det var genom att slå in på den politiska banan 
som folkskollärarkåren hade börjat få maktmedel till att kontrollera sin 
yrkessektor. Den vägen fanns inte för kvinnor. 

I detta kapitel har vi alltså sett hur viktig statens roll varit för både 
feminiseringen och professionaliseringen. I följande kapitel skall vi följa 
kraftmätningarna mellan de båda processerna inom själva yrkeskåren. 
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V Vem skall sitta i katedern? 
Lärarinnorna i det professionella 
projektet 

Teoretiska utgångspunkter 

Historien uppvisar en rad exempel på att män i olika sammanhang har 
försökt att utestänga kvinnor från utbildning eller arbetsmöjligheter.1 Var
för ville inte männen integrera kvinnorna i sina arbetsmiljöer. Vad var 
grunden till den könssegregerade arbetsmarknaden? Redan i början på 
1900-talet uttalade sig nationalekonomen Eli F Heckscher om arbetsmark
nadens feminiseringsproblem i en utredning om mäns och kvinnors löner: 

utvecklingen försiggår på det sättet att, då kvinnorna komma in i en viss förut av 
män utövad sysselsättning, männen försvinna därifrån. Antingen komma kvin
norna in till lägre lön än de förutvarande manliga arbetarna eller tjänsteinneha
varna, och att dessa då i regeln försvinna, är ju en given sak; eller också komma 
de in till samma lön som de manliga, varvid dessa kunna stanna något längre men 
utan att yrket utövar någon lockelse på nya manliga arbetare. Oundgängligen 
kommer nämligen lönenivån i sådana fall att anpassa sig efter kvinnolönernas 
nivå, om icke annat så på sådant sätt, att när lönerna i andra sysselsättningar 
stiga, så följa de i denna sysselsättning ej med i uppgången.2 

Heckscher lade alltså ett ekonomiskt perspektiv på problemen och han såg, 
att det förelåg en ekonomisk intressekonflikt mellan könen. Männen be
traktade kvinnorna som konkurrerande arbetskraft, som antingen kunde 
bli medtävlare om jobben eller hålla lönenivån nere. Orsakerna till löne
skillnaderna låg i samhällets bedömning av den manliga arbetskraften, 
menade Heckscher. Mannens arbetsresultat ansågs kvantitativt och kvali
tativt överlägset och därför måste kvinnorna nöja sig med lägre lön för att 
överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden. Heckscher försökte dock 
inte koppla ihop detta fenomen med frågor om makten mellan könen och 
kvinnornas samhälleliga position överlag; för honom var kvinnornas lägre 
löner en naturlag, som inte kunde rubbas, utan tillhörde de "konstanta 
lagbundenheterna inom det ekonomiska livet."3 

Senare forskning omkring könsproblematiken på arbetsmarknaden har 
vidgat perspektiven och försökt finna även andra förklaringsfaktorer till 
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kvinnornas underordnade position. Ett vitt spektrum av orsaker har pre
senterats. Grunden till skillnaderna mellan kvinnors och mäns villkor i 
arbetslivet förklaras av vissa forskare ligga i kvinnotraditionen eller i kvin
nans speciella förhållande till familjen och reproduktionssfären. Andra vill 
se orsakerna i det kapitalistiska systemet, antingen så att detta har behov av 
att skapa olika sorts arbetskraft, som sinsemellan konkurrerar med varand
ra, eller också läggs tyngdpunkten på de kapitalistiska marknadskrafternas 
behov vid olika tidpunkter vilket gör kvinnorna till en reservarmé som 
vandrar in och ut på arbetsmarknaden. Det finns också en forskningstradi
tion som har sett den teknologiska utvecklingen och arbetsprocessens 
uppdelning som orsak till den könsspecifika arbetsdelningen. Kvinnornas 
utestängning eller underordning har också ansetts bero på en allians mellan 
två olika maktstrukturer - kapitalismen och patriarkatet.4 

Det förefaller som om det finns en tendens inom teoretiskt inriktad 
kvinnohistorisk forskning idag att försöka hitta en förklaringsmodell, som 
inbegriper både de kapitalistiska produktionsförhållandena i analysen och 
det sociala könssystemet. Gro Hagemann har i en uppsats om kapitalismen 
och könsarbetsdelningen också försökt förena dessa poler.5 Hon menar att 
uppkomsten av könskonflikterna på arbetsmarknaden måste ses ur två 
aspekter; den ena sidan av saken var den historiskt konkreta situationen på 
arbetsmarknaden. Det kapitalistiska systemets framväxt skapade en kon
kurrenssituation om jobben och en kamp om brödfödan, som gav upphov 
till motsättningsförhållanden mellan olika slags arbetskraft. Männens för
svar av och vakthållning kring vunna positioner och rättigheter berodde på 
att de såg på kvinnor som annorlunda arbetskraft. Ur männens synpunkt 
sålde kvinnorna sin arbetskraft på andra villkor; de flesta var bara tillfälligt i 
arbetslivet, eftersom de med tiden förväntades gifta sig. De var knutna till 
ett annat ekonomiskt system, familjesystemet, där de kunde få sin bärgning 
om det blev kris.6 Kvinnor ansågs kunna sälja sina tjänster till ett billigare 
pris. Som vi märker hade dock männens föreställningar om kvinnor och 
arbete sin förankring i att de i första hand såg kvinnorna som representanter 
för ett socialt kön. Synen på den kvinnliga arbetskraften hade alltså vuxit 
fram ur det sociala könssystemets grundläggande struktureringsprincip -
kvinnornas närmare anknytning till reproduktionssfären. Könsskillnader
na på arbetsmarknaden härstammar och vidmakthålles således av två olika 
maktsystem, menar Hageman, det kapitalistiska produktionssättet å ena 
sidan, det sociala könssystemet å den andra. Könskonflikterna på arbets
marknaden har därför följaktligen varit störst under de perioder, när 
kvinnorna har försökt överskrida könsskillnaderna eller i perioder av brist 
på arbetstillfällen. 

Problemen med utestängning av ej önskvärd arbetskraft har jag diskute
rat i samband med diskussionen av professionaliseringsteorierna i kapitel 3. 
I Frank Parkins "social closure" teori var det just detta som var professio
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nernas kännetecken, att de kunde använda sina examensmeriter eller dip
lom till att få monopol på en viss yrkesmarknad och därigenom utöva 
utestängning av de grupper, som inte hade rätt utbildning eller av andra 
skäl inte var önskvärda. Med tanke på den manliga synen på kvinnlig 
arbetskraft, som jag redovisat ovan, borde denna avhandlings kvinnliga 
yrkeskår, lärarinnorna, vålla problem när de inträdde i läraryrket, om den 
kvinnliga arbetskraften upplevdes som ett hot både mot lönesättningen och 
mot prestigeuppbyggandet i det professionella projektet. Kvinnorna börja
de också ställa krav på att få bli delaktiga i ledningen för det professionalla 
projektet och överskred därmed de gängse könsgränserna. Det fanns risker 
för sammanstötningar mellan manliga och kvinnliga intressen. 

I detta kapitel skall jag undersöka om kvinnor kunde integreras i ett yrke 
med professionella ambitioner. Hur kunde både en feminiseringsprocess 
och en professionaliseringsprocess pågå samtidigt i läraryrket, om den 
kvinnliga arbetskraften betraktades som annorlunda och mindre värd? 
Utsattes kvinnorna för någon form av "social closure", som Parkin talar 
om? Det var i synnerhet vid två tillfällen under min undersökningsperiod 
som lärarinnornas ökande antal kunde tänkas bli hotfullt för kåren. Det 
första hotet kom från småskolans outbildade lärare under 1860-talet, då de 
mindre skolorna och småskolorna ökade kraftigt, dvs i början av min 
undersökningsperiod. Det andra hotet kom från folkskollärarinnorna vid 
sekelskiftet, alltså i slutet av min undersökningsperiod. Bilden av hur dessa 
två feminiseringsvågor mötte professionaliseringssträvandena skall tecknas 
nedan. 

Den första feminiseringsvågen. Småskollära
rinnornas mottagande 

Rudenschölds förslag till en omorganisation av vårt skolsystem och en 
omläggning av pedagogiken (se kapitel 2) ledde till en i skolhistorien 
berömd fejd som kallas Rudenschöldstriden.7 De som polemiserade mot 
roteskolorna eller småskolorna var framför allt personer, som byggt upp 
fungerande växelundervisningsskolor och utbildat lärare i denna metodik. 
Debatten såg därför ut att i första hand vara ett försvar för en äldre 
undervisningsmetod, men striden var i själva verket ett uttryck för folkskol
lärarnas första försök att hävda sina professionella rättigheter. De mindre 
skolorna och småskolorna kunde bli ett hot mot den fasta folkskolan av 
1842 års modell med examinerade lärare. Striden fördes livligast i de båda 
lärartidningarna Föreningen och Triaden och var stundtals mycket bitter. 
Rudenschöld anklagades för att vilja lämna de små barnens undervisning "i 
händerna på den förstkommande, denna må nu vara gumma, gubbe eller 
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utexaminerat småbarn."8 Rudenschöldsstriden var inte uttryckligen ett 
försök från folkskollärararnas sida att bromsa kvinnliga lärare, utan riktade 
sig mer mot att outbildade lärare skulle konkurrera ut dem med seminarie
utbildning. Denna professionella strid blev dock med tiden en intressekon
flikt mellan könen, allteftersom fler kvinnor anställdes i den nya skol
formen. 

Det småskoleförslag, som togs av rikdagen 1856-58, innebar inte att den 
fasta folkskolan enligt 1842 års stadga skulle läggas ned. Men småskolefor
men höll ändå på att bli ett hot mot folkskolan, eftersom många församling
ar med hjälp av det nyinrättade statsbidraget uppförde småskolor och 
mindre skolor med den billigare outbildade lärarkraften i stället för fasta 
sockenskolor. Samtidens statistik visade att antalet oexaminerade lärare 
och lärarinnor ökade.9 Den utveckling som 1850-talets folkskollärare för
utspått om den hotfulla småskolan höll på att bli verklighet. För folkskollä
rarna var behovet av gemensam samling akut. Under 1860-talet hölls inte 
mindre än sex allmänna folkskollärarmöten och vid fem av dessa diskutera
des småskolan.10 Det var uppenbart att småskolan hade blivit ett problem 
för folkskollärarkåren. 

I det rikhaltiga materialet från lärarmötesdiskussionerna framkommer 
lärarnas (och annat skolfolks) ambivalenta inställning till småskolan. Å ena 
sidan fanns en stor rädsla för konkurrens från en ny och billigare skolform, 
å andra sidan fanns ett pedagogiskt behov att få slippa de s k ABC-darierna 
(de som inte kunde läsa) och få föra dem till en särskild klass. Risken var 
bara, att många barn då aldrig skulle komma till den egentliga folkskolan, 
utan nöja sig med småskolans kurs. Problemen med de åldersblandade, 
klasserna var tydliga: 

Abcdariernas undervisning är den fotboja, som hindrar läraren att verka i 
folkskolan så, som han kunde och borde.11 — Småskolans fördelar hafva varit 
många. Folkskoleläraren har derigenom sluppit den mest själs- och tidsödande 
delen af sitt embete. Lärarens hog, lust och lif blef dubbelt bättre, sedan harl 
befriades från abc-darierna.12 

Många såg dock att det gick att gå förbi problemen, om man uttryckligen 
gjorde denna skolform till en underställd skolform i förbindelse med den 
egentliga folkskolan och med kvinnor som lärare: "Småskolan är ett fält för 
qvinnan. Vi hafva der öppnat en vacker framtid för qvinnokönet.", påstod 
en debattör.13 "Qvinnor passa bäst för dylika skolor (småskolor) och män 
för folkskolan", hävdade en annan.14 En arbetsdelning skulle införas som 
till sin kärna var könsspecifik. Diskussionerna på lärarmötena utvecklades 
således mot att acceptera småskolan på villkor att den blev ett underställt 
stadium till folkskolan, inte ett konkurrerande skolsystem.15 

Lärarna försökte alltså att ringa in sitt eget folkskolerevir och drog en 
gräns nedåt mot småskolan. Genom att urskilja småskolan som en under
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ställd skolform och småskollärarna som en särskild kår kunde hotet mot 
den egna gruppen avvärjas. 1865 års lärarmöte uttalade sig för bättre 
utbildning av den nya lärarkåren, men inte vid folkskoleseminarierna utan 
vid "särskilda läroanstalter"16 - ytterligare ett sätt att hålla distans från "de 
andra". Vid 1868 års möte fanns åter några skeptiska röster mot småskolan. 
De såg med oro på hur småskolan "äter ut" folkskolan.17 De oroliga 
lugnades emellertid av C J Meijerberg, folkskoleinspektören i Stockholm, 
som hade känsla för vad som kännetecknade professionaliseringens spel
regler. Hans anförande sammanfattades: 

Småskolan är ett underlag för folkskolan. Lärarne kunna endast därigenom få 
sina löner förhöjda, sin ställning bättre, att de biträdas af dessa småskolelärare, 
som kunna åtnöja sig med en mindre lön. Talaren trodde sig ej nog kunna 
framhålla värdet af qvinnans användande i småskolan. Hennes plats är i kretsen 
af de mindre barnen, som hon bättre än en lärare förmår behandla. Men inga 
småskolor med orkeslösa gubbar och fattighushjon! Ingen kan förorda dem 
numera. Småskolans lärarinnor böra erhålla den bildning, som sätter dem i stånd 
att på ändamålsenligt sätt utföra sitt vigtiga undervisningskall.18 

Meijerbergs uttalande är intressant ur flera synpunkter. I hans ögon var 
framväxten av ett lägre stadium med kvinnliga lärare av en annan rang en 
chans för folkskollärarna att förverkliga sina egna professionella strävan
den. En profession lyckas alltid bättre om den har en underställd grupp att 
markera sig mot, att "stå på". Meijerberg såg alltså att kvinnotillströmning
en till lärarbanan kunde utnyttjas som ett led i folkskollärarkårens egen 
professionalisering. Den nya småskolan med kvinnliga lärare kunde använ
das till ett trappsteg att göra avstamp ifrån på karriärvägen. Läraryrkets 
feminisering kunde vävas samman med professionaliseringsbehoven. Män
nens gränsdragning mot den nya skolformen kom således också att bli en 
form av "social closure" mot kvinnor, som bidrog till att kvinnorna fördes 
till en speciell sfär. Denna manöver ledde till uppkomsten av två olika 
lärarkategorier i den svenska folkskolan, som inte fanns i andra länder. Och 
utestängningen av kvinnokönet verkställdes ideologiskt på ett mycket che
valereskt sätt. 1860-talets mötesberättelser är fyllda av lovsånger om kvin
nors lämplighet för de små barnen.19 De kvinnliga dygderna som tålamod, 
självdisciplin, plikttrohet etc var alla egenskaper som passade ihop i arbetet 
med de små barnen. Kvinnor skulle tydligen bli duktiga lärare inte på grund 
av sina yrkeskvalifikationer, utan för att de hade dygder som kunde relate
ras till underordning. Med hjälp av denna ideologi om lärarinnan som den 
goda modern, kunde männen hålla kvar kvinnorna i hemmets sfär, även när 
de befann sig i arbetslivet, och kvinnorna kunde gå ut i arbetslivet utan att 
behöva rubba på sin kvinnlighet eller hota det manliga systemet.20 Det var 
en ideologi, som alla klasser och båda könen kunde förenas i. 

Omställningen till ett skolsystem indelat i stadier tog sin tid. Staten gick 
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in både under 1860- och 1870-talen och reglerade förhållandet mellan 
småskolan och folkskolan i den riktning som lärarmötesdebatten hade 
angivit.21 Med 1882 års folkskolestadga fick både den mindre folkskolan 
och småskolan sin slutgiltiga legitimitet.22 Då bestod lärarkåren i småsko
lan mest av kvinnor. Vi hade fått ett stadium med nästan enbart kvinnlig 
arbetskraft, det lägre, och ett stadium med nästan enbart manlig, det högre. 
Folkskollärarna hade redan på ett tidigt stadium visat att de ägde en 
professions förmåga att utöva "social closure". 

Den andra feminiseringsvågen. Folkskollära
rinnornas mottagande 

Från samarbete till konflikt... 
Folkskollärarinnorna hade ett annat utgångsläge än småskollärarinnorna. 
Genom att exakt samma kompetensvillkor gällde för både män och kvinnor 
redan när yrket öppnades för kvinnor, fanns det för männen ingen vanlig 
professionell avstängningsväg via högre meriter att tillgripa. Hur mottogs 
nu de kvinnor, som kom in på männens eget stadium, den egentliga folk
skolan? 

De manliga folkskollärarna kom att utveckla två olika strategier mot 
folkskollärarinnorna vid olika tidpunkter. Under tiden fram till sekelskiftet 
höll de en rent professionellt orienterad linje, dvs alla som hade samma 
utbildning och samma meriter accepterades och skulle ha samma villkor 
och värde oavsett kön. Det var detsamma som en strävan mot att integrera 
kvinnorna i yrkeskåren. Omkring sekelskiftet utvecklade de ledande inom 
kåren en ny strategi, en könslig separationslinje. De anförde, att männen 
gjorde en annan arbetsinsats, att de orkade med pojkklasserna bättre, att 
de var friskare än kvinnorna etc och därför skulle ha bättre villkor. Männen 
byggde upp en ny könsideologi omkring sig själva. Det innebar att männen 
återigen använde sig av "social closure", men denna gång mot folkskollära
rinnorna. Detta ledde till att det tidigare goda samarbetet mellan kvinnor 
och män i folkskolan bröts.23 För att visa hur utvecklingen gick från 
samarbete till konflikt skall jag först relativt ingående belysa samarbetsfa-
sen och kvinnornas viktiga roll i det professionella projektet. Därefter skall 
jag med utgångspunkt i lönefrågorna visa hur den dolda "kampen om 
katedern" blev till en öppen könskonflikt vid 1900-talets inbrott. 

Folkskollärarinnorna under samarbetsfasen - ett unikt kvinno
yrke 
Kvinnliga lärare i folkskolan diskuterades redan på några av de tidigaste 
lärarmötena, men det var inte förrän 1868 som frågan fick en längre 
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utredning.24 Formuleringen till denna punkt på programmet var lång och 
utförlig. Varför befann sig kvinnorna överhuvudtaget i skolan, och vad 
kunde skolan vinna på att använda kvinnor? Förutom de argument om 
kvinnornas fördelar, som hade använts om småskollärarinnorna, framhöll 
också flera talare kvinnornas disciplinerande förmåga och självuppoffran
de inställning, det som fick barnen ur de lägre samhällsklasserna att överhu
vudtaget komma till skolan. Lärarinnan: 

kan verka derhän, att proletariatet kan försvinna; hon kan kalla försumliga barn 
och försumliga föräldrar till aktgifvande på deras pligter — (hon) bereder en 
innerlig samverkan mellan skolan och hemmet.— Hon skall villigt förtära sig 
sjelf, under det hon lyser och värmer andra.(Bifall)25 

Det verkade inte finnas någon hejd på retoriken om kvinnornas lämplighet 
för lärarkallet. De flesta som uttalade sig till lärarinnornas fördel var 
representanter för den lärda skolan eller skoladministratörer i allmänhet, 
medan folkskollärarna intog en mer återhållsam ton. Det gällde att inte 
göra det ena könet till änglar och det andra till "benglar", som Sven 
Rosenberg yttryckte det.26 Vad de manliga lärarna ute på fältet egentligen 
tyckte, vet vi inte så mycket om. Vid en diskussion, som hölls i en elevföre
ning vid Lunds seminarium i början på 1870-talet över ämnet "Är kvinnan 
eller mannen lämplig som lärare?" framkom många tveksamma röster om 
kvinnornas lämplighet i egentliga folkskolan, men även positiva röster 
hördes.27 Folkskollärarna hade än så länge inte så mycket att frukta. 
Chefen för folkskolebyrån A T Bruhn meddelade på lärarmötet 1868, att 
Sveriges folkskollärarinnekår bestod av 149 ordinarie och 62 extra ordina
rie lärarinnor.28 Det fanns tydligen tills vidare ingen anledning till oro för 
kvinnlig konkurrens. Annorlunda skulle det bli vid sekelskiftet när närma
re 40 procent av kåren var kvinnlig. 

Vi kan av debatten vid 1868 års möte sluta oss till att kvinnliga lärare i 
stort sett accepterades av manliga folkskollärare redan vid periodens bör
jan. Kvinnorna fanns i folkskolan med samma rättigheter och skyldigheter 
som männen, och detta var sanktionerat av ett tillägg i folkskolestadgan. 
Väl där ingick de i kåren som en del av professionen på samma yttre villkor 
som männen. Det finns från början inga tecken på några gemensamma 
sanktioner mot dem från de manliga lärarnas sida, även om enstaka röster 
höjdes i protest.29 

Folkskollärarinneyrket var sålunda i yttre avseenden ett relativt själv
ständigt kvinnoyrke, där kvinnorna arbetade sida vid sida och tillsammans 
med männen på förhållandevis jämställd basis. Kvinnorna i folkskolan 
hade som jag tidigare framhållit en unik situation. De hade samma arbets
uppgifter som männen, samma statsbidrag till lönen, (det kommunala 
påslaget till männens löner var dock större i städerna), samma pensionsål
der, samma tjänstgöringsskyldigheter, samma yrkesutbildning.30 Som vi 
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sett i kapitel 4 hade många av dem till och med högre teoretisk kompetens 
än männen. De kunde få ordinarie tjänster och de kunde precis som 
männen behålla sitt arbete även om de gifte sig. Rent formellt fanns det 
inga skillnader. I undervisningssituationen ansågs de klara sina arbetsupp
gifter lika bra som männen. Glorian av respektabilitet kring yrket gjorde 
det mycket attraktivt för kvinnor, och precis som i fallet med småskollära
rinnorna kunde kvinnor gå in i detta yrke med kvinnligheten i behåll. Det 
fanns en frihet i själva yrkessituationen, som även kvinnorna kunde utnytt
ja, uppfinna nya pedagogiska metoder, göra egna undervisningsmaterial 
etc. De fick möjligheter till offentliga uppdrag i det sociala livet, tillfälle att 
känna sig delaktiga i ett viktigt bildningsarbete för hembygden eller natio
nen. De tog verksamt del i att forma den kommande generationens kultu
rella och sociala värld. En kvinnogrupp med dessa förutsättningar borde 
förr eller senare börja visa sig på den historiska arenan. Vi skall börja med 
att se, om de fanns med inom den livliga lärarmötesverksamheten. 

De stora lärarmötena och kvinnopionjärerna inom kåren 
Adèle Wetterlind, en av de mest aktiva kvinnokämparna inom folkskollä-
rarinnekåren, beskriver kvinnornas roll på lärarmötena i Svensk Läraretid
ning 1903: 

Hvilket underdjur var icke för t o m endast 10 à 15 år sedan en kvinna i 
talarstolen! Och nu? Ja, nu lyssnar man ingalunda på hennes ord blott därför, att 
hon är kvinna. Vid senaste allmänna folkskolläraremötet voro kvinnorna i så 
stor majoritet, att man vore frestad säga, att det var kvinnor, som antogo eller 
förkastade mötesresolutionerna. Måhända finnes ännu efterblifna, som förarga 
sig, i händelse hon uppträder med 'manlig tvärsäkerhet' eller visar sig äga 
målmedvetenhet och färdighet i männens eget sätt att föra en debatt - måhända 
finnas ännu sådana, som i den kvinnliga talaren endast vilja se den spörjande, 
vädjande eller uteslutande ideellt resonerande 'kvinnliga' kvinnan, men i det 
hela har detta sista möte visat en uppskattning af och ett erkännande åt kvinnans 
arbete, som måste verka i hög grad uppmuntrande på hela lärarinnekåren. 
Önskligt vore, att lärarinnorna också stode redo att begagna sig af de för dem 
öppnade utsikterna till ökadt inflytande på skolarbetets organisation.31 

Wetterlinds uttalande var mycket strategiskt, men också provokativt. Det 
kom i en period, när de framträdande kvinnorna i kåren hade börjat 
misstänka att männen höll på att ta ett nytt steg upp på den sociala stegen 
och avlägsna sig från det hittills i stort sett konfliktfria samarbetet med 
folkskollärarinnorna. Men låt oss inte föregripa den kommande konflikten 
utan här koncentrera oss på Wetterlinds iakttagelser beträffande kvinnor
nas antal och delaktighet på mötena. Hade hon rätt? 

Jo, Wetterlind hade rätt. Kvinnornas procentuella andel av deltagaranta-

139 



Adèle Wetterlind, folkskollärarinna i Jönköping, en av pionjärerna inom folkskollä-
rarinnekåren i att samla lärarinnorna till en egen riksorganisation. Åren 1892 och 
1893 ordnade hon de första större lärarinnemötena i Jönköping och Göteborg. Hon 
var mycket aktiv i lärarmötessammanhang och deltog också i den kvinnliga rösträtts
rörelsen, nykterhetsrörelsen, barnkoloniverksamhet etc. Bilden är ur Svensk Lärare
tidning 1904. 

på de stora allmänna lärarmötena ökade kontinuerligt och hade redan på 
1880-talet närmat sig hälften av männens. Redan på nittiotalet var kvinnor
na i majoritet.32 Vissa föredrag eller debatter drog särskilt många kvinnor. 
Så antecknades t ex i protokollet vid lärarmötet 1893 att 9/10 av publiken 
var kvinnlig vid ett föredrag, som handlade om välgörenhet mot skolbarn.33 

Mötenas stora attraktionskraft visar att lärarinnorna var en yrkesmedveten 
kår, som ville följa med tidens skol- och idédebatt. Mötena hölls ju också i 
de större städerna, där som jag tidigare visat en stor del av lärarkåren 
utgjordes av kvinnor, och där den rumsliga närheten gjorde att den pedago
giska debatten lättare kunde hållas igång. Hur var det då med den kvinnliga 
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aktiviteten vid själva debatten. Vågade sig kvinnorna upp i den manliga 
tribunen - talarstolen - som Adèle Wetterlind påstod? Vi skall räkna de 
kvinnliga inläggen. 

Av tabell 6 framgår att den kvinnliga aktiviteten var störst i början av 
nittiotalet, men att kvinnornas delaktighet i inläggen betydligt minskade 
vid 1908 års lärarmöte. De kvinnliga anförandena vid det sistnämnda mötet 
och framdeles var diskussionsinledningar som "beställts" i förväg och inte 
uttryck för ögonblickets debattlusta, som vid de tidiga debattinläggen. Som 
jag påpekat i kapitel 3 förändrades mötenas form efter sekelskiftet. De 
hade fler deltagare, blev mer formella, mer institutionaliserade. Denne 
utveckling mot expertdebatter gjorde det tydligen svårare för kvinnorna att 
komma till tals. Adèle Wetterlind skrev till Fridtjuv Berg och klagade på 
den form som mötena antagit: 

En annan klagopunkt jag ville framställa till Edert begrundande är våra skolmö-
ten. Tror ni verkligen att det främjar skolans sak att de så att säga likna målade 
grannlåtsbyar på tapeter. De arrangeras till innehåll, utstyrsel och beslut på 
förhand. Pamparna utföra deklamationerna och allt är ju ytterst förstklassigt och 
"skandalfritt".—Vårt möte i Huskvarna i sommar, det var till alla delar färdigar-
rangerat, när styrelsen kom dit för att sätta sitt namn och ansvar under 
arrangementerna.34 

Med den expertprägel som mötena fick, kunde inte kvinnorna göra sig 
gällande. I själva verket kan man just i tabell 6 avläsa, att kvinnorna 
började få en förändrad roll inom det professionella projektet. Männens 
olika strategier mot kvinnorna korsade sig, integrationslinjen under samar-
betsfasen byttes mot en segregationslinje, när männen började att fjärma 
sig från lärarinnorna. Kvinnorna tystnade i männens församlingar, men de 
började i stället att tala i sina egna, som jag skall visa längre fram i kapitlet. 

Låt oss titta på vad kvinnorna talade om på lärarmötena under den 
period som de var som mest aktiva. De tog till orda i de mest skilda ämnen, 
inte bara i det som kunde uppfattas som typiska kvinnoämnen; de talade 
om skolans organisation och pedagogik, om enskilda skolämnen, om nyk-

Tabell 6. Antal kvinnliga diskussionsinlägg vid de allmänna folkskollärarmötena 
1888-1913. 

År Antal 

1888 15 
1893 24 
1898 13 
1903 16 
1908 4 
1913 6 

Källa: AFSM, 1888-1913. 
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terhetsfrågan, om minimikurser, om kroppsaga, om småskollärarinnornas 
rättsliga ställning och utbildning etc.35 Det var en begränsad grupp kvinnor 
som yttrade sig. Många av inläggen stod Adèle Wetterlind för. Hennes 
radikala resolutionsförslag 1888 om en omläggning av hela folkskolans 
organisation, som skulle gynna en friare pedagogik, där elevernas själv
verksamhet stod i centrum, antogs visserligen inte, men hon fortsatte 
oförtrutet möte efter möte att ställa sig upp i talarstolen. År 1893 föreslog 
hon att pojkar och flickor skulle uppfostras lika, eftersom mod, uthållighet 
och "kraften att bära bördorna" var lika mycket kvinnliga egenskaper som 
manliga. Samma år talade hon också för att småskoleinstitutionen skulle 
försvinna och att alla lärare i hela folkskolan skulle ha samma utbildning 
och samma rättigheter.36 Redan 1885, två år efter Fridtjuv Bergs berömda 
skrift om bottenskolan, agiterade hon på ett nordiskt lärarmöte för botten-
skoleprogrammets förverkligande.37 Jänny Olsson från Norrköping höll 
under lärarmötesfesten på Skansen 1903 ett glödande anförande om "den 
sociala samundervisningens" folkskola. En folkskola, där alla samhälls
klassers barn undervisades gemensamt, skulle lyfta hela nationen, ansåg 
hon.38 

De framträdande kvinnorna i kåren förespråkade samma skolutveckling 
som männen och stöttade således bottenskoleprogrammet. Och kvinnor
nas reformiver tilltalade manliga ledarskribenter och opinionsbildare inom 
kåren. Svensk Läraretidning såg med tillfredsställelse, att kvinnorna börja
de ge uttryck för sina åsikter. I en ledarartikel 1885 gläder sig ledarskriben
ten åt att så många kvinnor deltagit i debatten vid den stora nordiska 
skolkonferensen i Kristiania: 

Här uppträdde lärarinnor från alla nordiska landen på ett sätt, som vann odeladt 
erkännande; många af deras anföranden höra till de bättre vid mötet. 
I hver Debat 
Ordentligt fat 
De tog, och stod ej skam tilbage, 

sjöngs vid avskedsfesten i "Sang for Damerne".39 Ledarskribenten publice
rade också ett tal, som folkskollärarinnan i Stockholm Matilda Nyström 
hållit vid en kursavslutning. Nyström menade, att allt tal om kvinnan som 
det svaga eller det täcka könet, var avsett att hindra kvinnorna från att 
deltaga i det "verkliga lifvet". Nu hade dock en ny tingens ordning randats 
för kvinnorna: "Vi gå ej längre bakom mannen, vi gå jemte honom ut till 
strid, till arbete, till uppoffringar." 

Kvinnornas delaktighet vid dessa större konferenser kommenterades på 
ledarplats även vid de kommande mötena,40 men kvinnorna fick inte bli för 
lika männen. Det upplevdes tydligen som störande att Adèle Wetterlind 
agiterade från talarstolen om att kroppsarbetare skulle väljas in i skolrådet, 
eller att pastors självskrivenhet som skolrådsordförande borde upphöra, 
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eller att flickor skulle uppfostras som pojkar. År 1904 hade Svensk Lärare
tidning en artikel om Wetterlind med anledning av hennes 50-årsdag. Hon 
hyllades då för sitt mod att göra sig till tolk för rätt och rättfärdighet, men 
"Hvad man understundom klandrat har varit, att hennes framträdande 
synts väl manhaftigt."41 Adèle Wetterlind lät sig inte nedslås. Hon blev en 
av de ledande krafterna att samla folkskollärarinnorna till ett eget förbund. 
Redan 1892 hade hon kallat ihop kvinnor till det första lärarinnemötet i 
Jönköping.(se nedan) Det var också på nittiotalet som hon företog sina 
agitationsresor på velociped för att kämpa för kvinnlig rösträtt. 

Kvinnosaksmedvetna lärarinnor fanns det många av. Emilie Rathou, 
starkt engagerad i rösträtts-, freds- och nykterhetsfrågor och den första 
kvinna som talade på en första maj-demonstration, måste lämna folkskollä-
rarinneyrket på grund av sina radikala idéer.42 I den politiska kampen för 
kvinnlig rösträtt var lärarinnorna den klart dominerande yrkesgruppen. I 
stockholmsavdelningen av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt 
utgjorde lärarinnorna 40 procent av medlemsantalet.43 (Yrkesbeteckning
en står då för alla slags lärarinnor, inte bara dem i folkskolan.) I protokollen 
från Lärarinnornas Diskussionsklubb i Stockholm framkommer det täta 
samarbetet mellan folkskolans kvinnliga lärare och den borgerliga 
kvinnorörelsen.44 I Anna Lindhagens brevsamling finns många brev från 
folkskollärarinnor i landsortsstäderna, som säger sig ha medverkat till att 
lokala rösträttskretsar bildats.45 

Lärarinnorna fanns också i andra sociala sammanhang som jag tidigare 
redogjort för, i nykterhetsloger, i fredsföreningar, i välgörenhetsarrange
mang (se kapitel 2). De kvinnliga lärarna tog precis som sina manliga 
kolleger aktiv del i livet utanför skolans väggar. Det var framför allt det 
sociala programmet som kvinnorna gick in för, den sektor, som var socialt 
accepterad för kvinnor ur medelklassen. Deras aktiviteter riktade sig "ne
dåt" i samhället, mot fattigdomen, misären, lasten, superiet, barnen etc.46 

De blev alltså delaktiga i det professionella projektet så att säga underifrån. 
Kvinnorna gav en viss gloria åt yrket och deras tilldelade egenskaper av att 
vara godhjärtade och moderliga kunde bidraga till att utveckla ideologin 
om kallet, som var så viktig i en professions dolda budskap och etik. Medan 
de ledande männen i kåren gick "uppåt" till det synliga, till offentligheten, 
till politiken, journalistiken, byråkratin etc, gick kvinnorna till det mer 
osynliga arbetet, som var minst lika viktigt i uppbyggandet av en kollektiv 
karriär och en yrkesspecifik lärarkultur. I det filantropiska arbetet är det 
dock inte lika lätt för eftervärlden att upptäcka dem. Det var nämligen inte 
så många som vågade tala offentligt. Det krävdes mod att bryta det manliga 
maktmönster, som vuxit fram i offentliga sammanhang. Jänny Olsson 
försökte förklara varför kvinnorna inom kåren inte deltog mer i de allmän
na diskussionerna: 
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Den kvinnliga blygsamheten är en (orsak). En annan kanske ännu mer betydan
de är den från råare tider nedärfda fördomen, att det skulle vara opassande, att 
kvinnan hade egna tankar, dem hon själv vågade uttala. Det är svårt att förstå, 
hvarför Guds härliga gåfvor- tankekraft och talförmåga- skulle misskläda henne 
mer än mannen.47 

Kvinnorna kände det sociala könssystemets förväntningar. För småskollä
rarinnorna krävdes det ännu större mod att våga träda fram och säga sin 
mening inför en stor församling, menade småskollärarinnan Hanna Jöns
son i en insändare till Svensk Läraretidning efter stiftsmötet i Lund 1899. 
Lägg märke till att hon har insikt om att "rätten att tala" också är en 
maktfråga: 

Det offentliga ordet har ju i våra dagar blifvit en makt, som på de flesta områden 
spelar en ganska stor roll. Småskolans lärarinnor äro i detta afseende efter sin 
tid. Då förhållanden, som röra vår kår eller vår skola, offentligen äro på tal, 
hafva vi icke mod att uppträda och säga vår mening eller vår erfarenhet. På 
grund af en viss tillbakadragenhet tiga vi och svälja, kanske stundom med harm, 
månget felaktigt yttrande i vår sak - på sin höjd kunna vi tala om det man och 
man emellan.48 

Trots att så många kvinnor inte vågade yttra sig från talarstolen på dessa 
stora möten, betydde säkerligen sammankomsterna ändå mycket för in
skolningen i det professionella tänkandet och i kårandan. Kring mötena 
frodades en livlig social verksamhet, körer sjöng, fester hölls med med 
hyllningsdikter och högtidstal, statsråd hedrade mötena med sin närvaro, 
utställningar presenterade nya skolmaterial. Redan 1861 introducerades 
till exempel "svarta tavlan (ett oumbärligt och högst viktigt skolmate
rial,—)".49 Att få komma samman och byta erfarenheter "man och man 
emellan" (som Hanna Jönssons uttryckte det) och få reda på att många 
andra kvinnor var i samma situation som en själv, stärkte troligtvis själv
förtroendet och synligg jorde det som var gemensamt för kvinnorna. Det 
var just på dessa allmänna möten som lärarinnorna började träffas mer 
organiserat till separata sammankomster. 

Den stora mängden kvinnor på mötena bör också ha givit männen ett 
påtagligt bevis på hur stor del av kåren, som bestod av kvinnor och att dessa 
måste släppas in i organisationens ledning, innan de började organisera sig 
själva. Alfred Dalin, ledamot i SAF:s centralstyrelse och en av Fridtjuv 
Bergs närmaste vänner, varnade för detta i en insändare 1893.50 Om inte 
kvinnorna snart valdes till ombudsmän och till andra förtroendeposter, 
kunde lätt sådana föreställningar nästla in sig hos kvinnorna, att de hade 
separata intressen och det kunde lätt leda till schismer inom kollektivet. 
Det vore högst olyckligt menade Dalin, eftersom alla krafter behövdes för 
det gemensamma arbetet på att föra skolan och kåren framåt. Det var 
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uppenbart, att folkskollärarinnorna behövdes i det professionella projek
tet. 1888 valdes de in i skolmötesbestyrelser och 1896 in i SAF:s centralsty
relse. 

Kvinnorna inom lärarorganisationen 
Vid 1868 års lärarmöte hade kvinnornas inträde till läraryrket diskuterats 
ingående, men efter detta blev det märkvärdigt tyst i debatten om kvinnliga 
lärare. I de program och projekt som planerades inom SAF i syfte att 
förbättra villkoren för kårens medlemmar, gjordes ingen affär av att kvin
norna sakta ökade sin andel av kåren. I Svensk Läraretidnings ledarartiklar 
och även i övrigt material i samma tidning fick frågor som gällde traditio
nellt kvinnliga intresseområden litet utrymme. Tystnaden tyder på att 
kvinnorna inte upplevdes som ett problem.51 Småskollärarinnornas låga 
löner och dåliga anställningsförhållanden diskuterades visserligen, men 
gjordes inte till ett specifikt kvinnoproblem. 

Folkskollärarinnorna stod således inte i vägen för den professionella 
utvecklingen. Tvärtom. Med kvinnornas hjälp kunde steget över i medel
klassen underlättas. Många folkskollärarinnor kom från solid borgerlig 
miljö med goda språkkunskaper, ett säkert kännetecken på att man var 
bildad. Detta möjliggjorde studieresor till främmande länder, som resulte
rade i reseberättelser i tidningarna och i offentliga föredrag. I lärarmatrik-
larna skyltade en och annan lärarinna med adligt namn, något som männen 
uppmärksammat.52 Där fanns också kvinnor som gav ut barntidningar och 
läromedel, upptäckte nya pedagogiska fält och blev uppmärksammade 
internationellt. Att lärarinnor med bakgrund i den högre tjänstemanna
klassen lände folkskolan till heder, uttalades i Svensk Läraretidning i sam
band med en debatt om elevrekryteringen till seminariet i Kalmar 1895: 

Om lärarinnekåren rekryteras ur de mera bildade samhällsklasserna, måste 
detta ur synpunkten af skolans uppfostrande verksamhet anses som en af gjord 
fördel.— Det är ett kändt och numera obestridt förhållande, att folkskolan 
alltmer och mer närmar sig det målet att vara en allmänt grundläggande bild
ningsanstalt för alla samhällsklassers barn. Hvarför skulle man då vilja förmena 
unga flickor ur vissa samhällsklasser att ägna sig åt lärarinneverksamheten och 
därigenom i sin mån bidraga till utjämnandet af den så förhatliga 
klasskillnaden.53 

Kvinnornas klassbakgrund kunde bidraga till folkskolans högre anseende 
och bottenskoleprogrammets förverkligande. Samma år skaldade signatu
ren J. J-n på ett ombudsmöte en lång hyllningsdikt till lärarinnornas lov, 
som avslutades med: 

Så skolan behöfver båd' kvinna och man, 
ej minst för att de skola lära hvarann' 
och ömsevis krafterna stärka.54 
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Folkskolans lärare samarbetade också bra med lärarinnekåren vid flicksko
lorna, som i ännu högre grad var en kår med gedigen medelklassbakgrund. 
Det goda samarbetet kan ha berott på att flickskolans lärarinnor och 
folkskolans lärarkår var två grupper som kände sig underlägsna läroverks
lärarna, som låg högre upp i lärarhierarkin. Kvinnorna som fanns utanför 
folkskolan, men som ändå tillhörde den pedagogiska sektorn, reformpeda
gogerna, flickskolegrundarna, föreståndarinnorna vid hushållskolorna, de 
kvinnliga författarna etc. fick många lovord i folkskollärarpressen.55 Anna 
Sandström kallades "Sveriges främste nutida pedagog."56 Att kvinnor 
skulle ha plats i katedern var en självklarhet för folkskollärarna. 

Lärarinnorna i kåren ifrågasatte inte heller från början den könsliga 
arbetsdelningen i det professionella projektet. Det var männen som ini
tierade och ledde utvecklingen, och den utformades efter en manlig arbets
plan: att öppna nya karriärvägar, att höja utbildningens teoretiska grund, 
att skaffa politiska plattformar, att få insyn och kontroll över skolans 
organisation o dyl. Detta program var uttänkt av männen och för männen. 
Men under 1890-talet gick det inte längre att blunda för, att det också fanns 
kvinnor inom kåren som borde få bli representerade i lärarkårens centrala 
organisation. Kvinnorna hade också gått in i föreningslivet, men hur stort 
var egentligen deras intresse för medlemskap i den största lärarorganisatio
nen SAF? 

Vissa källproblem uppstår, när man vill beräkna andelen folkskollärarin
nor i Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, därför att det i medlems
förteckningarna inte gjorts någon åtskillnad mellan de båda lärarinnegrup
perna. Av de berättande källornas uppgifter vet vi, att småskollärarinnorna 
var svårare att rekrytera till SAF; därför kan vi troligen räkna med en viss 
övervikt av folkskollärarinnor bland dem som gick med i föreningen. År 
1880 var cirka en tredjedel av hela SAF:s medlemsantal kvinnor, år 1900 
hade andelen stigit till omkring 40 procent och år 1910 var kvinnorna i 
majoritet.57 Men även om kvinnornas andel i föreningen således var tämli
gen hög, så betydde det inte att medlemsskapet i SAF bland kvinnorna 
överlag var särdeles stort i förhållande till deras stora antal inom hela 
lärarkollektivet. Männens anslutning till SAF var i själva verket mycket 
hög. År 1900 var cirka 75 procent av de manliga folkskollärarna med i SAF, 
medan bara 30 procent av kvinnorna var organiserade. År 1910 hade den 
kvinnliga andelen stigit till över 40 procent, vilket tyder på att kvinnornas 
organiseringsbenägenhet ökade.58 Det fanns ju också andra lärarorganisa
tioner, som engagerade många lärare. Svenska Folkskolans Vänner t ex 
hade år 1900 över 3000 medlemmar och bland dessa fanns också många 
lärarinnor.59 

Varför var kvinnorna svårare att rekrytera till den allmänna lärarorgani
sationen? De länsombud, som tillsattes 1895, för att medverka till SAF:s 
medlemsutveckling, har i sina årsberättelser lämnat många förklaringar till 
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att lärarinnorna inte gick med i föreningsarbetet. Länsombudens uttalan
den gäller främst småskollärarinnornas bristande intresse. Dessa sades 
utebli från en riksorganisering på grund av ekonomiska skäl. De hade inte 
råd att resa till möten eller lägga ut pengar på årsavgifter och 
tidningsprenumerationer.60 Andra länsombud framhöll att orsakerna låg 
inom föreningen. SAF framstod i alltför hög grad som en folkskollärarföre-
ning, som inte tillräckligt sysslade med småskollärarinnornas problem.61 

Många länsombud tryckte på församlingsprästernas avoga inställning till 
föreningen. Detta skrämde småskollärarinnorna vars rättsliga ställning var 
så osäker, "ty denna småskollärarekår vågar ej mot öfverordnades önskan 
taga ett steg hvarken åt höger eller vänster."62 Föreningens rykte som 
kristendomsfientlig skrämde således kvinnorna, vilket gjorde att de hellre 
drogs till den kristna lärarföreningen Svenska Folkskolans Vänner. 

Sanningen bakom småskollärarinnornas dåliga engagemang i SAF var 
nog snarare den, att folkskollärarna egentligen inte visste hur de skulle 
ställa sig till småskollärarinnorna i det kollektiva arbetet, och därför inte 
lade sig vinn om att föra någon seriös småskollärarpolitik i föreningen 
under den första uppbyggnadsfasen. Om folkskollärarna hade följt de 
hårdare spelreglerna ur strikt professionell synvinkel, skulle de överhuvud
taget inte ha tagit med småskollärinnorna i sina organisationsled. Att dessa 
ändå fanns där tyder på korsande strategier och en viss osäkerhet inför hur 
problemen med denna grupp skulle tacklas. SAF blev en riksorganisation 
genom att en lång rad tidigare mindre föreningar anslöt sig och i dessa fanns 
småskollärararkåren med från början. Kanske såg folkskollärarna sig patri
arkalt och moraliskt ansvariga för denna kvinnogrupp? Det var först vid 
sekelskiftet, som ett starkare intresse vaknade hos SAF:s ledning för att få 
med småskollärarinnorna på ett mer aktivt sätt. Det kan man märka dels på 
den ökade debatten om småskollärarinnornas löner och rättsliga ställning, 
dels på det starka motståndet mot den alternativa småskollärarinneorga
nisation, som småskollärarinnan Anna Hammardahl drog igång år 1900.63 

Småskollärarinneförbundet, som den nya organisationen hette, och som 
först och främst lyckades locka många glesbygdslärarinnor, hade framgång 
i att samla flera tusen namnunderskifter på lönepetitioner till regeringen 
vid två tillfällen i början av 1900-talet.64 Dessa aktioner, som låg utanför 
SAF:s kontroll, störde SAF:s "monopolställning" i lönepolitiken och 
åstadkom därigenom mycken irritation i folkskollärarledningen. SAF ville 
inte ha konkurrens i de lönepolitiska kontakterna med regering och riksdag 
och gav 1908 ut en försvarsskrift mot Anna Hammardahls förening och 
hennes Tidning för lärarinnor.65 Skriften utgör en svidande vidräkning med 
Småskollärarinneförbundet. Anna Hammardahl anklagas för att vilja hetsa 
de olika lärarkategorierna mot varandra. I slutet av broschyren sammanfat
tas småskollärarinnornas försök till eget gemensamt agerande på följande 
sätt: 
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Det finnes barn, som äro av den älskliga arten, att de trasa sönder allt vad de få 
för händer, men sedan pocka på att vuxet och förståndigt folk skall i en hand
vändning plocka det helt igen.66 

Folkskollärarmakten över småskollärarinnorna hade talat. Anna Hammar
dahls "politiska" karriär var slut, även om hennes förening fortsatte som en 
stöd- och kamratförening många år framåt. På detta sätt uppmärksamma
des småskollärarinnornas problem och konflikten fick därmed en mer 
djuggående betydelse. Småskollärarinnornas sociala problem blev i sam
band med fejden mot Anna Hammardahl även SAF:s problem mer 
uttalat.67 År 1919 bildade dock småskollärarinnorna en egen riksorganisa
tion, Sveriges småskollärarinneförbund,68 vilket tyder på att småskollära
rinnorna inte i längden var nöjda med att stå under folkskollärarstyret i 
SAF. 

Folkskollärarinnorna upptäcker "kampen om katedern" 
Det var vid 1890-talets inbrott som de första tecknen kom på att vissa 
folkskollärarinnor hade fått upp ögonen för att kvinnornas situation i 
förhållande till männens höll på att förändras. I städerna blev löneskillna
derna mellan män och kvinnor större, och det var skälet till att kvinnorna 
började föra en separat dialog utanför den etablerade mötesverksamheten. 
Det fanns också starka krafter i rörelse från kyrkligt håll att försöka hindra 
gifta folkskollärarinnor från att ha kvar sina tjänster och det upplevde 
folkskollärarinnorna som ett steg bakåt och en rättskränkning.69 Skälen 
som angavs från kyrkomötet 1893 för att införa ett "giftermålsförbud" var 
flera, men bland annat ansågs de gifta lärarinnorna inte orka med både 
familjeliv och arbetsliv. Det fanns all anledning för kvinnorna att vara på 
sin vakt mot försämringar i deras villkor. 1892 och 1893 hölls de första 
lärarinnemötena i Jönköping och Göteborg och på båda mötena behandla
des kvinnornas lönefrågor i förhållande till männens.70 I Göteborg 1893 
bestämdes dock att ingen separat riksorganisation för kvinnor skulle bildas, 
utan att man i stället skulle ordna diskussionsträffar i samband med de 
större allmänna mötena. 

Det hade således börjat röra sig i kvinnornas medvetande. På våren 1893 
hade Alfred Dalin varnat för vad som kunde hända om inte kvinnorna blev 
bättre representerade som ombud inom SAF,71 och mycket riktigt, på 
sommarens ombudsmöte kom två punkter upp på dagordningen, som 
gällde kvinnorepresentationen inom förbundet: 

Punkt 10. Hvad kan göras för att få lärarinnorna mera intresserade för Sverges 
allmänna folkskollärareförening?— 
Punkt 11. Skulle det vara ändamålsenligt, att antalet centralstyrelsemedlemmar 
ökades till 9, på det att härigenom större möjlighet skulle gifvas att invälja 
lärarinnor i centralstyrelsen?—72 
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Ombudsmötet enades om att försöka "draga lärarinnorna in i förenings
verksamheten, gifva dem tillfälle och eggelse till medverkan i densamma 
samt erkänna deras likaberättigande och lika förpliktelser i fråga om upp
drag i föreningens tjänst."73 Antalet ledamöter i centralstyrelsen ökade till 
nio. År 1896 tillträdde de båda kvinnorepresentanterna, Hulda Lundin, 
slöjdinspektris i Stockholm, och folkskollärarinnan Augusta Larsson från 
Öxnered. Men glädjen över två folkskollärarinneplatser varade inte länge. 
Augusta Larsson måste ersättas redan efter ett år, då hon avled. Eftersom 
SAF just vid omvalet behövde en ny sekreterare, "avstod" folkskollärarin
norna sin ena plats i centralstyrelsen åt en man, Alexander Jonsson. Kvin
norna hoppades på att få tillbaka sin plats vid valet redan nästkommande 
år.74 Men folkskollärarinnorna lyckades inte återerövra sin ställning i cent
ralstyrelsen. Det kom nya lärargrupperingar, som gjorde anspråk på att få 
komma in, norrlandslärarna, landsbygdslärarna, småskollärarinnorna etc. 
Det var trångt uppe i toppen på föreningspyramiden och kvinnorna fick 
svårt att hävda sig. År 1902 fick småskollärarinnorna sin första represen
tant, Hanna Jönsson från Östra Törn. 

I SAF:s centralstyrelse satt från början sju män. År 1910 hade dessa 
utökats till tio. 1896 fick folkskollärarinnorna två representanter. År 1910 
hade de bara en och småskollärarinnorna en representant trots att kvinnor
na då sammanlagt utgjorde 71 procent av hela lärarkåren. Fastän kvinnor
nas andel ökade procentuellt både inom föreningen och inom yrkeskåren, 
blev de inte alls företrädda i den takt de växte i antal. Fanns det då andra 
nivåer inom den stora lärarorganisationen, där kvinnornas stora majoritet 
kunde avspeglas? Centralstyrelsen tillsatte en rad specialkommittéer för att 
utreda fortbildningsfrågor, pedagogiska frågor, läromedel, statistiska be
hov, kulturprojekt etc, men i dessa beredningar fick ytterst få kvinnor plats. 
(71 mansplatser - 4 kvinnoplatser)75 Detsamma gällde länsombudsuppdra-
gen. Det var först efter 1907, som kvinnliga länsombud tillsattes, som 
jämsides med männen skulle försöka värva kvinnliga medlemmar. För
utom länsombudsmöten hölls regelbundet en annan sorts ombudsmöten 
mellan centralstyrelsen och valda förtroendemän i kretsföreningarna. Till 
dessa ombudskonferenser, så viktiga för den interna fackliga debatten, 
valdes en del kvinnor (cirka 12 procent).76 Ombudsmötena var troligen den 
bästa kanalen för kvinnorna att få fram sina synpunkter till föreningens 
toppar. 

En annan väg för påverkan var det lokala föreningsarbetet i kretsföre
ningarna. Dessa skulle lämna svar på remissfrågor, som centralstyrelsen 
sände ut i alla viktigare ärenden. Eftersom lokalföreningarnas svar på 
frågor som gällde folkskollärarinnornas rättsliga och ekonomiska ställning 
alltid samlade en stor majoritet för kvinnornas sak, kan man anta att 
kvinnorna hade ett visst inflytande på den lokala föreningspolitiken, även 
om de var dåligt representerade i den centrala ledningen. Blev då några 
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kvinnor valda till ordförande i kretsföreningarna? Nej, ordförandeposten 
var ett manligt mandat, ett uppdrag som tilldelades mannen lika självklart 
som en kulturell ritual. "Rätten att tala" var mannens. Den första kvinnan 
på en ordförandepost tillsattes 1907 i Dalby i Värmland.77 

Varför blev det så här? Många folkskollärarinnor hade solid utbildning. 
De flesta var inte hindrade av de traditionella kvinnospecifika hindren som 
familjebestyr och barntillsyn utgjorde, det som vanligtvis brukar anses vara 
anledning till kvinnornas tystnad i offentliga sammanhang. Hur skall vi 
förklara att kvinnorna inte deltog ännu mer i de stora sammanhangen. 
Anna Larsson-Lessel, som efterträdde Hulda Lundin i centralstyrelsen 
1901, kom in på problemet i en artikel i Svensk Läraretidning om kvinnorna 
i föreningen. Hon menade att det var kvinnornas rädsla att röra sig i 
offentligheten och männens benägenhet att alltid ta initiativet och det 
faktum att männen befann sig i yrket före kvinnorna, som var orsakerna till 
kvinnornas passivitet. Men hon menade också att kvinnorna inte hade haft 
så stor anledning att göra anspråk på ledande poster, då "föreningen aldrig 
lånat sin medverkan till uppbyggande af söndrande skrankor mellan lärare 
och lärarinnor."78 

Dina M Copelman har i en avhandling om de kvinnliga lärarna i London 
vid sekelskiftet också ställt sig frågan, varför dessa i hennes ögon självstän
diga kvinnor med förhållandevis hög utbildning inte deltog mer aktivt på 
ledande poster i föreningsväsendet och i det organisatoriska arbetet. Svaret 
anser hon var tvåfaldigt; kvinnorna fick del av organiseringens frukter i 
form av högre löner och pensioner ändå, via männen, utan att de satt med i 
maktfunktionerna. (Jfr Anna Larsson-Lessel ovan.) Ännu viktigare tror 
hon dock att det var, att kvinnorna i den lägre medelklassen som londonlä
rarinnorna huvudsakligen rekryterades ifrån, saknade en "ideologisk 
konstruktion" för hur yrkesarbetande kvinnor skulle bete sig i professionel
la sammanhang. Kvinnornas karriärvägar hade tidigare gått via giftermål 
och familjebildning, men för de nya yrkeskvinnorna fanns det inga model
ler för hur kvinnoorganisering skulle gå till. Inte förrän kvinnorna lärde sig 
av den borgerliga kvinnorörelsens särartsideologiska tänkande, kunde en 
kvinnlig "diskurs" skapas, som ledde till att en kvinnlig särorganisering 
uppstod.79 Kvinnorna behövde sålunda modeller för hur de skulle bete sig. 

De kvinnokulturella faktorerna, de attityder och föreställningar om vad 
som var passande för en kvinna, det där som inte klart uttalades, men som 
ändå påverkade handlingar och mönster, har säkerligen bidragit till att 
även de svenska lärarinnornas intog en relativt underordnad position bland 
lärarorganiseringens förtrupper. Ändock anser jag att Copelman i sin 
förklaring lägger för stark vikt vid ideologins betydelse. Samma slutsatser 
kan inte dras av de svenska förhållandena. Det var inte av ideologiska skäl 
som kvinnorna dröjde med att gå samman till kollektiva kvinnoaktioner. 

Snarare förhöll det sig så att folkskollärarinnorna accepterade en manlig 
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dominans i ledningen av kåren, därför att de fram till sekelskiftet upplevde 
att de deltog i ett professionellt uppbyggnadsarbete tillsammans med män
nen, i vilket de inte i första hand såg sig själva som representanter för ett 
annat kön, utan som medlemmar i ett yrkeskollektiv, som en del av en 
profession. Kvinnornas insatser upplevdes som lika viktiga som männens. 
Skolsalarna var fyllda av näraliggande problem, barn med dåliga kläder, 
hungriga magar, löss och sjukdomar, barn som var trötta för att de arbetade 
på nätterna. Vanartiga barn och skolkande barn. Kvinnorna var delaktiga i 
ett socialt och kulturellt uppbyggnadsarbete på relativt jämställd fot med 
männen, även om dessa hade tagit makten i organisationens ledning. Det 
rådde visserligen en slags könspecifik "karriärarbetsdelning" i det som 
lärarna sysslade med utanför skolan, men denna var accepterad, så länge 
som det fanns en övergripande principiell jämlikhet mellan könen, den att 
båda könen klarade av det här yrket lika bra. 

Det tog tid innan kvinnorna upptäckte, att en könslig omstrukturering 
var på gång, att de var utsatta för en ny strategi från männens sida, en ny 
form av "social closure", som tidigare inte funnits. Det var när männen 
bytte strategi och började markera en könsligt stratifierande linje gentemot 
folkskollärarinnorna, som kvinnorna vaknade upp och insåg att de blev 
diskriminerade. Folkskollärarinnornas försämrade villkor märktes på flera 
områden: de fick inte tillbaka sin ena lärarinnerepresentant i centralstyrel
sen, deras delaktighet i organisationens ledning växte inte, trots att deras 
numerär både i kåren och i föreningslivet ökade, de kunde inte hävda sig på 
lärarmötena som tidigare, utbildningsplatserna växte inte i takt med efter
frågan, karriärmöjligheterna inom yrket var stängda för kvinnor, trots att 
överlärarinstitutionen byggdes ut, ett giftermålsförbud hotade igen vid 
1900-talets början, etc. Irritationen grodde latent, men det var inte förrän 
vid de stora lönedrabbningarna 1906, som kvinnorna på allvar förstod vad 
som var i görningen. Först då blottlades orättvisorna och könsskillnaderna 
kom i öppen dager. När kvinnorna förstod att männen hade bytt strategi 
från en rent professionell linje till en könsligt orienterad linje var deras 
tàlamo t slut. Kvinnornas särorganisering som skedde i början av 1900-talet 
var således i allra högsta grad påkallad av faktiska realiter, inte av ideologis
ka särartskonstruktioner. 

Eftersom det var just i lönefrågorna som männens och kvinnornas olika 
intressen kom att brytas, kommer jag i det följande att redogöra för 
problemen kring lärarlönerna relativt ingående. 
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Lärarlönefrågan - en konflikthärd 

Lärarlönerna utifrån ett professionaliseringsperspektiv 
Lärarnas lönefråga kan analyseras utifrån många aspekter. Ingemar Norr
lid har använt sig av rikdsdagsdebatten kring folkskollärarlönerna under 
1800-talet som exempel på en politisk maktkamp mellan dem som förorda
de en starkare statsmakt och de som ville bevara ett kommunalt inflytande 
över politiken.81 Den första stora motgången för kommunalprincipens 
anhängare i skolpolitiken var riksdagen 1871, när hela det skolekonomiska 
systemet lades om, och den så kallade folkskoleavgiften drogs in till staten 
och ersattes med ett 50-procentigt statsbidrag till lärarlönerna. Därefter 
ökade den statliga andelen av lärarlönerna successivt för att 1914 vara uppe 
i 90 procent av grundlönerna. Ålders tilläggen var då redan statliga.82 

Folkskollärarnas lönekamp kan emellertid också analyseras som en del 
av deras professionaliseringsprojekt, även om kåren i sitt ansikte utåt mot 
offentligheten inte ville lägga tyngdpunkten på de ekonomiska frågorna. 
Att lärarna var professionella tjänstemän och därför hade "klienter" och 
inte "chefer" 83, stod klart för Svensk Läraretidnings ledarskskribent i en 
artikel 1903. Folkskollärarnas förhållande till "arbetsgivarna (om ett så
dant uttryck kan begagnas)", säger tidningen, var i grunden olika kroppsar
betarnas. Allt tal om att kunna inlåta sig på en lönekamp i stil med den som 
arbetarklassen utkämpade var helt enkelt nonsens. Folkskollärarna kunde 
inte strejka, och inte heller lockoutas, menade ledarskribenten.84 Folkskol
lärarna var inga arbetare. De måste hitta andra vägar att försöka förbättra 
sina löner. 

Då staten redan från rikdagen 1862, (på sätt och vis redan från 1842), 
bestämde en viss minimilön, som kyrkostämman skulle rätta sig efter,85 

kom statsmakterna att uppfattas som en slags "överarbetsgivare", som 
måste övertalas, om förhållandena skulle bli bättre. Redan på 1850-talet 
fick regeringen mottaga de första framställningarna från lärargrupper runt 
om i landet, som önskade förhöjning av lönerna. Dessa lönepetitioner till 
regeringen återkom då och då i lärarnas lönehistoria, men statsmakterna 
var mycket njugga, när det gällde att ge efter för kraven.86 Lärarnas 
löneprogram var det som gick sämst i det professionella projektet, även om 
de lade ned mycken möda på att åstadkomma förbättringar. 

Lärarnas lönekamp är ett bra exempel på hur det gick till, när en 
yrkesgrupp formerade sig till ett kollektiv, hur enskilda intressen och behov 
växte till ett samfällt agerande, som på lång sikt ledde till åtminstone smärre 
förbättringar. Inställningen hos den enskilde läraren till det kollektiva 
agerandets nödvändighet, kommer fint fram i den ambulerande lands
bygdsläraren Anders Hernqvists brev till sin seminariekamrat Jonas Blom
berg redan 1853: 
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Jag vill fråga Dig om icke Du med flera Skollärare tycker, att vi borde göra ett 
försök att få fri kost då Skolorna är flyttbara. En sådan fråga borde väl väckas på 
instundande Riksdag. Det skulle vara braf, att få denna onus på de snåla 
bönderna. I vad ända denna Saken skulle tagas, vet jag egentligen icke; men vi 
skulle väl utgrunda det.— Hvad tycker Du om detta förslaget? Borde vi icke göra 
ett sammanträde på något ställe, och resonera om ärendet hur vi skulle taga fatt 
det i rätta ändan.87 

De små omständigheter, som lärarna tvingades leva i, gav anledning att 
träffas för gemensamma aktioner. Den kollektiva lönekampen har många 
stragegiska turer och mitt syfte är här bara att ge en översiktsbild av 
utvecklingen. Lärarnas löneutspel ägde rum sig på flera olika plan. Vi har i 
kapitel 3 följt deras väg mot att i första hand försöka handla professionellt, 
med sikte på att de höjda lönerna då skulle komma automatiskt allt efter
som. Men mera direkta aktioner var också nödvändiga. Det vanligaste 
sättet var att försöka påverka de lokala makthavarna för att få de kommu
nala lönepåslagen höjda. En sådan verksamhet bedrevs både enskilt och 
kollektivt i stor omfattning. En tredje väg var att påverka statsmakterna. En 
fjärde var att skaffa sig biinkomster vid sidan om yrkesarbetet. 

Lärarnas urusla löner var omvittnade i den interna lärardebatten. De 
tidiga skoltidningarna tog upp ämnet, de tidiga lärarmötena likaså,88 och 
lönefrågan hörde till det mest debatterade ämnet i Svensk Läraretidnings 
spalter. Tidningen publicerade brev från sin läsekrets, som vittnade om de 
ytterst knappa villkor landsbygdens lärarfamiljer levde under.89 Här har en 
grupp lärare från Västergötland år 1882 beräknat, att när de fasta kostna
derna var betalda (495 kronor, som var mycket knappt tilltaget för en familj 
på fem personer) återstod inte mycket att leva av: 

Återstoden af lönen, 105 kr,(per år) måste räcka till kläder åt läraren och hans 
familj, skjuts till stad och qvarn en gång i månaden (på de flesta ställen på 
landsbygden nödvändigt) samt till läkarearvode, medicin m m. En statkarl, som 
ej kostat på sig ett öres utbildning har alltså större lön. Att på ofvanstående 
öfverskott kunna köpa sig en bok eller dylikt för att följa med sin tid, är nästan 
otänkbart.90 

Enda möjligheten för lärarna och lärarinnorna att överleva var att skaffa sig 
bisysselsättningar. I en kulturhistorisk artikel i Svensk Läraretidning 1890 
framkommer vilka slags extrajobb som de första folkskollärarna tog till för 
att dryga ut lönen - dagsverken som jordbruksarbetare, kyrkvaktmästar-
sysslor, skrivuppdrag, gillestalare, auktionsförrättare, "bondeadvokater" 
etc.911 bergslagsläraren Lars Janssons dagboksanteckningar från mitten av 
1800-talet framkommer att denne under sin skoltid ritat 372 gratulations
kort, tillverkat 89 hjortspel (ett sällskapsspel) textat 49 likkistplåtar, förrät
tat 156 böngudstjänster, sjungit eller läst ut 86 lik, hållit 64 auktioner och 68 
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bouppteckningar, vikarierat 22 gånger i klockares ställe, m m.92 År 1891 
utkom till och med en liten bok, som hette "Biförtjänster för 
folkskollärare",93 som var full av goda råd om vilka olika branscher som 
fanns att skaffa sig en biförtjänst på. Här nämndes privatundervisning, 
skriftställen, agenturverksamhet, fågeluppstoppning, biodling och liknan
de. I kapitel 3 har jag visat hur de extrauppdrag som folkskollärarna i 
realiteten tog sig an mot slutet av århundradet alltmer lämnade anknytning
en till jordbrukssamhället och i stället blev sådana som gav insyn och makt i 
lokalsamhället eller hade anknytning till lokalpolitiken. 

Folkskollärarna försökte på olika sätt utöva påtryckningar på den centra
la beslutsnivån, regering och riksdag. En metod var att skriva lönepetioner 
till Kungl Maj:t, en annan var att försöka påverka riksdagsmännen att 
skriva motioner eller stödja en viss motion. De lokala lärarföreningarna låg 
bakom en sådan tidig lobbyverksamhet för att få riksdagsmännen på sin 
sida. Även pressen bearbetades intensivt.94 Detta gav delresultat i form av 
motioner. Under perioden 1850-1906 inlämnades över hundratalet riks
dagsmotioner, som hade anknytning till folkskollärarnas lönefrågor. Om 
man betänker att varje motion plöjdes genom hela riksdagsmaskineriet, i 
utskott, i kamrarna, i skrivelser, i reservationer och tillbaka igen, inser man 
vilken gigantisk formell apparat som var i verksamhet för att åstadkomma 
löneökningar för folkskolans lärare. Ändå blev utfallet på dessa ansträng
ningar ytterst magert. I figur 10 kan vi följa löneökningarna år för år. De 
flesta löneökningarna kom efter förslag från regeringen i en proposition. 
Denna var oftast svar på en riksdagsskrivelse som i sin tur kunde vara 
initierad genom motioner. Det vidlyftiga motionerandet var alltså inte helt 
bortkastat. 

Som vi ser gick lärarnas löner mycket långsamt upp under hela 1800-
talet. Från 1870 och till århundradets slut stod grundlönerna i princip stilla. 
Någon egentlig förändring skedde alltså inte förrän efter år 1900 och det 
märkliga är, att den första större löneökningen 1906, kom först efter det att 
det massiva motionerandet om höjda folkskollärarlöner i riksdagen i stort 
sett upphört.95 Värner Rydén uttalade i ett föredrag 1910, att han inte 
längre trodde på motionernas påverkanseffekt. Han hade insett att det 
ständiga motionerandet om 100 kronors löneförhöjning än här och än där 
bara hade ställt lönefrågan i ett ogynnsamt läge.96 Den enda väg han 
förespråkade till en gynnsam lönereglering för lärarna var "kårens samlade 
ansträngningarDet var den politiken som hade givit utdelning år 1906. 

Vad var det då som var nytt i löneregleringen 1906? Jo, lärarna hade bytt 
taktik. I stället för att försöka påverka riksdagsmännen att skriva motioner 
om höjda löner, som bara kunde ge lite allmosor, hade SAF samlat hela sin 
förening till en stor satsning. En ledarartikel 1905 pekade ut den nya 
riktlinjen. Den organiserade lärarkåren vände sig direkt till Kungl Maj:t.97 

Lärarna hade gjort sig själva till experter i sina egna lönefrågor. I en 
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Figur 10. Folkskollärarnas och folkskollärarinnornas statligt garanterade minimi
löner 1860-1906. 
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omfattande petition till Kungl Maj:t, som var sakligt underbyggd med 
vederhäftiga argument vilande på noggrant genomförda utredningar, stati
stik, jämförelser med andra tjänstemän och lärargrupper, lönehistorik, 
levnadskostnader i olika distrikt, folkskollärarlöner i andra länder osv, gick 
SAF direkt till regeringen.98 SAF:s petition blev en 15 sidor lång del av 
Kungl Maj:ts propostion 1906 och bildade underlag för lönediskussionen i 
riksdagen." Initiativet till löneregleringen kom således inte från riksdagens 
motionärer i första hand utan från lärarkårens organisation. Lärarna kunde 
använda sig av sin organisation och de politiska byråkratierna på ett annat 
sätt än tidigare. Det var en viktig principiell skillnad, som tydde på att även i 
lönefrågan hade lärarna flyttat fram sina maktpositioner vid sekelskiftet, 
även om de fortfarande hade mycket låg lön. 

En annan nyhet i löneregleringen 1906 var att kvinnors och mäns löner 
skildes åt för första gången. Reaktionen mot förslaget från kvinnornas sida 
blev extra häftig, eftersom det var en folkskollärarkollega som i sin nya 
maktposition som landets ecklesiastikminister officiellt hade föreslagit lö
neskillnaden. Den mannen var Fridtjuv Berg. 

Lärarlönerna utifrån ett könsperspektiv 
Löneskillnader efter kön var en fråga som sammanhängde med arbets
marknadens könsspecifika arbetsdelning. Kvinnorna fick i regel lägre lö
ner, även om deras arbetsinsatser, erfarenheter och utbildning var desam
ma som männens. Eftersom lönesättningen var ett uttryck för ett existerade 
maktförhållande mellan könen, kunde ökade eller minskade löneskillnader 
mellan män och kvinnor över tid vara ett mått på om männens övertag över 
kvinnorna ökade eller minskade. Eftersom förhållandena inom lärarkåren 
var lite speciella skall vi följa lönefrågans utveckling fram till 1906 ur ett 
lärarinneperspektiv. Ökade männens makt över lärarinnorna även på det 
ekonomiska fältet? 

Det fanns flera lönesystem som fungerade jämsides inom skolans värld. 
Stockholm till exempel hade länge ett slags kvalitetsbedömningssystem, 
där lärarna graderades efter duglighet i olika lönegrader.100 Det fanns 
också ett landsbygdssystem och ett stadssystem. På landsbygden fick lärar
na och lärarinnorna i regel den statliga minimilönen som grundlön och 
sedan naturaförmåner i form av bostad, bränsle, kofoder och trädgårdsland 
därtill. I städerna däremot omvandlades naturaförmånerna till reda pengar 
och eftersom männen då i regel hade försörjningsansvar för familjer blev 
deras kommunala påslag betydligt högre. På grund av stadsskolornas mer 
komplexa och byråkratiska karaktär institutionaliserades med tiden dessa 
löneskillnader mellan könen, och ett stadslönesystem utvecklades, som 
innebar ganska stora olikheter mellan manliga och kvinnliga löner. Lands
bygdens folkskollärarinnor hade däremot ett mer jämlikt system med yt
terst små skillnader mellan lärare och lärarinnor vad kontantlönen be
träffar. 
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Det visade sig också att löneskillnaderna mellan lärare och lärarinnor i 
städerna ökade. I Göteborg var skillnaden i högsta lönegraden 520 kronor 
år 1884, medan den hade ökat till 900 kronor år 1907. I Stockholm var 
utvecklingen densamma; 1875 var skillnaden 600 kronor, 1906 var den uppe 
i 1100 kronor.101 Kvinnornas löneutveckling halkade således efter i jämfö
relse med männens. De statliga minimilönerna var dock hela tiden desam
ma. I de statliga normerna rådde en likalönsprincip och statsbidraget till 
manlig och kvinnlig lärare var lika. Den principen hade varit rådande ända 
från det att kvinnor fick tillträde till yrket. 

Den statliga likalönsprincipen mellan män och kvinnor i folkskolan hade 
varit uppe till debatt i riksdagen ett par gånger under slutet av 1800-talet. 
Den förste som försökte rucka på denna princip var Abraham Rundbäck, 
som i en motion till andra kammaren 1883 hävdade att behovsprincipen 
borde råda i läraryrket. Männen, som hade familjer, borde få högre in
komster, men även män utan familjer hade andra levnadsbehov än kvin
norna: 

Den senare (kvinnan) kan även i flera afseenden göra sig sjelf sådana tjenster, 
för hvilkas uträttande mannen gemenligen behöfver anlita andras hjelp. Sålunda 
kan hon sjelf laga sig mat, sjelf lägga hand vid sina kläders förfärdigande och 
renhållning samt sjelf i väsentlig mån vara sin egen uppasserska. Lärarinnan bör 
derföre, med hänseende till sina inskränktare behof icke kunna göra anspråk på 
lika stor lön som läraren.102 

Men statsutskottet som behandlade Rundbäcks motion ville inte ändra på 
likalönsprincipen : 

Och då det äfven här gäller att antagligen för en längre framtid fastställa en ny 
princip, anser Utskottet att bifall till motionärens ifrågavarande hemställan icke 
vara för närvarande af omständigheterna berättigadt.103 

År 1896 var kvinnolönerna åter i farozonen. Det var sammansatta stats- och 
lagutskottet som i en skrivelse till Kungl Maj:t föreslog, att ett andra 
ålderstillägg kunde utgå till manliga lärare, men inte till kvinnliga.104 Eckle
siastikminister G F Gill jam, som lät utreda förslaget, fann att majoriteten 
av remissinstanserna ansåg, att ålderstillägget borde komma även lärarin
norna till godo, "då i förevarande fall det vore arbetet och icke något annat, 
som skulle godtgöras" och "då ju kompetensvillkoren för ordinarie anställ
ning vid folkskola vore lika för lärare och lärarinna". Gilljam varnade 
också för att kommunerna hellre skulle välja lärarinnor, om de slapp betala 
ett andra ålderstillägg till dessa.105 Rädslan för att kvinnorna skulle konkur
rera ut männen och det faktum att män och kvinnor utförde samma arbete 
och hade samma kompetens gjorde att likalönsprincipen överlevde även 
denna riksdag. År 1906 kom dock frågan upp igen. Och nu med större tyngd 
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bakom förslaget - att lämna likalönsprincipen. Denna gång kom initiativet 
från regeringen. 

Likalönsdebatten inom lärarorganisationen 
I början av 1900-talet började de första pionjärerna från nittiotalets lärarin
nemöten ana oråd. Var ytterligare försämringar på gång för folkskollära
rinnorna? Det hade kommit till nya lärarinnor som ville arbeta för att 
bevaka kvinnornas intressen inom kåren. Några lärarinnor i Malmö och 
Stockholm hade kontaktat varandra om ett mer riksomfattande samarbete 
mellan kvinnorna.106 År 1903 hölls ett lärarinnemöte i Stockholm och 1904 
publicerades ett nytt upprop om en ny sammankomst i samband med det 
stora nordiska skolmötet i Köpenhamn 1905. Undertecknare var två aktiva 
malmölärarinnor, Stina Hellgren och Lina Gren, Stina Quint från Stock
holm samt Adèle Wetterlind från Jönköping.107 Ett gemensamt nordiskt 
lärarinnemöte hölls också som överenskommet var i Köpenhamn. Det var 
de danska lärarinnorna som angav tonen och mötet uttalade sig för likalöns
principen, lika arbetstid som männen och kommunal valrätt och valbarhet 
för kvinnor.108 Vad hade fått kvinnorna att börja engagera sig igen? 

Det hade kommit till kvinnornas kännedom, att en förändring av den 
statliga likalönsprincipen var på gång. På ett ombudsmöte i SAF 1903, som 
skulle diskutera den gemensamma petitionen till Kungl Maj:t, hade före
kommit enstaka röster för en löneåtskillnadslinje mellan män och kvinnor. 
Lina Gren, ombud från Malmö, berättar senare om vad som hände på 
mötet: 

Adèle Wetterlind kom upp. Hon talade kanske något fränt. Gerdelius från 
Bromma svarade. Det hela blev hånfullt. Lärarinnorna skulle kanske hyra 
tvårumslägenhet, ha jungfru, hänga dyrbara tavlor på väggarna etc. Man skrat
tade. Innan jag själv visste av det, hade jag lämnat upp mitt kort. Så ljöd Emil 
Hammarlunds röst: "Fröken Gren har ordet." Det fanns ingen återgång mera. 
Ännu kan jag se huru människohavet böljade, och känna, hur knäna sviktade, 
då jag gick upp. — "Det har talats så mycket om ensamma kvinnor,(sade jag) 
lärarinnor, som nästan ingenting behöva. Vi äro inte så ensamma som ni tror. 
Många av oss - jag vet det - har ett par gamla föräldrar, en ensam mor eller far, 
ett par små syskon, en bror, som studerar etc. att underhålla. Vi göra det gärna. 
Sådan skyldighet ha ju också lärarne, men det heter alltid, att de skola bilda 
familj, de ha nog med sitt. Dottern, den ensamma kvinnan, hon bör göra det. 
Således också familj för oss, men endast med den skillnaden, att den inte giver 
oss samma glädje och lycka som lärarnes giva dem och inte det stöd på gamla 
dagar, som de få av sina barn. Men det kommer en tid, då vi verkligen bliva 
ensamma, när åren gått och vi blivit gamla, grå, vissna, stela och tråkiga, som 
arbetet och livet gör gamla lärarinnor, då alla fly oss, då inte ens lärarnas fruar 
vilja ha med oss på sina kafferep. Då skulle jag önska, att vi hade så pass stor lön, 
att vi kunde göra vårt ensamma liv någorlunda drägligt."109 
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Stina Quint, redaktör för Folkskolans Barntidning. Stiftelsen SAF:s arkiv. 
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"Arinu kan jag se huru människohavet böljade, och känna hur knäna sviktade, då jag 
gick upp. . . " Lina Gren-Nilsson, folkskollärarinna i Malmö, en av initiativtagarna 
till Sveriges folkskollärarinneförbund. Fotot ur Lärarinneförbundet 1926. 

Ombudsmannamötet enade sig om en likalönslinje och detsamma gjorde 
kretsföreningarna med stor majoritet. Av 244 kretsföreningar var det bara 
18 som uttalade sig för olika löner mellan män och kvinnor, således ett 
massivt stöd för likalönsprincipen. Petitionen till Kungl Maj:t, som under
tecknades av centralstyrelsen och lämnades i mars 1905 gjorde inte heller 
någon åtskillnad mellan man och kvinna, då: 

detta skulle kunna hafva till följd, att skoldistrikten läte sparsamhetssynpunkter-
na blifva den hufvudsakligen bestämmande, då det gällde att afgöra, huruvida en 
plats skulle besättas med manlig eller kvinnlig lärarekraft, hvilket naturligvis 
ingalunda vore i skolundervisningens intresse.110 

Av de myndigheter som fick lärarnas lönepetition på remiss uttalade sig 17 
för lägre slutlön för kvinnor, medan 16 tillstyrkte rent bifall till lärarnas 
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petition, dvs likalönsprincipens bevarande.111 De argument som användes 
av de myndigheter, som ville ha lägre kvinnolöner var dels de traditionella 
om kvinnornas mindre behov, dels också ett par nya som inte tidigare 
formulerats öppet. Kvinnlig arbetskraft var på de flesta andra verksamhets
områden billigare än den manliga; folkskolan borde följa samma mönster 
som samhället i övrigt. Ett annat var att männen orkade med tyngre klasser 
och alltså skulle avlönas bättre.112 Här möter vi nu för första gången ett 
uttalat behov av att få in folkskollärarinnorna i samma fålla som övriga 
kvinnogrupper, men även upphöjandet av att det "manliga", som mera 
värt, att männen kunde klara svårare uppgifter i skolan. Svensk Läraretid
ning kommenterade myndigheternas utlåtande genom att i en ledarartikel 
påstå: 

Mot förslaget att sätta den lagliga minimilönen lägre för lärarinna än för lärare 
kan framhållas, att därigenom en ny princip (min kurs) skulle införas på detta 
område. Hittills har ständigt rådt likställighet. Det kan blifva för folkundervis
ningen ödesdigert att rubba den hittills förda grundsatsen, enär församlingarna 
kunna föranledas att vid läraretillsättningarna låta billighetssynpunkten spela in 
framför lämplighetssynpunkten.113 

Sent på året 1905 medgav alltså SAF:s språkrör, att olika löner skulle 
betyda en principförändring. SAF:s officiella politik i december 1905 var 
således att försöka bevara likställigheten, för att inte kvinnorna skulle bli 
konkurrenter om jobben på landsbygden. Anna Larsson-Lessel, central
styrelseledamot för folkskollärarinnorna, skrev i tidningen i samma veva 
att samarbetet mellan män och kvinnor alltid varit gott: "Måtte det alltjämt 
så förblifva!"114 

Det sista låter som en besvärjelse. Kände hon till att solidariteten med 
kvinnorna satt lite löst uppe i lärarorganisationens topp? Lärarinnornas 
hopp stod nu till Fridtjuv Berg.115 Som nybliven ecklesiastikminister var 
det han som skulle skriva den proposition, som byggde på den lönepetition 
han själv hade undertecknat som centralstyrelseledamot i SAF. 

Fridtjuv Bergs löneproposition 1906 
Det var ingen lätt nöt att knäcka för den nyblivne ecklesiastikministern. 
Både regeringsmedlemmar och riksdagsledamöter ville lämna likalönsprin-
cipen. Bergs ungdomsvän, folkskollärarinnan Jänny Olsson i Norrköping, 
varnade honom i ett brev i januari 1906: 

I rättfärdighetens och vår folkskolas framtids namn gör ej skillnad på lärares och 
lärarinnas lön! Jag kan ej tänka tanken ut, att Fridtjuv Berg, folkskolemannen, 
skulle blifva den förste minister, som gjorde vår folkskola detta.— Det är 
omöjligt. Du kan ej fläcka din sköld.— Yrkandet därom får ej komma från våra 
egna led, från den som förstår vårt arbete.116 
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Å ena sidan insåg Berg, att han skulle möta motstånd från sina kvinnliga 
kolleger, om han gick ifrån den likalönslinje han själv varit med om att 
formulera. Å andra sidan var han bunden av de förutsättningar som en stor 
del av riksdagen, regeringen och männen i samtiden formulerade - män och 
kvinnor skulle ha åtskilda lönesystem. Löneförsämringar för kvinnorna var 
en strukturförändring, som hade drabbat, eller höll på att drabba många 
kvinnliga befattningshavare i mellanpositioner, lärarinnorna vid folkskole
seminarierna, lärarinnorna vid statens samskolor, telegrafister, postfrök
nar etc.117 Berg valde att offra folkskollärarinnorna. I ett svarsbrev till 
Jänny Olsson beskrev han sitt dilemma. Å ena sidan hörde han varje dag i 
riksdagen att han måste gå ifrån likalönsprincipen, å andra sidan hörde han 
hur lärarinnorna låg på knä och bad till Gud att denne måtte hämnas på 
honom för avfallet. Han sade sig dock ha kommit fram till att han gjort rätt: 

I min gröna ungdom var jag en troende lärjunge till salig Stuart Mill, och hans 
åskådning sitter nog ännu i mig. Så mycket har jag emellertid lefvat och tänkt, att 
abstrakta ordformler upphör att dupera mig.118 

Berg erkände att han börjat tvivla på John Stuart Mills läror, den förste 
filosof som talat om kvinnans rätt till jämlikhet. I sin löneproposition gick 
Berg ifrån likalönsprincipen och begärde olika ålderstillägg för kvinnor och 
för män. Grundlönerna däremot skulle fortfarande vara lika.119 Den sum
ma som staten skulle spara med denna åtgärd var så liten, att hela företaget 
mer liknade införandet av en ny princip än en statsfinansiell besparing. 
Hade man väl knäsatt en princip, var det lättare att hänvisa till den vid 
framtida löneuppgörelser.120 Fridtjuv Berg hade enligt egen uppgift fått 
order om detta från andra medlemmar i regeringen.121 Men hade han också 
SAF-styrelsens välsignelse att offra kvinnorna för att kunna åstadkomma 
det första verkliga lönelyftet för folkskollärarkåren? 

När Berg föreslog riksdagen att lämna likalönsprincipen för att gå över 
till något han kallade "lika förmånligt ställda"-principen, använde han själv 
många av de argument som remissinstanserna gett prov på, men han 
tillförde ytterligare ett motiv, som ställde feminiseringens problem inom 
yrket i motsatsställning till professionaliseringens: 

Uppmärksammas bör äfven, att, medan tillgången på lärarinnor är jämförelsevis 
riklig, har tillströmningen till folkskolan af manlig arbetskraft länge varit synner
ligen knapp, och rådes ej snar bot på detta missförhållande, måste det inom kort 
blifva alldeles omöjligt att få den manliga lärarkåren så rekryterad, som omsor
gen om vår folkundervisnings framtid oundgängligen kräfver. 

Därför var det för "folkskolans egen skull rent af nödvändigt" att folkskol
lärarna fick högre lön.122 För Berg var folkundervisningens framtid detsam
ma som en gemensam bottenskola för alla samhällsklasser. Han tycks mena 
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att den yrkeskår som skall bygga upp den nya skolan och driva framtidspla
nen i hamn måste ha männen kvar. En alltför långt gången feminisering i 
denna fas gick inte att förena med det professionella projektets framtida 
utforming. Därför måste männen lyftas ett pinnhål över kvinnorna. 

Otvivelaktigt hade han flera centralstyrelsemedlemmar på sin sida. Det 
framkommer av ett protokoll från början av året 1906.123 Föredragande vid 
årsmötet säger sig vid åtskilliga tillfällen ha fått besök av lärarinnor, vilka 
iippgett sig ha grundade skäl att anta, att Kungl Maj:t hade planer på en 
proposition, som skulle missgynna kvinnorna. De uppvaktande kvinnorna 
hade begärt att centralstyrelsen antingen skulle försöka ändra propositio
nen, så att likalönsprincipen vidmakthölls, eller om inte det gick, på olika 
sätt motarbeta propositionen. 

Centralstyrelsen tog framställningen under grundligt övervägande, säger 
protokollet, men då den ansåg, att de föreslagna åtgärderna kunde föranle
da hela frågans fall, beslöt den att inte vidtaga de åtgärder som lärarinnorna 
begärt. Med andra ord, centralstyrelsen skulle tiga och samtycka till att 
likalönsprincipen övergavs, om detta ledde till högre löner för kåren över
lag. Centralstyrelsebeslutet i början på året betydde klartecken för Bergs 
politik. I Bergs förslag gjordes också ålderstilläggen helt statliga och det 
innebar, att kåren inte behövde befara att sparsamma skoldistrikt skulle 
välja en kvinnlig lärare i stället för en manlig.124 Kommuner som ville ha en 
manlig lärare fick kompensation för detta genom att staten betalade det 
dyrare ålderstillägget. På det sättet sattes kvinnornas konkurrensmedel, 
lägre löner, ur spel. Jöns Franzén, centralstyrelseledamot, berättar att Berg 
insåg, att han med denna politik skulle ådraga sig lärarinnornas missnöje, 
men Franzén och de andra vännerna uppmanade honom att löpa linan ut. 
Lärarkåren skulle ha förståelse.125 

Alfred Dalin, också han medlem i centralstyrelsen, hade redan vid 
ombudsmötet 1903 uttalat en förändrad syn på likalönstänkandet. Kvin
norna gjorde visserligen ett lika bra jobb som männen kvalitativt, men rent 
kvantitativt orkade de inte lika mycket.126 Dessa formuleringar använde 
sedan Berg i riksdagen, när han försvarade, varför det var befogat att ändra 
på den praxis som förekommit.127 Berg ville för övrigt inte gå med på att det 
funnits en rättsprincip om lika lön. Bara en tradition. 

Hur skulle nu Svensk Läraretidning ställa sig till propositionen och till 
Bergs handlande. Även om Berg bara var redskap för en allmän statlig och 
samtida vilja, var det dock hans person, som förknippades med förändring
en. Tidningens chefredaktör, Emil Hammarlund, var den ena parten i 
"Firma Hammarlund och Berg," som det mångåriga kamratskapet och 
politiska samarbetet mellan honom och Berg kallades på skämt. Hammar
lund var också centralstyrelsens ordförande, när lönepetitionen med lika-
lönsförslaget lades fram till Kungl Maj:t 1905 och han hade undertecknat 
petitionen som första namn. Han satt nu samtidigt i det riksdagsutskott, 
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som skulle lotsa igenom Bergs proposition med "lika-förmånligt-ställda"-
principen (dvs lön-efter-kön-principen) genom riksdagen utan ytterligare 
prutningar. Detta var en "dr Jekyll och mr Hyde" situation. Dubbla loja
liteter uppstod. Skulle tidningen stödja den likalönslinje som SAF först gått 
ut med, eller skulle man i första hand välja höjda löner överhuvudtaget vid 
denna riksdag och i gengäld offra kvinnorna? 128 Att Hammarlund och Berg 
valde den sistnämnda linjen betydde att solidariteten med kvinnorna, som 
de tidigare ställt upp på i olika sammanhang, hade offrats. Därmed marke
rades att det professionella projektet med kvinnorna som en integrerad del 
av professionen nu hade övergivits, till förmån för en könsligt orienterad 
strategi. 

Svensk Läraretidning, som föreningens organ, kunde inte gärna öppet 
tillstå, att centralstyrelsen stöttade den linje, som den bara några månader 
tidigare hade förkastat. Tidningen låg lågt. Den försökte att inte dra upp 
just ålderstilläggen mer än nödvändigt utan tog i stället fram vilket lönelyft 
denna proposition innebar. Kritiken mot propositionen tystades genom att 
en slags "censur" infördes. I en ledare i februari omtalades, att en mängd 
skrivelser kommit in till tidningen som denna inte tänkte publicera, efter
som lärarnas organisation redan hade preciserat sin ståndpunkt.129 Svensk 
Läraretidning refererade hela tiden vad som hände i lönefrågan, men den 
tog inte aktiv ställning mot likalönsprincipens upphävande. Det gjorde 
däremot lärarinnorna. 

Lärarinnornas kampanj 
För den borgerliga kvinnorörelsen i Sverige blev problemen kring folkskol
lärarinnornas löner tydligen en intressant principfråga. I mars strax efter att 
lönepropositionen lagts fram, utkom en skrift med titeln Några ord med 
anledning af Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående folkskolelä
rarnas lönereglering.13° Den var författad av juris docenten vid Uppsala 
universitet Elsa Eschelsson, vid tillfället ordförande i Akademiskt bildade 
kvinnors förening.131 På punkt efter punkt vederlade Eschelsson Fridtjuv 
Bergs argumentering för en differentiering mellan manliga och kvinnliga 
folkskollärares löner. Eschelsson påvisade inkonsekvenser i bevisföringen 
och tryckte på förslagets reella innebörd: förkastandet av en rättsprincip, 
som existerat i femtio år! Förslagets förverkligande skulle verka nedslående 
för hela folkskollärarinnekåren, men också för alla andra arbetande kvin
nor i hela landet: 

Folkskollärarinnekåren är till största delen en vaken kår, som under ett halft 
århundrade varit- åtminstone så vidt på staten ankommer- van vid likställighet 
med sina manliga kamrater.131 

Eftersom lärarinnorna hade en vaknare rättskänsla, så upplevdes denna 
orättvisa desto tyngre, menade författaren. I slutet av skriften tecknas en 
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mörk bild av vad denna principförändring egentligen skulle komma att 
medföra för framtiden. Staten skulle med den införa en rättsnorm, som 
sedan skulle användas mot kvinnorna vid kommande löneförhandlingar. 
Eschelsson vädjade till riksdagsmännen, att inte blott hävda mannens röst 
utan också kvinnornas, i synnerhet som dessa inte hade en enda röst vid 
avgörandet av denna fråga. 

Broschyren gjorde intryck. Den distribuerades till alla riksdagsmän och 
somliga referade till den i kammardebatten.133 Folkskollärarinnorna tog 
fasta på Eschelssons argumentering mot Fridtjuv Bergs proposition. Ett 
instensivt arbete började nu bland dessa för att försöka påverka opinionen. 
I mitten av mars annonserades ett upprop till Sveriges folkskollärarinnor 
om att träffas i Stockholm under påsklovet i april. 485 folkskollärarinnor i 
Stockholm skickade en petition till alla riksdagsmän och bad om stöd för att 
inte likalönsprincipen skulle frångås. Likaledes gjorde lärarinnor i alla 
större orter i hela landet. I början av april hade 1200 folkskollärarinnor 
skrivit på petitioner för att få behålla likställigheten.134 

Ett annat intressant ideologiskt dokument såg dagens ljus i början av 
april. Ytterligare en skrift som tog upp lönefrågan publicerades, och den 
var författad av signaturen "En folkskollärarinna i landsorten".135 Bakom 
denna signatur dolde sig Anna Larsson-Lessel, folkskollärarinnerepresen-
tanten i SAF:s centralstyrelse. Centralstyrelsen stod således inte enig bak
om uppslutningen kring Bergs proposition. Larsson-Lessels skrift visar på 
ett mycket tydligt sätt, att de aktiva kvinnorna i kåren klart insåg vilka 
förändringar som låg bakom det nya lönesystemets införande. Staten följde 
nu samma framgångsrika metoder mot kvinnorna som enskilda arbetsgiva
re, (dvs marknadsprincipen), och kunde inte acceptera att det fanns grup
per som stod utanför detta system, som i fallet med folkskollärarinnorna.136 

Den manliga arbetskraften hade högre värde och skulle därför betalas mer. 
Att påstå att männen hade större behov än kvinnorna var bara bortförkla-
ringar, menade hon. Om det var familjeförsörjningsbehoven som var 
grunden till förändringen, då skulle ju inte de ogifta männen också omfattas 
av de högre ålderstilläggen. Nej, detta var en nyorientering, menade Lars-
son-Lessel, ett könstänkande, som kvinnorna upplevde som djupt orätt
vist, eftersom kvinnorna just i skolarbetet var lika bra som männen; det 
fanns inga skillnader i arbetsresultatet. Följden skulle bli: 

en omvärdering af det arbete, som presteras af lärarinnorna.— Det är omöjligt 
för lärarinnorna att icke känna det som en nedflyttning, de placeras utan vidare 
på ett lägre plan än lärarna. Det hjälper icke, att man försäkrar, att man icke alls 
åsyftar att degradera dem. Allmänna meningen är nu en gång den, att "schlecht 
und billig," äro oskiljaktiga begrepp.137 

Anna Larsson-Lessel pekade också ut vad detta skulle innebära för framti
den. Lärarmarknaden kommer att "maskuliniseras" som hon säger, dvs 
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Anna Larsson-Lessel, folkskollärarinna i Göteborg, var en av de första folkskollära
rinnorna som tagit studenten. Hon var ordförande i Göteborgs lärarinneförening och 
aktiv i rösträttsrörelsen för kvinnor. 1902 valdes hon in i SAF.s centralstyrelse. 1 
lönestriden 1906 gav hon ut en skrift, som hette "Även den andra parten bör höras". 
Foto: Stiftelsen SAF.s arkiv. 

männen skulle få större utrymme på lärarmarknaden först och främst på 
landsbygden. Hon visde också på skillnaden i argumenten från mitten på 
1800-talet, när undervisningsfältet öppnades för kvinnorna och Hierta hade 
talat om att kvinnor företrädesvis borde anställas i folkskolan. Anna Lars-
son-Lessels skrift var en tydlig illustration till att kvinnorna blivit uppmärk
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sammade på vilka olika maktkomponenter som "kampen och katedern" 
innehöll. 

Fil dr Lydia Wahlström, studierektor vid Åhlinska gymnasiet och en av 
den svenska kvinnorörelsens huvudpersoner, lade sig också i debatten. I en 
artikel i Stockholms Dagblad, Olika lön för lika arbete, påstod hon, att 
folkskollärarinnornas löner inte kunde jämföras med andra yrken där 
kvinnorna hade lägre lön än männen.138 I regel hade de då också lägre 
kompetens. I detta fall var kraven exakt lika och i realiteten var kvinnornas 
kompetens många gånger högre än männens. Wahlström fann att det nya 
löneförslaget hade släktskap med frihetstidens privilegiesamhälle, där en 
viss klass hade förtur till vissa ämbeten. I det nu gällande fallet skulle ett 
visst kön få privilegier till en viss lön och därigenom få monopol på 
brödfödan på ett visst löneplan. Den nya principen innebar en tillbakagång 
till ett samhälle, där de skrankor som tidigare hade funnits mellan adel och 
ofrälse nu skapades mellan män och kvinnor. 

Under påsklovet 1906 bildades en ny riksorganisation, Sveriges Folk-
skollärarinneförbund. Genom männens löneaktioner hade kvinnorna för
stått, att en könssplittring uppstått i det professionella projektet. Kvinnor
na måste själva bevaka sina intressen. Lönefrågan stod först på lärarinnor
nas program och mötet uttalade en protest mot regeringens löneproposi
tion. Nästa punkt gällde den ojämna fördelningen inom SAF:s 
centralstyrelse.139 Det nya förbundet gick således redan från början ut med 
huvudfrågor som gällde den könsliga arbetsdelningen inom lärarorganisa
tionens ledning, och ett lönesystem som gynnade männen. Snart skulle de 
också börja ifrågasätta den könsspecifika arbetsdelningen inom yrkeskarri
ären. Till seminariekommittén gjordes en framställning om att kvinnliga 
rektorer, adjunkter och läkare borde anställas vid de kvinnliga semina
rierna och till Stockholms stadfullmäktige ställdes krav på att överlärare
tjänsterna skulle öppnas för kvinnor.140 

Diskussionen i riksdagen 
Men alla dessa aktioner mot lönepropositionen var verkningslösa. Kvin
norna fick stöd från helt olika politiska läger, men trots att både Ernst 
Trygger, Harald Hjärne, Carl Lindhagen och många andra talade för 
kvinnornas sak i riksdagen, gick löneregleringen igenom enligt Bergs 
förslag.141 Propositionen utlöste en synnerligen intensiv debatt i riksdagen. 
Sex motioner som behandlade frågan om manliga och kvinnliga lärare i 
skolan väcktes.142 När propositionen, utskottsförslaget, reservationerna 
och motionerna togs upp till debatt i de båda kamrarna blev det tydligt 
vilken smältdegel för korsande ideologier om feminisering och professiona-
lisering, för statligt eller kommunalt, för köns- och klassmotsättningar som 
folkskolans lärarkollektiv hade blivit. 

Ur mängden av synpunkter som kom fram vid riksdagsdebatten kan man 
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urskilja några huvudlinjer. Dels fanns en feminiseringsfalang, som ansåg att 
det var bäst att folkskolläräryrket gjordes till ett kvinnoyrke, både av 
ekonomiska och ideologiska skäl. Det var slöseri med krafter att försöka få 
männen att stanna i skolans tjänst, "då kvinnorna intet bättre begära än att 
allt mera användas i skolans tjänst." Bergs förslag uppfattades som ett 
försök att "motarbeta decimeringen av den manliga lärarkåren."143 Dels 
fanns också en grupp debattörer som tog parti för likalönsprincipen av 
samma skäl som Elsa Eschelsson och Anna Larsson-Lessel - att bryta en 
lång tradition av likalön var en rättskränkning, när kvinnorna uppenbarli
gen hade samma arbetsuppgifter och samma komptens. För några av dessa 
debattörer fanns det dessutom ett dolt klassargument i debatten; folkskol
lärarinnornas sociala bakgrund och samhällsställning gjorde att de inte 
kunde behandlas hur som helst. Man kunde inte förvägra lärarinnorna en 
avlöning "som med hänsyn till deras utbildning och sociala ställning kan 
anses skälig." Lärarinnorna sades vara "våra mest begåfvade och självstän
diga kvinnor" eller folkskolan lockade "särskilt kvalificerade kvinnor— 
kvinnor med bildning långt utöfver hvad som erfordras för folkskolans 
närmaste behov."144 I den statliga lönesättningen av en yrkesgrupp inbe
greps också en slags klassvärdering; en viss samhällsställning krävde en viss 
lön. 

Bland talarna fanns också "lön efter kön" anhängarna. För dem gällde 
det att försöka hitta skillnader i det arbete som utfördes för att motivera 
löneskillnader mellan könen på grund av arbetsdelningen. Det var svårt att 
hitta kvalitativa skillnader, möjligen kvantitativa. "Kvinnans fysik har icke 
samma kraft och uthållighet som mannens.145 Fridtjuv Berg uttryckte det 
så här i kammardebatten: 

Lärare och lärarinnor prestera måhända lika mycket arbete — och säkerligen 
lika värdefullt arbete, men de prestera helt visst icke samma slags arbete. 

Kvinnor kunde inte ersätta den manliga arbetskraften i skolan. Eftersom 
det i en familj fanns både en kvinna och en man, så borde samma lag gälla 
för skolans värld, menade Berg.146 1860-talets skolmodertänkande var nu 
avlöst av ett skolfadertänkande. Den nya ideologin, som framhöll mannens 
egenskaper som fördelaktigare för lärarverksamheten, hade slagit igenom. 

Hade det då någonsin funnits en uttalad likalönsprincip mellan män och 
kvinnor i folkskolan, som många i debatten hade hållit fast vid? Juridikpro
fessorn och justierådet Ernst Trygger hävdade i första kammaren i polemik 
mot Fridtjuv Berg, att en sådan rättsprincip faktiskt förelåg. Rättsprinciper 
växte fram av hävd och eftersom den statliga lönedelen till lärarlönerna 
under så långa tider varit lika både för män och kvinnor, så hade en 
rättsnorm tagit form, vars förändring kvinnorna upplevde som en rätts
kränkning, menade Trygger.147 
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Vem hade rätt? Greta Wieselgren kom in på denna lönedebatt i sin bok 
från 1968 om kvinnans rätt till ämbete Den höga tröskeln. Hon menar, att 
en medveten likalönsprincip nog egentligen aldrig funnits ens inom folk-
skollärarkåren. Skälet till att kvinnorna hade fått samma löner som män
nen, berodde på att lönerna var satta vid existensminimum, och att männen 
förväntades ha biinkomster, medan kvinnorna skulle kunna leva på lönen 
utan extraförtjänster. Talet om en existerande likalönsprincip från kvin
nornas sida 1906 var en strategi för att försöka hindra att en ny statlig 
löneprincip slogs fast, som skulle kunna användas mot kvinnorna i framti
den, menade Wieselgren. Statens avsikter med det hela var just att få en 
norm fastställd som kunde legitimera framtida särbehandlingar av kvinnor i 
en tid, när alltfler kvinnor stod på tröskeln ut till det offentliga livet.148 

Wieselgren har rätt i att statens avsikter med att slopa likalönsprincipen i 
folkskollärarkåren i själva verket gällde en ny löneprincip, som skulle göra 
det omöjligt för kvinnorna i framtiden att ställa krav på lika löner mellan 
män och kvinnor. Det skulle inte finnas några undantag att stödja sig på vid 
kommande löneregleringar. Men en statlig likalönsprincip hade existerat 
inom folkskolans lärarkår. Både på 1880-talet och 1890-talet hade man 
hänvisat till den i riksdagsdebatten. Men varför hade då just folkskollära
rinnorna fått samma löner som männen? För att förklara likalönsprincipens 
uppkomst måste vi söka oss tillbaka till den tid i i historien, när yrket 
öppnades för kvinnorna. Likalönsprincipen var ett resultat av ett klasslöne-
tänkande och en kvarleva från en period längre tillbaka, när staten gärna 
såg att kvinnor ur medelklassen tog över mestadelen av undervisningen i 
skolan. Kvinnornas klassbakgrund kunde så att säga kompensera deras 
könstillhörighet och därför gjordes ingen åtskillnad mellan manliga och 
kvinnliga löner. Denna förklaring var också Fridtjuv Bergs, när han i andra 
kammaren gjorde en historisk tillbakablick och redogjorde för lärarlöner-
nas utveckling både utifrån ett könsperspektiv och ett klassperspektiv: 

Ursprungligen funnos vid folkskolan inga andra lärare än manliga, och de togos 
på grund av den ytterst låga aflöningen uteslutande ur de lägre samhällslagren. 
Lönerna voro då sådana, att man icke kunde tänka på att ur medelklassen 
erhålla personer till lärare i folkskolorna. På 1850-talet uppstod ett mycket starkt 
intresse för folkskolan, och då kom man på den tanken, att hvad som vore 
absolut otillräckligt för män ur medelklassen, det skulle kanske kvinnor ur 
samma klass kunna nödtorftigt existera på. Man förverkligade tanken, och så 
kom det till, att bildade kvinnor ur medelklassen började så småningom taga 
tjänst i folkskolan. För dessa kvinnor såg man ingen anledning att göra afknapp-
ning i lönerna. Så har likställigheten mellan lärare och lärarinnor i folkskolan 
omärkligt kommit till stånd och bibehållit sig.149 

Kontentan av Bergs agerande tydde på att han nu ansåg att hela folkskollä-
rarkårens ställning hade ändrats så att männen kommit upp i samma 
"klassnivå" som kvinnorna och därför inte längre borde gå för kvinnolöner, 
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även om han inte säger detta rent ut. Statliga skolreformer stod för dörren. 
Det nya "professionaliserade" folkskolläraryrket var ett yrke som skulle bli 
attraktivt även för män, och för att det skulle bli möjligt måste en differen
tiering upprättas, som skapade manliga och kvinnliga nivåer inom yrket. 
Det kunde lättast markeras genom att staten fastställde olika lönenivåer för 
män och kvinnor. Att de manliga folkskollärarna satt med i politiska 
beslutsfunktioner bidrog till att det var möjligt att förverkliga en sådan 
utveckling. Ingen av folkskollärarrepresentanterna i riksdagen talade för 
sina kvinnliga kamrater år 1906.150 

"Vi lärarinnor få i framtiden ej arbetskamrater, utan herrar " 
Statens förändrade attityd och sveket från männen i SAF:s ledning upplev
des som en symbolisk kvarsittning för kvinnorna, medan männen fick 
flytta upp i en högre klass. Lön efter kön skulle införas, där kvinnorna hade 
vant sig vid att åtminstone en principiell jämlikhet hade existerat. Att just 
lönesättningen av kvinnorna upplevdes om en personlig värdering av det 
arbete som utfördes hade uttalats redan på det första folkskollärarinnemö-
tet i Jönköping 1892: 

Fröken Adèle Wetterlind framhöll den omoraliska inverkan som lönefrågan 
utöfvade på människors uppfattning af hvarandra, i det att männen överskattade 
sitt värde, kvinnorna misskände sitt och förföllo till samma passivitet som 
alltid.151 

Samma tankar fanns i Anna Larsson-Lessels skrift. Detta var säkert en 
känsligare fråga än männen i kårens ledning hade räknat med. Rosalie 
Lindgren skrev i ett brev till Fridtjuv Berg, när löneregleringen gått 
igenom: 

Sent skola folkskolans lärarinnor glömma, att det var deras forna kamrat, som 
kallblodigt räknade ut och med mästarehand måttade slaget - detta slag, som ej 
endast drabbat lärarinnorna, utan äfven Sveriges alla arbetande kvinnor.152 

Rosalie Lindgren hörde till de aktiva feministerna i lärarinnekåren, som i 
likhet med Anna Hammardahl och Adèle Wetterlind, inte ansågs riktigt 
rumsren bland SAF-männen. Sven Nylund skriver om henne i sina Minnen, 
att hon var behäftad med starkt socialt patos för bland annat kvinnosaken, 
men att hon gjorde sina inlägg med en hänförelse som mer vittnade om det 
känslofulla kvinnohjärtat än om intellektuell förståndsskärpa.153 Rosalie 
Lindgren tog efter 1906 års erfarenheter snart upp en ny presstrid, (den 
första finns omtalad i kapitel 2) men denna gång emot sina forna kamrater 
inom SAF. Mest hårt gick hon mot redaktören för Svensk Läraretidning, 
Emil Hammarlund, som hon tyckte hade svikit lärarinnorna både i riksda
gen och i tidningen.154 I en lång artikelserie försvarade sig Fridtjuv Berg 
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"Att mina gamla vänner, som jag beundrat och hållit af sedan ungdomen, kunde 
handla så emot oss stackars lärarinnor! Jag kommer inte öfver det". Anna Rylander 
var folkskollärarinna i Stockholm. Hon blev ordförande både i Stockholms Lärarin
nors Diskussionsklubb och Sveriges folkskollärarinneförbund. Hon var under 
många år föreståndare för skolresebyrån och "barnhotellet" och arbetade också inom 
arbetsstugeverksamheten, djurskyddsaken etc. Hon startade en husmodersskola för 
folkskoleflickor. Bilden ur Svensk Läraretidning. 

och Emil Hammarlund mot beskyllningarna och framhöll hur låst situatio
nen hade varit i riksdagsarbetet. Slutresultatet var den enda möjliga 
kompromissen.155 

Många kvinnor i folkskolans tjänst kände sig kränkta och besvikna på 
sina manliga kamrater, "en förtärande smärta", som stockholmslärarinnan 
Anna Rylander uttryckte det: 

Ja, ser du, det är inte pengarna, fast jag nog såväl som de andra behöfver dem, 
men att (och här nämnde hon ett par namn) mina gamla vänner, som jag har 
beundrat och hållit af sedan ungdomen, kunde handla så emot oss stackars 
lärarinnor! Jag kommer inte öfver det.156 

Så beskrev hon besvikelsen över löneuppgörelserna 1906 för sin väninna 
Alma Wik. Båda blev aktiva inom Sveriges Folkskollärarinneförbund, 
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Rylander som ordförande och Wik som sekreterare. Kvinnorna hade känt 
sig jämställda med männen i detta yrke, undervisning av barn var ett 
område som de behärskade lika bra som männen. Uppfostran och under
visning var: 

ett arbete af annan art än andra, ett arbete, hvartill själva naturen ju särskildt 
kvalificeradt kvinnan. Skulle hon nu också där, på sitt eget speciella område, 
undervärderas, degraderas? 

skrev Alma Wik.157 Den psykologiska effekten av lönedifferentieringen 
var uppenbar: 

Till den ekonomiska förlusten för kvinnorna, som den lägre aflöningen innebär, 
kommer den nedslående känslan af, att hennes skolarbete underskattas. Hvar-
för värderas icke mitt arbete lika högt som mina manliga kamraters, då jag likväl 
gör mitt bästa och arbetar intensivt.— Likställighetens brytande 1906 blef ett 
splittringens frö, som utsåddes i Sveriges stora folkskollärarkår, 

skrev Anna Rylander i ett upprop till Dagny 1908, Lika arbete, lika lön.158 

Och att löneregleringen 1906 verkligen ledde till en konflikt mellan män 
och kvinnor inom folkskollärarkåren var uppenbart. Rosalie Lindgren 
skrev till borgmästaren i Stockholm, Carl Lindhagen och beklagade det 
"ohyggliga tillstånd", som uppstått i skolan efter 1906 års riksdag. 

Lärare och lärarinnor ha blivit fiender i stället för kamrater.— Inga medel 
lämnas oförsökta att kväva lärarinnornas spirande självständighet.— Vi lärarin
nor få i framtiden ej arbetskamrater, utan herrar.159 

Epilog 

Vad hände sedan? Det är inte möjligt att inom denna avhandlings ram följa 
frågan längre än till 1906 års konflikt. Vi kan bara konstatera att detta var 
början till en lång epok av splittring inom Sveriges lärarkår. Det professio
nella projektet blev sig aldrig riktigt likt efter detta. Andra lärarkategorier 
började också organisera sig i egna konstellationer så att kraften hos SAF 
med tiden sinade. Först var det alltså folkskollärarinnorna som gick sin 
egen väg. Sedan började de större städernas manliga folkskollärare ordna 
egna lönekongresser utanför SAF:s regim. Småskollärarinnorna bildade så 
småningom en egen riksorganiation och detsamma gjorde de manliga 
folkskollärarna.160 I Stockholms folkskolor utbröt efter 1906 års riksdag 
storgräl mellan lärare och lärarinnor om platser till ombudsförsamlingar 
och överstyrelse. Svensk Läraretidning talade om att det brutit ut ett 
"gerillakrig mellan män och kvinnor" och manade till besinning.161 

172 



Elsa Eschelsson och Anna Larsson-Lessel fick rätt i att den lilla löneskill
nad som bestämdes 1906 bara var början till en tid när större lönedifferen
ser skulle skapas mellan manliga och kvinnliga lärare, Kvinnornas strid för 
lika lön hade till en början viss effekt på Fridtjuv Bergs politik under hans 
andra ministerperiod. Han erkände till och med att det varit principiellt 
felaktigt att göra skillnad mellan manliga och kvinnliga löner och anamma
de i stället det förslag om behovslöner som föreslagits, ett lönesystem där 
skillnader i inkomsterna inte drogs upp efter könskriterier utan mellan 
familjeförsörjare och inte-familjeförsörjare.162 Den stora lönereglerings
kommittén som avlämnade sitt betänkande 1918 hade dock en helt annan 
uppfattning. De skillnader mellan män och kvinnors arbete, som skissera
des år 1906 hade nu institutionaliserats och blivit fullt statligt legitimerade 
1918. Ideologin om männens överlägsenhet fick full genomslagskraft och 
männen hade definitivt vunnit "kampen om katedern" för denna gång: 

Men även om samma slags tjänster komme att stå öppna för såväl kvinnor som 
män, funnes, såvitt för närvarande kunde ses, icke förutsättningar för formell 
likställighet i lönehänseende mellan manliga och kvinnliga lärare. För sådant 
ändamål skulle fordras, att, om man bortsåge från andra omständigheter, de 
kvinnliga lärarnas arbete vore icke blott av samma art utan även av samma 
omfattning som de manliga lärarnas, med andra ord att kvinnan ägde samma 
kraft och uthållighet som mannen. Såvitt nämnden kunnat utröna, förhölle det 
sig så, att kvinnorna i allmänhet icke ansåges kunna rå på med samma arbetsbör
da som männen, där arbetet vore av mera krävande art.163 

Ordentliga löneskillander mellan män och kvinnor drogs nu upp. Så hade 
ett självständigt kvinnoyrke sakta förvandlats och anvisats en underordnad 
position i jämförelse med männens. Än en gång hade folkskollärarkåren 
bevisat, att de ägde en professions förmåga att utöva "social closure" och 
denna gång mot kvinnorna på det egna stadiet. Männen hade alltså både 
den totala makten i lärarorganisationens ledning, men även ett visst infly
tande i statsapparaten. De hade utnyttjat sitt politiska försprång till att 
utestänga kvinnorna från sin egen nivå. Under denna fas av det professio
nella projektet gick feminisering och professionalisering inte att förena, 
inte om kvinnorna skulle ha kvar samma position som männen. 

Sammanfattning och diskussion 

Kapitlet inleds med ett teoretiskt resonemang omkring orsakerna till köns
segregeringen i arbetslivet. Det tycks finnas en utbredd uppfattning inom 
teoretiskt inriktad kvinnoforskning, att könsskillnaderna på arbetsmarkna
den uppkommit och vidmakthålles av både de kapitalistiska produktions
förhållandena och det sociala könssystemet. Grunden till männens ute
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stängning av den kvinnliga arbetskraften låg i att kvinnorna, på grund av sin 
anknytning till reproduktionssfären, sålde sina tjänster till ett billigare pris 
och därför hotade männens intressen. Det sociala könssystemets ideologi 
bidrog till att vidmakthålla skillnaderna. Vid tillfällen av hård konkurrens 
om jobben eller i situationer där kvinnorna försökte överskrida de gängse 
könsmönstren i arbetslivet ledde kvinnornas närvaro ofta till att öppna 
könskonflikter uppstod. Var det samma mekanismer som låg bakom "kam
pen om katedern" mellan könen i läraryrket? 

För att förstå vad som utspelade sig inom lärarkollektivet i den svenska 
folkskolan, när alltfler kvinnor kom in under 1800-talets andra hälft, måste 
man koppla samman kvinnoökningen med både professionaliseringspro-
cessen och statens ökade inflytande över folkundervisningen. Den nya 
marknad som skapades genom det allmänna skolväsendets framväxt var ju 
ett fält som ansågs lämpligt också för kvinnor och därför fanns det risk 
sammanstötningar mellan manliga och kvinnliga intressen inom kåren. Om 
kvinnorna blev för många, kunde de hålla lönerna nere eller på andra sätt 
störa det professionella projektets utveckling. "Kampen om katedern" 
kunde bli en öppen könskonflikt. 

Med utgångspunkt i Frank Parkins teori om "social closure" har jag 
undersökt om lärarinnorna kunde integreras i den professionella uppbygg
naden av läraryrket, eller om de utsattes för några utestängningsförsök från 
de manliga lärarnas sida. Parkin menar ju att anledningen till att vissa 
professioner (eller semiprofessioner) fick en sådan stark kvinnlig dominans 
berodde på att männen inte hade tillräcklig professionell styrka att ute
stänga dem. Eftersom jag tidigare har hävdat att folkskollärarkåren i 
många avseenden lyckades komma en bra bit på väg i sina professionalise-
ringssträvanden, borde de också äga förmåga att stänga ute kvinnorna, om 
dessa inte ansågs önskvärda. Det var vid två tillfällen under min undersök
ningsperiod, som kvinnornas ökande antal kunde tänkas ge anledning till 
farhågor för folkskollärarna. Det första hotet kom från småskollärarinnor
na under 1860- och 1870-talen, när småskolorna med outbildade lärare 
växte i antal och utbyggnaden av de fasta folkskolorna stannade av. Det 
andra hotet kom från folkskollärarinnorna vid undersökningsperiodens 
slut efter sekelskiftet. 

Småskolorna var från början tänkta som ett alternativ till storskolorna, 
(dvs växelundervisningsskolorna eller folkskolorna) och det var inte klart 
uttalat, att de skulle vara underställda den egentliga folkskolan. Folkskollä
rarna löste problemen med den nya skolformen och den outbildade lärarka-
der som började uppträda, genom att omgärda sitt eget yrkesrevir och 
försöka göra småskolessystemet till ett underordnat skolstadium i förbin
delse med folkskolan, och med ett underställt kvinnligt lärarkollektiv -
småskollärarna. På det sättet avvärjdes det första feminiseringshotet. Ge
nom småskollärarkårens tillkomst fick folkskollärarna en underställd 
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grupp att markera sig mot och "stå på", något som är mycket viktigt för en 
professions möjligheter att hävda sig. Feminiseringsprocessen i småskollä-
rarkåren kunde vävas samman med professionaliseringsbehoven. Genom 
att kvinnorna tog hand om den tyngre delen av undervisningen, nybörjar
nas abc-träning och den första förberedande kunskapsinlärningen, under
lättades männens arbetsbörda och folkskolans kurs kunde göras mer kvali
ficerad. En könsspecifik arbetsdelning hade skapats. 

Utestängningen av småskollärarinnorna bidrog till att vi fick två olika 
lärarkollektiv med olika kompetens, utbildningsbakgrund och social status 
i den svenska folkskolan. Folkskollärarnas förmåga att utöva "social closu
re" mot kvinnorna utfördes på ett mycket chevalereskt sätt. Retoriken om 
kvinnornas talanger att ta hand om just de små barnen visste inga gränser. 
Genom att anknyta till det sociala könssystemets ideologier om den goda 
modern, kunde kvinnan hållas kvar i hemmets sfär, även när hon befann sig 
i yrkeslivet, och kvinnorna kunde gå in i arbetslivet utan att behöva ge 
avkall på sin kvinnlighet eller hota det manliga systemet. 

Folkskollärarinnorna däremot var mycket lättare att integrera i det pro
fessionella projektet. De hade samma utbildningskrav som männen, sam
ma rättigheter och skyldigheter. Många folkskollärarinnor rekryterades 
från sociala miljöer som kunde underlätta hela kårens strävan till kollektiv 
mobilitet in i bildningsborgerskapet och dessa medelklasskvinnor kunde 
hjälpa till att förverkliga bottenskoleprogrammet. Under min undersök
ningsperiod utvecklade de manliga folkskollärarna två olika strategier gen
temot sina kvinnliga kolleger i den egentliga folkskolan. Under tiden fram 
till sekelskiftet under det professionella projektets uppbyggnadsfas höll 
kåren en rent professionell linje, dvs alla som hade samma utbildning och 
examen accepterades som likvärdiga inom kåren och skulle ha samma 
villkor oavsett kön. Under denna period hade folkskollärarinnorna som 
yrkesskår en unik situation i jämförelse med andra kvinnogrupper, åtmins
tone rent teoretiskt. De hade samma arbetsuppgifter som sina manliga 
kolleger, samma statliga löner, samma pensionsålder, samma tjäntgörings-
skyldighet, samma yrkesutbildning och till och med högre grundutbildning. 
I samhällets ögon klarade de undervisningen av folkskolebarnen lika bra 
som männen och de hade stor frihet att skapa sig en egen plattform både i 
det pedagogiska och offentliga livet. Kvinnorna bidrog också till att en 
specifik lärarkultur om kallet utvecklades, något som var viktigt för en 
professions dolda budskap och för idealiseringen av den professionella 
kunskapsbasen. 

Trots kvinnornas relativa självständighet uppstod ändå skillnader mellan 
män och kvinnor i det som engagerade utanför skolans väggar, en slags 
könsspecifik kärriärarbetsdelning. De flesta kvinnor sökte sig "nedåt" till 
det filantropiska arbetet bland barnen och samhällets olycksbarn, medan 
männen drogs "uppåt", till det offentliga, till politiken, till administratio

175 



nen och skolbyråkratin. Kvinnorna var också utestängda från den politiska 
sfären och fick därför gå omvägar för att komma in i det offentliga. 

Under det professionella projektets mognadsfas utvecklade männen en 
ny strategi mot kvinnorna. Från att i början ha varit rent professionellt 
orienterade med tyngdpunkten lagd på det gemensamma arbetet, blev de 
efter sekelskiftet mer känsligt orienterade. Den manliga styrkan och män
nens företräden drogs allt oftare fram i den ideologiska debatten. Man 
försökte framskapa en könslig arbetsdelning genom att framhålla männens 
förmåga att ta hand om äldre pojkar och klasser med disciplinproblem. Det 
talades till och med om att skolan behövde en fadersgestalt precis som man 
vid mitten av 1800-talet hade framhållit hur viktig en skolmoder vore i 
arbetet. 

Sanningen bakom denna nya ideologi var att en ny nivå inom läraryrket 
höll på att växa fram, en könslig stratifieringsprocess pågick. Männen höll 
på att ta ett nytt trappsteg upp i yrkeshierarkin. Folkskollärarinnornas 
försämrade villkor märktes på flera områden. Inom lärarorganisationens 
ledning växte inte deras inflytande i takt med deras procentuella ökning 
både inom kåren och inom organisationen, tvärtom försämrades den. Vid 
flera tillfällen utsattes de för hot om ett giftermålsförbud; de kunde inte lika 
lätt som förut göra sig gällande på lärarmötena; när nya karriärvägar 
öppnades inom yrket var dessa vikta för männen; utbildningsplatserna 
växte inte i takt med efterfrågan trots att kvinnorna hade bättre grundut
bildning; de kommunala lönepåslagen ökade i högre grad för männen än 
för kvinnorna, etc. Det som öppnade kvinnornas ögon och blottlade orätt
visorna var den statliga lönefrågans utveckling efter sekelskiftet. 

Löneregleringen 1906, när lärare och lärarinnors statliga löner för första 
gången skildes åt, blev en intressant principiell strid, där feminiseringens 
och professionaliseringens problem, könsprinciper och klassprinciper kor
sades. Lön efter kön skulle införas där en likalönsprincip tidigare hade varit 
praxis och med detta kunde en ny nivå markeras och skapas för männen. 
Feminiseringen av folkskolläraryrket kunde användas till professionalise
ringens favör, precis som småskolläraryrkets feminisering hade använts på 
1860-talet. Nu fick männen ytterligare en kvinnogrupp att markera sig mot. 
Riksdagen 1906 bestämde att likalönsprincipen bland lärarna i folkskolans 
tjänst skulle upphöra. Förslaget kom från en av huvudaktörerna i lärarnas 
professionella projekt, Fridtjuv Berg, när denne som ny ecklesiastikminis
ter skulle lotsa en löneförhöjning för kåren i hamn. För Bergs framtida 
bottenskola var det viktigt att männen stannade kvar i yrket. Min undersök
ning visar att Berg i sin politik fick stöd av de andra ledarna i den allmänna 
lärarorganisationens topp. Kvinnornas konkurrensmedel, den lägre lönen, 
elinimerades genom att ålderstilläggen gjordes helt statliga. Därigenom 
skulle inte ekonomiskt sinnade skolråd lockas att hellre anställa en kvinna, 
bara för att slippa männens högre ålderstillägg. 
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Den statliga byråkratins utveckling mot att inordna och kontrollera sina 
kvinnliga tjänstemän i ett större hierarkiskt reglerat system under den 
organiserade kapitalismens tid, kunde utnyttjas av männen inom folkskol-
lärarkåren till att flytta upp ett trappsteg över kvinnorna. De manliga 
folkskollärarna kunde dra fördel av sitt försprång inom politiken och inom 
statsapparaten till att styra feminiseringsprocessen. Genom den professio
nella framgångarna hade detta arbete blivit attraktivt även för männen. 

Löneregleringen 1906 utlöste en stark indignation hos folkskollärarin
norna, som kände sig kränkta över att sorteras in i en lägre fålla. Folkskollä
rarinnorna bildade en egen riksorganisation för att bevaka sina rättigheter 
inom kåren. Deras särorganisering var alltså betingad av konkreta historis
ka händelser. Kvinnornas kollektiva agerande hade således materiell bas 
och var inte en ideologisk konstruktion omkring det typiskt kvinnliga. Det 
var när kvinnorna började överskrida de gängse könsmönstren, som kon
flikterna uppstod. Bildandet av Sveriges Folkskollärarinneförbund var för
sta steget mot en lång tid av splittring inom den svenska lärarkåren. Det 
professionella projektet blev sig aldrig riktigt likt efter detta. 

Läraryrket inom det lägre skolväsendet hade nu utvecklats i olika nivåer. 
Från att från början ha utgjort ett enda trappsteg kan vi mot periodens slut 
finna att det fanns minst fyra nivåer inom kåren, överläraren, folkskollära
ren, folkskollärarinnan, småskollärarinnan. "Kampen om katedern" hade 
avgjorts till männens fördel. 

Vid sekelskiftet hade läraryrket i folkskolan utvecklats till ett yrke i olika hierarkiska 
nivåer. Det betydde att folkskollärarinneyrket, som dittills varit ett relativt jämlikt 
yrke "halkade efter" och de manliga folkskollärarna klev upp ett steg inom skolans 
värld. Teckning: Sören Burman, Umeå 
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VI Sammanfattande 
slutdiskussion 
Genom de strukturförändringar som inträffade i Sverige under 1800-talet i 
samband med industrikapitalismens genombrott skärptes klass- och köns
motsättningarna i vårt land. Den svenska folkskolan blev en viktig institu
tion för social och ideologisk kontroll av de lägre samhällsklassernas barn. 
Med skolans hjälp skulle barnen lära sig nödvändiga kunskaper, men de 
skulle också fostras till att bli lydiga, arbetsamma, fosterländska och gud-
fruktiga. Den nya yrkesgrupp som tillkom i samband med folkundervis
ningens utbyggnad, folkskollärarkåren, hamnade således mitt emellan ge
nomgripande ekonomiska och sociala förändringar och det motstånd som 
dessa förändringar skapade. Lärarinnorna och lärarna skulle bevara den 
existerande sociala ordningen och mildra spänningarna i samhället. Histo
rien om lärarna för "folkets barn" kan därför ge oss en inblick i frågor om 
makt, ideologi och kontroll under en period i historien, när det moderna 
Sverige började ta form. 

Lärarinnorna och lärarna i den svenska folkskolan blev dock inte bara 
viljelösa bihang inom den dominerande ideologin. De började själva skapa 
ideologi. De utgjorde en yrkeskår som var hårt styrd av strukturella be
gränsningar, men de lyckades ändå förändra sina villkor och sina positioner 
på ett anmärkningsvärt sätt. Och denna förändring inramades av den 
historiska utveckling som vi alla känner till: befolkningsökning, folkom
flyttningar, klassformeringar, folkrörelsernas framväxt, parlamentaris
mens gryning etc. I denna samhälleliga omdaning var det vissa grupper och 
yrken som bättre än andra lyckades göra sig gällande, och dit hörde de s k 
professionerna. Lärarna i folkskolan strävade efter att bli en profession. 

Lärarkårens obestridde ledare under 1800-talets slut och 1900-talets 
början var skolmannen och politikern Fridtjuv Berg. När denne i ett brev 
till vännen Alfred Dalin i Huskvarna blickade tillbaka på sitt arbete för 
skolans och lärarkårens utveckling, insåg han att uppbyggnadsarbetet hade 
inneburit en hård kamp: "Om man bara hade tid, borde man göra en bok 
om all den strid vi haft att föra under de gångna tjugo åren", skrev han.1 

Men lärarnas kamp skulle inte utföras med vapenskrammel och hat, utan 
med långsiktiga och värdiga metoder, en slags "mjuk" revolution. Berg 
sammanfattade sina synpunkter på den professionella kampens strategi 
några år senare i ett brev till riksdagsmannen Emil Kristensson: 

vi folkskolemän måste ständigt besinna att vi leva i fält; förr i världen, under rent 
primitiva förhållanden, brukade man upphäva höga härskrin i den tron att man 
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därmed injagade skräck hos sina fiender; enligt modern krigskonst är sådant det 
allra dåraktigaste man kan hitta på, —; nu gäller det att utan larm och hojtande 
sorgfälligt undersöka terrängen och undvika dess mest blottställda punkter, men 
begagna sig av allt skydd den erbjuder för att tum för tum avancera mot målet;2 

Fridtjuv Bergs val av metod förkroppsligar den idealbild av professionalise-
ringens väsen som de professionella själva tecknade vid sekelskiftet. Det 
gällde att på ett lågmält sätt skapa makt och inflytande för sitt yrkeskollek
tiv utan att det märktes alltför mycket utåt. Den professionella organise
ringens metod, som skilde sig från arbetarklassens mer högljudda och 
direkta kampmetoder, innebar trots allt att en lång rad strider måste 
utkämpas både innanför och utanför de egna yrkesleden, om ett kollektiv 
ville avancera mot ett professionellt mål. Min studie av lärarkårens femini-
serings- och professionaliseringsprocess har därför utgått ifrån att dessa 
båda företeelser måste behandlas utifrån ett konfliktperspektiv. 

De konflikter som just denna avhandlings yrkeskår, lärarna i den svenska 
folkskolan, var indragna i vid 1800-talets slut och 1900-talets början har jag 
med ett litet tillspetsat uttryck kallat "kampen om katedern". Denna 
formulering skulle kunna beteckna de spänningar som uppstod på olika håll 
när folkskollärarkåren rörde sig uppåt i klasshierarkierna och därför kom in 
på politiska och kulturella områden som behärskades av andra professio
nella yrkesutövare, som dittintills haft inflytande över undervisningssek
torn, nämligen prästerna, läroverkslärarna, akademikerna, det traditionel
la bildningsborgerskapet. Folkskollärarna tog ju över den pedagogiska 
kompetensen i lokalsamhället och prästerskapet var inte längre församling
ens naturliga lärare. Folkskollärarna ville också utvidga folkskolan till en 
allmän bottenskola och kom då i konflikt med läroverkslärarna etc. Ut
trycket "kampen om katedern" kunde också gälla den interna strid som 
fördes mellan olika lärarfraktioner i det svenska lärarkollektivet, t ex de 
schismer som uppstod mellan Svenska Folkskolans Vänner, en förening 
med kristen inriktning och Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, den 
större lärarorganisationen som använde sig av mer sekulariserade profes
sionella metoder. 

Det är dock inte dessa konflikter som har stått i centrum för avhandling
ens övergripande frågeställning, utan "kampen om katedern" i det svenska 
lärarkollektivet har i stället formulerats utifrån ett könsperspektiv. För att 
ge en fullständig historisk bild av den svenska lärarkåren måste man proble-
matisera att yrket fick ett stort antal kvinnor inom sitt kollektiv, eftersom 
det sociala könssystemet likaväl som klassystemet är en basstruktur i en 
samhällsformation. Min undersökning har också visat att könsfrågorna i 
läraryrket spelade en mycket stor roll både i den interna debatten inom 
kåren och i den offentliga diskussionen utanför kåren. Därför är det fram
för allt könskampen om katedern som min undersökning har inriktats på. 
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Jag har också försökt att knyta denna konflikt till andra generellt verksam
ma samhälleliga förändringsprocesser. 

Avhandlingens huvudfråga har således varit att belysa vad som hände 
inom ett yrkeskollektiv, när både män och kvinnor upptäckte att en ny 
arbetsmarknad kunde vinnas, att ett nytt fält kunde erövras, som enligt 
gängse könskulturella normer var lika lämpligt för båda könen. Uppstod 
det intressekonflikter mellan män och kvinnor inom det nya fältet? Förhål
landena mellan män och kvinnor komplicerades av att de som drogs till 
denna nya sektor inte hade samma sociala bakgrund, och därmed inte förde 
med sig samma kulturella kapital in i yrket. För fattiga och begåvade unga 
män med bondeursprung eller arbetarbakgrund var folkskolläraryrket en 
karriärväg uppåt, en språngbräda för social mobilitet, och för ogifta kvin
nor ur medelklassen och lägre medelklassen var lärarinneyrket också ett 
eftertraktat och respekterat yrke. Det innebar att konkurrensen inom det 
nya fältet inte bara var en könskonflikt, utan att den också hade klassdi
mensioner. Ur samhällelig synpunkt var båda dessa kapital av värde för 
skolan, både det könskulturella och det klasskulturella. Det var därför inte 
självklart vilket kön staten eller kommunerna skulle satsa på. 

Läraryrket i det lägre skolväsendet är intressant att utforska även ur 
andra aspekter. För att förstå sig på hur feminiseringsprocessen utveckla
des och ändrade karaktär måste man också koppla ihop den med andra 
förändringsprocesser inom yrket. Jag har funnit att professionaliseringen, 
som samtidigt pågick inom läraryrket var nära sammanvävd med feminise-
ringen. Uttrycket "kampen om katedern" kan därför också beteckna den 
strävan till makten över katedern, som lärarkåren försökte uppnå under 
1800-talets andra hälft. Liknande strategier mot professionell autonomi, 
social avgränsning och yrkesmonopol använde många intellektuella yrken 
under 1800-talet. Därför har det varit angeläget att knyta mitt studium av 
lärarkåren till en teoretisk diskussion om professionalisering för att försöka 
finna ut vad som var generellt och vad som var specifikt för just denna 
yrkeskategoris strategier. 

Den mycket rikhaltiga professionaliseringslitteraturen visar att forsk
ningen har angripit det samhälleliga fenomen som kallas professionalise
ring på många olika sätt. En vanlig ansats har varit att forskarna utgått från 
de mest vällyckade professionerna som läkarna och juristerna och sedan 
försökt finna gemensamma drag hos alla de yrken som kan räknas till de 
professionella, till exempel att dessa yrken kräver en hög teoretisk utbild
ning, ett särskilt mått av yrkeshängivenhet, att de professionella talar för 
sina klienter, har vissa yrkesetiska normer etc. En annat sätt att studera 
professionerna har varit att sätta in deras uppkomst i större strukturella och 
historiska sammanhang, där industrikapitalismens förändringar, den ratio
nella statens framväxt och byråkratiernas utveckling har fått bilda utgångs
punkten för analysen. Ytterligare en forskningsprofil kan urskiljas. Det är 
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den som lägger tyngdpunkten på att studera professioneras olika strategier, 
hur dessa bygger upp sin makt kring sin kunskapsbas, försöker idealisera 
och mystifiera sin kunskap och framför allt hur de inhägnar sig socialt och 
utestänger andra från tillträde till professionen, de så kallade "social clo-
sure"-teorierna. 

I denna avhandling har jag försökt att förena de båda sistnämnda forsk
ningsansatserna. Jag har använt mig av både ett strukturellt betraktelsesätt 
och ett som tar sikte på de professionella strategierna. Jag har således 
undersökt strukturernas inverkan på läraryrket, men också intresserat mig 
för vilka strategier som yrkeskollektivet faktiskt använde sig av i sina försök 
att professionalisera sig. Problematiken kring könsaspekterna har därvid 
fått spela en viktig roll. 

En grundläggande struktuell förutsättning för lärarkårens förändrade 
villkor under 1800-talet var det kapitalistiska produktionssättets gradvisa 
insteg i vårt land. Som en ram för undersökningen har jag därför haft Rolf 
Torstendahls modell för industrikapitalismens förändringsfaser, och då 
framför allt koncentrerat mig på skiftet mellan den s k klassiska industrika
pitalismens fas och den organiserade kapitalismens fas vid 1800-talets slut 
och 1900-talets början. Den organiserade kapitalismens inverkan på folk
skolan tog sig yttryck i att en ny grundkvalifikation krävdes av den unga 
generationen, och att ny slags massutbildning därför växte fram som lade 
starkare tonvikt på skolans medborgerliga funktion än den moralskola som 
varit förhärskade under folkskolans första årtionden. Denna nya skola 
krävde också lärare med andra ämneskunskaper och en ny pedagogik där 
individen och barnet stod i centrum. Skolans kvalificerande, ideologiska 
och kontrollerande funktioner upprätthölls således med annorlunda meto
der än tidigare och detta ställde andra krav på lärarna och deras utbildning. 
Läraren och lärarinnan i folkskolan och småskolan fick alltså en ny roll i och 
med de stora förändringarna inom ekonomi, teknik, politik och klasstruk
tur. Under den organiserade kapitalismens fas skapades också nya hierar
kier inom tjänstemannavärlden, ett förhållande som också märktes inom 
lärarkåren. De nya hierararkierna ledde till att könsmotsättningarna inom 
yrket artikulerades tydligare. 

En annan viktig strukturell förutsättning för läraryrkets utveckling var 
den förändrade situation som kvinnorna utsattes för under 1800-talet med 
den demografiska omvandling som följde i industrisamhällets spår. De 
sociala förhållanden som uppstod för de ogifta kvinnorna genom nä
ringsstrukturens och äktenskapsmönstrens förändring ledde till att en 
kvinnlig arbetskraftsreserv skapades, som måste beredas försörjning på 
nya områden. Kvinnofrågan fick politisk relevans och den gällde i första 
hand de ogifta medelklasskvinnorna. Undervisningen av folkets barn blev 
ett fält som kvinnorna gärna sökte sig till, eftersom det var ett respekterat 
arbete, som gav möjligheter till nära kontakt med barn och en viss själv
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ständighet i lokalsamhället, även om det var ett hårt och slitsamt yrke. Med 
hjälp av ideologin om lärarinnan som den goda modern kunde kvinnorna 
hållas kvar i hemmets sfär, även när de befann sig i arbetslivet och en kvinna 
kunde bli lärarinna utan att behöva göra avkall på sin kvinnlighet. För de 
ogifta kvinnorna i medelklassen fanns inte heller så många andra socialt 
accepterade yrken att välja på. Lärarinnornas inträde i det allmänna skol
systemet underlättades av att kvinnor sedan lång tid tillbaka hade haft 
ansvar för barnundervisning i den tidigare kyrkliga hemundervisningen och 
i andra slags undervisningsformer. Under 1800-talet tog således kvinnorna 
det första steget ut i offentligheten och lade därmed grunden till sin egen 
sociala och politiska frigörelse. De första emancipatoriska kvinnoorganisa
tionerna bildades, och dessa drog till sig i synnerhet lärarinnor. Lärarinnor
na var också delaktiga i att skapa den nya pedagogiken kring "barnets 
århundrade". Allt detta bildar bakgrunden till läraryrkets feminiserings-
process och även till dess professionaliseringsprocess. 

En tredje strukturell förändring som jag har ansett vara mycket viktig för 
läraryrkets utveckling, har varit statens förändrade roll för folkundervis
ningen. Från att i huvudsak ha varit en privat och kommunal-kyrklig 
angelägenhet övertogs helhetsansvaret för de lägre samhällsklassernas fost
ran och undervisning alltmer av den borgerliga staten och kyrkans inflytan
de minskade. Detta skedde gradvis under min undersökningsperiod men 
den statliga styrningen av skolan intensifierades i början av 1900-talet. De 
stora undervisningskommittérna som tillsattes 1906 markerade att ett nytt 
statligt tänkande genomsyrade skolpolitiken. Statens nya ansikte under 
den organiserade kapitalismen kom således att få betydelse för det som 
hände med skolan men också för dess funktionärer, lärarna. Med statsin-
terventionismen följde, att det allmänna lägre skolsystemet integrerades i 
byråkratiska former och kontroller, att skolans kurser standardiserades, så 
att vi fick ett mer enhetligt folkskolesystem över hela landet. Detta gjorde 
att den svenska lärarkåren fick en mer enhetlig styrning, vilket underlätta
de deras professionalisering. Den stratifiering inom kåren som blev följden 
av byråkratiseringen stimulerade också en professionell process. Min un
dersökning har visat att en sådan stratifieringsprocess inte skedde "av sig 
själv" utan var resultatet av politiska handlingar. 

Dessa förskjutningar inom samhällsstrukturerna påverkade således i hög 
grad den yrkeskår som denna undersökning handlar om, men det var inte 
det enda som fick genomslagskraft för yrkets utveckling. Rätt tidigt började 
lärarna och lärarinnorna att svara mot strukturerna, att "leva sitt eget liv", 
de började gå samman i föreningar, starta egna tidningar, hålla egna tal, 
välja olika strategier, skapa sin egen kultur, kort sagt, ett "professionellt 
projekt" startade. Hör här vilken social medvetenhet som fanns lagrad i en 
enskild byskollärares uttalanden om sin kår: 

182 



Såsom ledamot af taxeringsmyndigheterna, hushållningssällskapet, skogskom
mittén, suppleant i landstinget m.m. har jag ofta kommit i beröring med de s.k. 
ledande männen inom länet —. Det är mig en glädje att kunna konstatera det 
man tager allt mera hänsyn till folkskollärarnas åsikter vid afgörandet af de 
allmänna frågorna för kommunerna och länet, och detta trots det faktum att 
folkskollärarna inom länet till öfvervägande del af gjort ställt sig på den liberala 
sidan. Kårens sociala ställning är stadd i stadig förbättring.3 

Lärarna verkade medvetna om var makten fanns och vilka vägar, som 
måste beträdas för att lyfta kåren uppåt. För att få en bild av vilka vägar som 
lärarkåren slog in på i sin professionaliseringssträvan har jag undersökt de 
olika strategierna i den kollektiva mobiliseringen mot ett professionellt 
mål. Som utgångspunkt för denna analys har jag haft Magali Sarfatti 
Larsons förändringsteori om professionerna och funnit, att hennes modell 
för hur det professionella projektet förändrades i takt med den kapitalistis
ka samhällsutvecklingens rytm, i stora drag även gällde för den svenska 
folkskollärarkårens professionella utveckling. Trots att lärarkollektivet re
dan från begynnelsen var underställt omfattande byråkratiska regler och 
kontroller från kommunala och kyrkliga organ går det att ändå att skönja 
två faser i lärarnas professionella projekt under min undersökningsperiod. 
En uppbyggnadsfas, när en rad projekt med olika inriktning startade, olika 
föreningar bildades och olika slags lärartidningar avlöste varandra. Det 
rådde en anda av den fria marknadsprincipen, att "allt var möjligt". Lärar
na och lärarinnorna gjorde sin kår synlig gentemot andra grupper i samhäl
let. Denna uppbyggnadsfas gick gradvis över i en mognads fas i slutet av 
århundradet, när riksorganisationen Sveriges Allmänna Folkskollärare
förening (SAF) fick större makt och kunde samla kåren till en hårt styrd 
organisation med större möjligheter att ge kåren ett samlat professionellt 
ansikte. 

I den andra fasen, uppträdde monopoliseringstendenser och "social 
closure", men den innebar också att det professionella projektet blev mer 
framgångsrikt, när kårmedlemmarna och riksorganisationen integrerades 
och sögs upp i de kulturella, administrativa och politiska byråkratierna, 
från vilka de fick inflytande att påverka och ge normer för skolans utveck
ling. Efter sekelskiftet hade folkskolans lärarkår börjat få del i kontrollen 
av skolans utveckling, även om man inte kan hävda att lärarna hade fått 
fullvärdig professionell status. Som kollektiv hade de socialt flyttat sig 
framåt. 

Hur bar sig lärarna åt rent konkret i sitt projekt? Jag har visat att kåren 
hade stora svårigheter, därför att deras kunskapsbas inte var exklusiv, 
deras utbildning inte hade anknytning till teori och vetenskap och deras 
klienter, fattiga bondbarn och stadsbarn, var helt utan status. Den historis
ka bilden av skolmäster eller skolmoster som ett nådehjon levde länge kvar. 
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Rikspolitikerna och lokalpolitikerna höll lärarnas löner på svältgränsen, 
trots kårens ihärdiga försök att förbättra sin materiella standard. Bildnings-
borgerskapet gjorde narr av denna yrkesgrupp och pekade på uppblåsthe
ten och "halvbildningen" i seminarieutbildningen, "chronschougsandan". 
I skämtpressen förlöjligades deras lantliga framtoning och deras klassbak
grund. Det fanns således en lång rad hinder. För lärarna fanns det två 
huvudlinjer att följa. Den ena vägen var den rent professionella strategin, 
att försöka få till stånd en bättre utbildning och utveckla yrkets kognitiva 
och teoretiska sida. Dit hörde att försöka få en anknytning till nya rön inom 
barnpsykologi, pedagogik etc. Samtidigt ville man definiera och avgränsa 
sina revir, skapa karriärmöjligheter, skapa etiska normer etc. Den andra 
vägen var att formulera alternativa strategier för att gå runt problemen och 
skaffa sig inflytande över katedern på andra sätt, till exempel på politisk 
väg. 

Lärarkåren blandade friskt dessa strategier. Jag har funnit att deras 
strategi gick ut på en slags "läsa-tala-skriva"-metod, dvs de försökte höja 
sin kår genom att använda sig av "rätten att tala" i det offentliga livet, 
genom att aktivt delta i det offentliga samtalet på olika nivåer. Det går att 
följa deras aktiviteter i en lång rad av delprogram som jag har velat kalla det 
politiska programmet, bottenskoleprogrammet, det kulturella program
met, det sociala programmet, utbildningsprogrammet etc. Samtidigt med 
dessa mer övergripande strategier fanns också de på lokal nivå. Lärarna och 
lärarinnorna kunde använda sitt kulturella kapital i en bygd till att bli 
"experter" i olika frågor, hygien, vaccination, trädgårdsodling, kommunal
kunskap osv, och deras seminarieutbildning gav dem också en kulturell 
kompetens till att leda sångkörer, amatörteater, starta föreningar, leda 
kursverksamhet och dylikt. Läraren och lärarinnan hade möjligheter att bli 
nyckelpersoner i ett lokalsamhälle. Seminariernas socialisation var mycket 
viktig för denna sida av yrket. De mycket dåliga lärarlönerna tvingade 
också ut många till uppdrag vid sidan om yrket för att de skulle kunna 
försörja sig och sina familjer. 

Min framställning ger kanske intryck av att alla lärare och lärarinnor var 
lyckade kulturpersonligheter, med övermänskliga krafter att arbeta för 
kollektivets bästa. Så var förstås inte fallet. De fanns också de misslyckade, 
de alkoholiserade, de som i böndernas ögon "inte dög någonting till" de 
som bara tyckte om att läsa, de som fick besvär med disciplinen eller av 
olika skäl kom på kant med skolrådet eller föräldrarna och utsattes för hård 
press att ge sig av. I Svensk Läraretidning kan man följa de många processer 
som lärarna och lärarinnorna var inblandade i och många av de orättvisor 
som drabbade enskilda lärare på grund av intolerans och byskvaller. 

Medan professionaliseringsprocessen pågick blev kvinnorna inom lärar
yrket allt fler. Myra H Strobers modell för vilka faktorer som måste sam
verka för att en könslig yrkesstruktur skall brytas visade sig äga giltighet 
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även för läraryrkets feminisering. Det fanns sålunda ett samspel både på 
arbetsmarknadsnivå, samhällsekonomisk nivå och ideologisk nivå, när yr
ket öppnades för kvinnorna. Det var först och främst av statsfinansiella skäl 
som läraryrket kom att förkvinnligas så fort. Den billigare kvinnliga arbets
kraften var attraktiv för stat och kommun, som skulle bekosta det nya 
skolsystemet. Statsmakterna uppmuntrade feminiseringen så länge som 
skolan och yrket inte hade så hög status. 

I Sverige kan vi först och främst urskilja två olika mönster för feminise
ringen, ett som jag har kallat "fattigmönstret" som uppstod i en ekonomisk 
och pedagogisk skolkris i mitten på 1800-talet. Småskolan, som från början 
var en nödlösning men som med åren fick fastare organisation, bidrog till 
uppkomsten av ett kvinnligt lärarproletariat, småskollärarinnorna, som 
ekonomiskt och rättsligt fick leva under mycket svåra förhållanden. Deras 
problem uppmärksammades på allvar först mot slutet av 1800-talet, då de 
bättre integrerades i den allmänna lärarorganiseringen och statsmakterna 
började intressera sig för deras utbildnings- och löneproblem. 

Den andra feminiseringsvågen var ett "stadsmönster". I städerna fanns 
det ett stort behov av lärarkrafter och gott om ogifta kvinnor i medelklassen 
som sökte försörjning. Genom en kvinnopolitisk reform i mitten av 1800-
talet öppnades även den egentliga folkskolan för kvinnliga lärare och 
kvinnliga folkskoleseminarier bygges upp. Det var framför allt i städernas 
folkskolor och i industrialiserade områden som folkskollärarinnorna först 
kom att anställas. Mot slutet av perioden märktes att folkskollärarinnorna 
också fick tjänster i landsbygdsskolorna. Det är alltså viktigt att påpeka att 
vi hade två olika lärarinneyrken i den svenska folkskolan. 

I en lokalstudie av Sköns församling utanför Sundsvall har jag bland 
annat följt vad som hände med lärarinnorna i ett dynamiskt sågverksdistrikt 
under 1800-talet och kunnat visa vilken starkt föränderlig arbetsplats som 
skolan var, i synnerhet vid århundradets slut. Lärarinnorna måste därför 
anpassa sig till en rad nya funktioner. Jag har försökt ge några glimtar av 
1800-talslärarinnornas yrkesliv och vardagsliv, deras systemvärld och livs
värld. Att vara lärarinna på 1800-talet var att kämpa för brödfödan i 
hälsovådliga överfyllda klassrum, att få frysa i dragiga och dåligt eldade 
lokaler och att bli utsatt för hård social kontroll från prästen och försam
lingsborna, men också att deltaga i ett mycket viktigt bildningsarbete, som 
gav utrymme för personliga initiativ och möjlighet till självförverkligande. 
För många unga flickor var lärarinneyrket ett drömyrke. 

På ytan verkade det som om feminiseringsprocessen inte störde det 
professionella projektet, tvärtemot vad annan forskning om feminisering-
ens problem velat göra gällande. Den litteratur som behandlat lärarnas 
professionalisering har oftast sett kvinnornas inträde i yrket som ett pro
blem som försvårade det professionella projektet. Jag har funnit att kvin
norna tvärtom bidrog till yrkets professionella utveckling. Småskollärarin
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norna välkomnades för att de tog hand om de små barnen och den första 
läsinlärningen, vilket underlättade undervisningen i den egentliga folksko
lan. Men de accepterades bara på villkor att småskolan gjordes till ett 
underordnat stadium och inte konkurrerade med folkskolan. Även folk
skollärarinnorna accepterades. Deras medelklassbildning sågs som ett till
skott till kårens kompetens, något som kunde locka även medelklassens 
föräldrar att använda sig av folkskolan. Kvinnornas sociala hjälpverksam
het och kulturella engagemang hjälpte till att idealisera yrket och ge det den 
kulturella nimbus och altruistiska fläkt som en profession så väl behöver för 
att vinna respekt. Min undersökning har också visat att lärarinnorna var 
mycket aktiva inom lärarmötesverksamheten, i utvecklingen av nya under
visningsmetoder och en ny pedagogik, i det filantropiska arbetet bland 
barnen, sommarlovskolonier, klädinsamlingar etc. Deras tidigare utbild
ning i flickskolor och läroverk höjde hela lärarkårens grundkompetens. 
Kvinnornas samhällsställning och utbildning underlättade steget över för 
hela kåren från en klassposition till en annan. 

Hur utvecklades då förhållandet mellan män och kvinnor i skolans värld? 
Ja, bakom de retoriska fasaderna om lärarinnornas förträfflighet pågick 
nämligen skeenden som gick ut över kvinnorna inom kåren. Först drabba
des småskollärarinnorna, sedan folkskollärarinnorna. Till hjälp i analysen 
av lärarinnornas integrering i det professionella projektet, har jag använt 
mig av Frank Parkins teori om "social closure". Parkin menar att det som 
skiljer den professionella organiseringens metod från den fackliga är just 
att de professionella använder sina yrkeskunskaper och meriter till att 
socialt inhägna sig för att få yrkesmonopol på en viss marknad och därför 
utestänger dem som inte anses önskvärda inom professionen, dem som inte 
har rätt utbildning eller av andra skäl inte är önskvärda. Ett bekant histo
riskt exempel är utestängningen av kvinnor från tillträde till högre utbild
ning och tjänster, ett fenomen som bottnade i det sociala könssystemets 
lägre värdering av kvinnorna och i männens politiska och kulturella domi
nans. Uppträdde liknande fenomen även inom denna yrkeskår? Min un
dersökning visar att det var vid två tillfällen under min undersökningspe
riod som kvinnorna utsattes för "social closure" från männen inom kåren. 

Det första utspelet riktade sig mot småskollärarkåren under 1850-och 
1860-talen och var en professions försök att värja sig mot att en ny skolform 
med outbildad arbetskraft skulle konkurrera ut den egentliga folkskolan 
med seminarieutbildade lärare. Denna aktion riktade sig inte mot kvinnliga 

lärare i första hand utan mot outbildade lärare överlag. Eftersom småskol-
läraryrket mycket snabbt kom att helt och hållet tas över av kvinnor kom 
denna utestängning också att indirekt betyda en gränsdragning mot kvin
norna. Detta ledde till könslig arbetsdelning och fastlåsning av ett skolsys
tem med en överordnad manlig värld, folkskolan, och en underordnad 
kvinnlig värld, småskolan. Vi fick två olika lärarkategorier, med olika lön, 
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utbildning, kön och status. Redan tidigt visade folkskollärarna att de kunde 
utestänga den arbetskraft som inte hade den rätta utbildningen eller merit
värdet. De slutgiltiga besluten om denna bodelning mellan folkskolans och 
småskolans lärarkår togs av statliga myndigheter. 

Gentemot folkskollärarinnorna, som endast långsamt ökade sin procen
tuella andel av kåren, utvecklade männen en annan strategi. Dessa kvinnor 
var lättare att integrera i det professionella projektet. De hade samma 
utbildningskrav, samma tjänstgöringsskyldigheter, samma pensioner, sam
ma statliga minimilöner, samma arbetsuppgifter som männen. De kunde få 
ordinarie tjänster och behålla tjänsten även om de gifte sig. Folkskollära
rinnorna arbetade således sida vid sida med männen på formellt jämställda 
grunder, något som gjorde folkskollärarinneyrket unikt. (Detta betydde 
inte att kvinnorna i realiteten hade samma möjligheter och villkor som 
männen.) Kvinnornas kulturella kapital, både deras klasskapital och kön
skapital, uppfattades som en tillgång i professionaliseringen. Kvinnornas 
tillskrivna moderliga egenskaper framhölls som en tillgång för skolan. 

Under tiden fram till 1800-talets slut, under det professionella projektets 
uppbyggnadsskede höll kåren således en rent professionell linje, alla med 
samma utbildning och meriter accepterades oavsett kön, dvs en fri mark
nadsprincip praktiserades. Kvinnornas ökningstakt var högre än männens. 
Vid sekelskiftet började emellertid männen föra en ny strategi mot kvinnor
na inom folkskollärarkåren. Reglerings- och kontrollmekanismer började 
göra sig gällande. En könsligt orienterad strategi utvecklades för att moti
vera en könslig stratifiering. Genom att införa differentierade mans- och 
kvinnolöner kunde männen lyftas upp på en högre nivå än kvinnorna. 
Männen inom kåren (och även politikerna) började nu betona de manliga 
könsegenskaperna som mer värda än de kvinnliga i läraryrket. Männen 
sades orka mer, de kunde hålla bättre disciplin, de var friskare, mer stabila 
på sina arbetsplatser etc, alltså borde de befinna sig på en högre lönenivå än 
folkskollärarinnorna, som dessutom inte hade familjer att försörja. Män
nen lyckades alltså på konstgjord väg skapa en arbetsdelning, där det inte 
fanns någon. För att bromsa den kvinniga konkurrensen infördes också 
vissa regleringar. 

Den könsliga stratifieringen mellan män och kvinnor skedde under det 
professionella projektets andra fas. Det verkade som om ökad feminisering 
och professionalisering inte gick att förena, när det professionella projektet 
kommit en bit på väg och yrket började bli mer attraktivt för männen. 
Åtminstone inte om män och kvinnor befann sig på samma nivå. Folkskol
lärarinnorna hade i början av 1900-talet ökat sin andel av kåren och 
närmade sig nästan 40 procent. Även i folkskolorna på landsbygden börja
de kvinnliga folkskollärare att anställas, det som tidigare hade varit män
nens område. Kvinnorna började ställa krav på att få vara med i ledande 
funktioner och överskred sålunda de gängse könsmönstren. Det kändes 
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tydligen angeläget för männen att se om sitt hus. Folkskolläraryrket var en 
lämplig karriärväg för begåvningsreserven från landsbygden, som inte hade 
ekonomiska resurser till läroverksår och universitetsstudier. Det ansågs 
inte rättvist att städernas medelklassdöttrar fick ta över denna sektor. Det 
föreföll som om Fridtjuv Berg ville göra seminarierna till ett slags lands
bygdsungdomarnas "universitet". Han skriver i sin seminarieproposition 
1913: 

Det vore icke lyckligt om seminarierna bleve till övervägande delen befolkade 
av ungdom från de s.k. högre skolorna och därmed i regeln från städerna och de 
burgnare samhällsklasserna. Det skulle innebära en väsentlig minskning i deras 
antal, som från de bredare folklagren genom folkskolan och seminariet sökte sig 
fram till andel i bildningen och plats i bildningsarbetet.4 

I propositionen framhöll Berg hur viktigt det var att läraren och lärarinnan 
till barnen från de kroppsarbetade klasserna själva en gång prövat på 
kroppsarbetets villkor och vunnit förtrogenhet med arbetarklassens liv. 
Och det var ur folkskolans elit man ville värva den nya generationen 
folkskollärare.5 Detta synsätt gynnade en manlig tillväxt av yrket. För Berg 
var det viktigt för bottenskolans framtida utveckling att männen stannade 
kvar i yrket. Utvecklingen gick mot att feminiseringskurvan långsamt 
svängde av, och männen ökade sin procentuella ledning. Kvinnornas klass
bakgrund kunde inte i längden kompensera deras könstillhörighet. Lära
rinnornas historia blev ett exempel på hur de båda maktsystemen klassys-
tem och könssystem samverkade. Inte förrän omkring 1960, alltså drygt 
femtio år senare, blev folkskollärarinnorna i majoritet i yrket. 

Folkskollärarinnornas försämrade villkor vid sekelskiftet märktes på 
flera områden, både inom yrkeskollektivet och i relationerna till staten. 
Inom lärarorganisationens ledning växte inte deras inflytande trots att de 
ökade sin andel av kåren. Snarare minskade det. Vid flera tillfällen vid 
1800-talets slut och 1900-talets början utsattes de för hot om ett giftermåls
förbud både från kyrkans män och enskilda riksdagsmän. När nya karriär
vägar öppnades för kåren var dessa enbart tänkta för männen. De kvinnliga 
utbildningsplatserna vid seminarierna växte inte i takt med efterfrågan, 
utan staten satsade hellre på nya manliga seminarier, trots att de kvinnliga 
sökande var mer meriterade och efterfrågades på marknaden i högre ut
sträckning. På de sämre extraordinarietjänsterna och vikariaten blev kvin
norna fler. Folkskollärarinnorna började nu samlas till egna möten och 
egna föreningar för att värna om kvinnornas rättigheter. Det som definitivt 
blottlade orättvisorna och öppnade lärarinnornas ögon för att nya nivåer 
höll på att skapas inom kåren var den statliga lönefrågans utveckling efter 
sekelskiftet. När staten gick ifrån likalönsprincipen 1906 och detta initera-
des av en manlig folkskollärare på ecklesiastikministerposten (Fridtjuv 
Berg), som dessutom stöttades av lärarorganisationens centralstyrelse, 
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utbröt en öppen könskonflikt inom kåren. Lönefrågans utveckling ledde till 
att det gemensamma professionella projektet splittrades. 

"Kampen om katedern" hade vid detta tillfälle avgjorts till männens 
fördel. Och detta var bara början. Kvinnorna skulle få finna sig i att större 
löneskillnader skapades och att tydligare gränser mellan manliga och 
kvinnliga folkskollärare drogs upp längre fram. Min undersökning har visat 
hur maktspelet rent konkret gick till, när nya hierarkier mellan män och 
kvinnor skapades och hur det upplevdes av de inblandade. Under min 
undersökningsperiod kan vi bevittna hur en kår som från början bildade ett 
enda trappsteg mot periodens slut hade utvecklats till en stege med minst 
fyra olika trappsteg, överlärare, folkskollärare, folkskollärarinna och 
småskollärarinna. Det sociala könssystemet hade anvisat kvinnorna de 
lägre nivåerna. Kvinnorna kände sig kränkta därför att de tyckte sig vara 
svikna av sina forna kamrater, som de samarbetet med i det gemensamma 
uppbyggnadsarbetet. Undervisningen av barn var det enda området där 
kvinnorna hade känt sig jämställda med männen. Även på detta område 
hade de nu degraderats, ansåg de. Lönestriden 1906 blev en viktig princip
fråga för den borgerliga kvinnorörelsen, eftersom den nya "lön efter kön
principen" inom läraryrket var ett tydligt tecken på ett nytt statligt kvinno
förtryck. 

Jag har använt mig av både lärarutbildningsfrågan och lärarlönediskus-
sionen som exempel på hur sammanväxta tre förändringsprocesser inom 
läraryrket var, både feminisering, professionalisering och statlig byråkrati-
sering. Statens roll för hur de två förstnämnda företeelserna skulle utfalla 
var nämligen mycket stor. Staten var en slags primus motor, en regulator 
för hur processerna skulle utvecklas. Det var staten som genom kravet på 
en enhetlig seminarieutbildning gav grunden för en gemensam professio
nell identitet hos kåren. Det var staten, som genom att öppna yrket för 
folkskollärarinnor och ge dem samma rättigheter som männen, också gav 
förutsättningar för ett gemensamt professionellt projekt mellan män och 
kvinnor i folkskolan. Det var också staten som genom sin kvinnopolitiska 
linje under 1870-talet satsade på kvinnorna och ökade feminiseringen. 
Statens intresse för att förbättra lärarutbildningen och modernisera semi
narierna hjälpte till att höja yrkets anseende. 

Men det var också staten som höll nere lönerna på existensminimum och 
som tog beslut om att likalönsprincipen mellan män och kvinnor i folksko
lan skulle överges, så att nya nivåer skapades inom lärarkollektivet. Det var 
också staten som stoppade feminiseringen genom att efter sekelskiftet i 
högre utsträckning ge männen nya utbildningsplatser. Det var staten som 
genom att inte ta ansvar för småskollärarinnornas utbildning bidrog till att 
denna kår levde så länge "utanför" det professionella projektet. Staten var 
således som jag tidigare framhävt en mycket viktig aktör för det som skulle 
hända. Det verkade finnas en ambivalens från statens sida beträffande 
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lärarna. Det såg ut som om det fanns två motstridiga krafter i rörelse i 
statens förhållande till lärarkåren i det lägre skolväsendet. Den ena kraften 
försökte dra kåren uppåt mot högre professionell status. Att bemöta en 
grupps professionella strävan positivt och låta dem socialt avancera som 
kollektiv var också att tillägna sig deras lojalitet. Professionalisering som 
samhällsfenomen har också en legitimerande sida. Bättre förhållanden och 
större makt kunde göra kåren mer pålitlig ur statens synpunkt. Den andra 
kraften försökte bromsa så att lärarna inte skulle komma för högt.6 En 
gemensam bottenskola och en professionell lärarkår kunde röra om för 
mycket i förhållandet mellan klasserna. Det gällde att hålla kåren på lagom 
professionell nivå. 

Det fanns tidigt en medvetenhet om att lärarna var nyckelpersoner i den 
kulturella reproduktionen och därför viktiga i den sociala kontrollen. "Den 
värnar Svea land, som fostrar Svea folk", som det uttrycktes i samtiden.7 

Lärarna skulle "bevara den existerande kartan över samhället och mildra 
demarkationslinjerna."8 Men lärarna och lärarinnorna blev inte bara soci
ala marionetter. Med deras medverkan växte folkskolan till en kulturin
stans i samhället. Det var ett hedersamt uppdrag att deltaga i formandet av 
det nya Sverige, att sprida ljus och folkbildning, att vidga människornas 
horisonter, att hjälpa studiebegåvningar till högre studier, att vara pionjä
rer i kampen för en demokratisk skola. För folkskollärarna själva blev det 
därför mycket viktigt att få politisk makt för att utifrån en politisk plattform 
kunna göra folkskolesaken till en mer genomgripande samhällsfråga. 
Bland annat i bottenskolefrågan kom lärarkåren att framstå som en poli
tiskt radikal grupp. 

De manliga folkskollärarna utnyttjade den politiska makt de erövrat till 
att dra upp nya gränser mot kvinnorna i det egna kollektivet. Likalönsprin-
cipen övergavs på initiativ av Fridtjuv Berg med stöd av de andra folkskol
lärarna i riksdagen och lärarorganisationens ledning. Genom att kvinnorna 
var utestängda från den politiska arenan, hade de inte samma maktmöj
ligheter som männen. Lärarinnornas engagemang för den kvinnliga rösträt
ten och för att bilda egna organisationer, där den kvinnliga särarten betona
des, hade alltså sin grund i försämrade ekonomiska och rättsliga förhållan
den, dvs deras aktioner hade materiell bas. 

Frågan om folkskollärarinnornas försämrade villkor har också en histo
risk tidsdimension. Det finns anledning att ställa sig frågan varför den 
könsliga stratifieringen och den nya könslöneprincipen kom just vid sekel
skiftet. Bidrog de förändrade produktionsförhållandena under den organi
serade kapitalismen till att en ny form av kvinnodiskriminering utveckla
des? Löneskillnaderna mellan män och kvinnor på andra områden inom 
den offentliga sektorn ökade, vid posten, vid telegrafen, seminarierna, 
högre folkskolorna, samskolorna etc. Inom de stora offentliga lönekom
mittéer som arbetade vid början av 1900-talet, spelade kvinnornas löne-
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och civilståndsfrågor en mycket stor roll, och de principiella skillnaderna 
mellan könen markerades tydligt. 

Staten i sin nya roll som "den gode fadern"9 måste ta ansvar för att 
familjebildningen kunde fungera och att männen fick försörjarlöner. Även 
inom industrin tillgreps lagstiftning som gjorde situationen svårare för 
kvinnorna i vissa yrken.10 Manliga fackföreningar började också utöva 
"social closure" mot kvinnor. Arbetsmarknadens segmentering förstärkte 
ideologin om de skilda sfärerna, den manliga och den kvinnliga, och ideolo
gin om enförsörjarfamiljen fick näring.11 Den positiva särbehandlingen av 
männen skedde samtidigt som alltfler kvinnor gjorde entré i yrkeslivet och 
den medborgerliga rösträttsrörelsen för kvinnor började växa. Det para
doxala var, som både Elsabeth Fox Genovese, Gro Hagemann och andra 
kvinnohistoriker har hävdat, att samtidigt som principen om kvinnornas 
medborgerliga rättigheter ökade, så ökade behovet av att betona skillna
derna mellan könen och skapa könsliga hierarkier.12 Folkskollärarinneyr-
kets utveckling är ett exempel på den omformering i det sociala könssyste
met som skedde under den organiserade kapitalismens tid, inte bara i 
klassystemet. 

När folkskolan firade hundraårsjubileum 1942 hölls ett festtal till den 
gamle folkskolläraren, den slitne gubben, som var bärare av hela det tunga 
oket att uppfostra det svenska folket. För att ge en historiskt rättvis bild av 
folkskolans förflutna, borde festtalaren ha kompletterat bilden av heders
gästen och vid hans sida också ställt två kvinnliga honoratiores, småskollä
rarinnan och folkskollärarinnan. Min avhandling har avsett att vara ett 
sådant komplement. 
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VII SUMMARY 
When the compulsory elementary school was introduced in Sweden in the 
course of the second half of the 19th century a new profession was insti
tuted, that of the elementary school teacher. Originally it was a male 
profession, but women were also employed at a comparatively early date. 
Educating children was an occupation that attracted women from the 
middle classes since it was a respected and socially accepted profession. As 
a result of new school regulations in the 1850s women gained access to a new 
type of public office. Through these school regalations two new female 
professions were created in Sweden: that of junior school teacher, småskol
lärarinna, and that of elementary school teacher, folkskollärarinna. The 
posts as junior school teachers came to be occupied almost entirely by 
women, but women were also prominent in the other profession - about 40 
per cent of the elementary school teachers were women by the early 20th 
century. After that very little further feminization took place, and the men 
retained their share of the profession. 

The chief aim of the thesis is to investigate what happened in a profes
sional body when both men and women discovered that a new labour 
market was at their disposal, which, in accordance with current cultural 
norms, was equally suitable for both sexes. Were there conflicts of interests 
in the new field? The relations between men and women were complicated 
by the fact that those who were attracted by the new profession did not have 
the same social background; therefore they did not bring the same cultural 
capital to the profession. To poor and gifted young men whose parents were 
farmers or workers the job as an elementary school teacher meant a 
possibility to advance in society, and for unmarried women from the middle 
classes and the lower middle classes the teaching profession was also 
attractive and respected. This meant that the competition in the new field 
was not only a conflict between the sexes, but also between teachers from 
different classes. From the point of view of society both these resources -
the cultural capital of gender and that of class - were valuable for the 
school. Therefore it was not self-evident which of the sexes the state and the 
local authorities should favour. The tensions and conflicts that arose be
tween the male and the female interests in the lower educational system 
have been summarized in the Swedish title of the thesis, Kampen om 
katedern, literally "The Struggle for the Teacher's Chair". 

An investigation of the teaching profession in the lower educational 
system is interesting from other aspects, too. To understand how the 
process of feminization developed and changed it must be related to other 
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changes within the profession as well. The struggle of secondary school 
teachers also involved the striving for exclusive power over the profession 
that the teachers tried to obtain in the second half of the 19th century. 
Similar strategies of professional autonomy, social closure strategies and 
professional autonomy were used in many intellectual professions in the 
same period. Therefore it seems important to relate my study of teachers to 
a theoretical discussion of professionalization in order to try to find out 
what was universal and what was specific for the strategies of this particular 
profession. 

The vast literature on professionalization shows that scholars have tre
ated this phenomenon in many different ways. One frequent approach used 
by scholars has been to proceed from the most successful professions, e.g. 
physicians and lawyers, and try to find features that all the professions have 
in common, e.g. that they require considerable theoretical education, 
special devotion to one's duties, that the professionals speak for their 
clients, have ethical norms that are special for their profession, etc. 
Another method of studying professions has been to see their origin in a 
larger structural and historical context, in which the changes of industrial 
capitalism, the growth of the rational state and the development of 
bureaucracy has been the starting-point of the analysis. A third method 
emphasizes the different strategies of the profession, how they base their 
power on their special knowledge, try to idealize and mystify their know
ledge, and, above all, how they seclude themselves socially and exclude 
others from access to the professions. These are the so-called "social 
closure" theories. 

In the present thesis I have tried to combine the last two methods. My 
approach has been structural, but I have also considered the professional 
strategies. I have studied the structural influence of the changes in the 
teaching profession, but I have also dealt with strategies that members of 
the profession actually had in their attempts at professionalization. 

A fundamental structural prerequisite for the change in the 19th century 
was the gradual introduction of the capitalist system in Sweden. In my study 
I have used Rolf Torstendahl's model of different phases of industrial 
capitalism, in particular the transitional period between the phase of clas
sical industrial capitalism and that of organized capitalism in the late 19th 
and early 20th centuries, as a theoretical basis for the study. As a result of 
the influence of organized capitalism the elementary school was changed 
and the young generation was expected to have better basic and social 
education. As a consequence a new kind of mass education was introduced, 
which stressed the social function of the school more than the moralistic 
school, which had prevailed in the first few decades of the secondary school. 
This new school obviously required more qualified teachers and new peda
gogical methods focussing on the individual child. The qualifying, ideolo
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gical and controlling functions of the school were thus maintained with 
other methods than before, and as a consequence of this the demands on 
teachers and their training increased. The great changes in economy, 
technology, politics and class structure influenced the duties of teachers in 
the elementary and junior schools. Moreover, during the phase of orga
nized capitalism new hierarchies emerged among officials, a fact which was 
also reflected in the teaching profession. 

Another important prerequisite for the development of the teaching 
profession was the changing situation of women in the 19th century as a 
consequence of the demographic transformation which accompanied the 
rise of industrial society. The new social conditions for unmarried women 
which resulted from changes in the economic structure and marital patterns 
led to the creation of a female labour force, who had to be provided for in 
other fields than in the traditional family sphere. The question of women's 
rights became politically relevant and concerned primarily unmarried mid
dle-class women. The female teacher's job was highly respected. It was a 
strenuous job, but it had obvious advantages. The teacher had close con
tacts with children and enjoyed some indépendance in the local community. 
A woman could be a teacher without renouncing her womanliness. With 
the help of the domestic ideology, women could be kept in the sphere of the 
home, even when they worked professionally. The admission of women 
into the school system was faciliated by the fact that women had long taught 
children in the education previously provided by the church in the chil
dren's homes, but also in other educational contexts. As women entered 
the public sphere during the 19th century the social and political emancipa
tion of women began and the first emancipatory women's organisations 
were formed. All these factors contributed to the feminization and profes-
sionalization of the teaching profession. 

A third structural change which I have considered to be of great import
ance for the development of the teaching profession is the changig role of 
the state in the education of the people. It was originally a private, local or 
ecclesiastical concern, but now the responsibility for education of the lower 
classes was taken over by the state to an increasing extent, and the influence 
of the church decreased. This happened gradually during the period I have 
studied, but government control over the school increased during the phase 
of organized capitalism and thus had consequences for the school as well as 
for the teachers. The intervention from the state meant that bureaucratic 
rules and controls were imposed on the public lower school system, that the 
curricula were standardized, and that the elementary school became more 
uniform throughout the country. As a consequence all Swedish teachers 
were now officials employed by the state, which faciliated their professional 
identity. 

These changes in the social structures therefore to a large extent affected 
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the profession that is the subject of this study, but they were not the only 
factors of importance for its development. At an early stage both male and 
female teachers began to form associations, to publish periodicals of their 
own, to make speeches, choose strategies, create their own culture; in short 
a "professional project" began. The teachers seemed to be aware of how 
power could be achieved and how they could increase the esteem of the 
teaching profession. In order to get an overall view of what methods the 
teachers chose in their attempts at achieving professionalization I have 
studied their different strategies in trying to reach this goal. As a starting-
point for this analysis I have used Magali Sarfatti Larson's theory about 
changes in the process of professionalization. I have found that to a large 
extent her model of how the professional project changed alongside the 
development of capitalist society applied to the professional development 
of the Swedish elementary teachers as well. 

Although the teachers were subjected to extensive bureaucratic rules and 
controls from local and ecclesiastical authorities from the very beginning, it 
is possible to distinguish two phases in the professional project of the 
teachers during the second half of the 19th century and the beginning of the 
20th century. During the first phase a number of projects were initiated, 
associations were formed, and all kinds of teachers' periodicals appeared, 
numerous teachers' meetings were held on the local, regional and national 
levels. Teachers tried to make themselves conspicuous in society. At the 
end of the century these endeavours culminated, when the association The 
Elementary Teachers of Sweden was formed. The increasing influence of 
this organization contributed to making teachers more professional. In the 
second phase we find tendencies of monopolization and "social closure" 
within the body, and it is also conspicuous that the professional project was 
more successful when teachers and their national organization were inte
grated into the cultural, administrative and political bureaucracies, through 
which they could influence and give norms for the development of the 
school. After the turn of the century the teachers had gained some control 
over the development of the school, even if they can hardly be said to have 
obtained full professional status. 

What concrete steps did teachers take in their project? I have shown that 
they met with great difficulties, because their knowledge was not exclusive, 
their training had a very limited theoretical and scientific basis, and their 
"clients" - mostly the children of poor people - lacked status altogether. 
The traditional picture of the schoolmaster and the school-mistress as 
receivers of charity lingered on for a long time. Politicians and school 
boards on the national and the local levels kept the salaries of the teachers 
on the hunger line, in spite of persistent attempts from the teachers them
selves to improve their material standard. The educated bourgeoisie made 
fun of them and and their low academic standards. In the comic magazines 
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their rustic behaviour and humble background were riduculed. There were 
consequently many obstacles. 

There were two main lines of action that the teachers could follow. One 
was the professional strategy, to demand better training, to develop the 
cognitive and pedagogic aspects of the profession on the basis of new 
findings in child psychology, pedagogics, etc; this approach also included 
attempts to define and delimit the profession and to create new opportuni
ties of making a career. The second line of action was to implement 
alternative strategies to obviate the problems by securing influence on the 
school system in other ways, e.g. politically. 

Teachers used both strategies. I have shown that they tried to increase 
the reputation of their profession by taking part in public life and in public 
discussions at different levels. It is possible to follow their activities in a 
great number of issues in what might be termed the political programme, 
the compulsory school programme, the cultural programme, the social 
programme, the ecucational programme etc. The leader of this professional 
program was the famous liberal politician and school reformer Fridtjuv 
Berg whose influence on the project was great. 

Teachers also took part in activities at the local level. Male and female 
teachers could use their cultural capital locally by acting as "experts" in 
different fields, such as hygiene, vaccination, gardening, local administra
tion, etc, and their training also gave them cultural competence to lead 
choirs, theatricals, to form associations and lead courses. Teachers occu
pied a key position in local communities. The socialization of teachers in the 
normal schools was very important for this aspect of the profession. Besides 
the very bad salaries forced many teachers to take extra jobs in order to be 
able to support themselves and their families and these extra jobs also gave 
them some influence in the community. What I have said above might give 
the impression that all teachers were successful in the social and cultural 
field. This was of course not the case. Some failed, some were "good for 
nothings" in the eyes of the public, some were alcoholics, some had disci
pline problems, some antagonized the local education board or parents and 
were pressed to leave the school. In The Swedish Teachers' Magazine 
(Svensk Läraretidning) it is possible to follow the many processes that 
teachers were involved in and many of the injusties inflicted on individual 
teachers. 

During this process of professionalization the number of women in the 
profession increased continuously. My study shows that the fast feminiza
tion of the teaching profession was chiefly due to economic factors. Women 
were employed because they cost the state and the local community lower 
salaries. In Sweden it is possible to distinguish two main patterns in the 
process of feminization, one that I have called "the poverty pattern", which 
arose in an economic and pedagogical school crisis in the middle of the 19th 

196 



century. The junior school which was originally a temporary solution, but 
which was gradually more firmly organized, contributed to the rise of a 
proletariat of female teachers. Both from the judicial and financial points of 
view the female teacher in the junior schools had to live in very difficult 
conditions. Their problems were not paid attention to until the end of the 
19th century, when they were also better integrated into the organizations 
of the teachers and the authorities began to interest themselves in their 
educational and salary problems. 

The second wave of feminization was an "urban pattern". In the towns 
the need for teachers was great, and there were plenty of unemployed 
unmarried middle-class women. As a result of a political reform in the 
middle of the 19th century it became possible for women to become 
teachers even in the elementary schools, and normal schools for women 
were initiated. Originally the female teachers were employed chiefly in 
urban schools and in industrial areas. Towards the end of the period they 
were also employed in rural schools. More than half of the urban teachers 
were women. 

In a local study of the parish of Skön outside the town of Sundsvall I have 
studied the careers of the female teachers in a dynamic sawmill area. In this 
study I have shown how drastically the school changed in the late 19th 
century. Therefore the female teachers had to adapt themselves to new 
duties. I have also tried to describe the working world and the everyday 
lives of female teachers. To be a teacher in the 19th century meant to 
struggle to make a living in insanitary crowded class-rooms, to feel cold in 
draughty, poorly heated rooms and to be exposed to strict social control 
from the clergymen and the parishioners, but also to take part in very 
important educational activities, which gave scope for personal initiatives 
and development of the teacher's own personality. To become a teacher 
was a favourite profession for many young girls. 

The process of feminization did not seem to disturb the professionaliza-
tion, as has been claimed in other studies of the problems of feminization. 
Women's access to the profession has been seen as something that delayed 
the professional programme. Unlike nearly all other scholars I have found 
that the women's contribution to the professional development was very 
important. The junior school teachers were welcomed since they took care 
of the heavy job of teaching small children to read and write. This of course 
faciliated instruction in the elementary school. However, it was stressed 
that the junior school should be subordinate to the elementary school and 
should not compete with it. Junior school teachers formed a lower step on a 
career ladder, which is important for a professional group. The female 
teachers in the elementary school were also accepted until the turn of the 
century. Their middle-class education was seen as an important contribu
tion to the competence of the elementary school teachers. This in turn 
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might entice middle-class parents to send their children to the elementary 
school. The social activities of the women teachers and their cultural 
interests also contributed to idealizing the profession, to giving it the 
cultural nimbus and altruistic air that a profession needs to be respected. 
My investigation also shows that female teachers were very active during 
the meetings of the teachers' associations, in the development of new 
teaching methods, in the philantropic work among children, at summer 
camps, collection of clothes, etc. Their previous training in secondary 
schools increased the average competence of the elementary school teach
ers. The social position and education of the women teachers made it easier 
for elementary teachers in general to climb the social ladder. 

How did the relationship between men and women in the world of the 
school develop? Behind the rhetorical façades things happened which 
affected the female teachers, first those in the junior schools, then those in 
the elementary schools. In my analysis of the integration of the female 
teachers into the professional project I have used Frank Parkin's theory of 
"social closure". According to Parkin, what distinguishes the methods of 
the professional organization from those of the trade unions is that profes
sionals use their knowledge and credentials in order to get the monopoly on 
a certain market and therefore exclude those whom they do not consider 
desirable in the profession, those who have not got the right training or are 
not desirable for other reasons. A well-known historical example is the 
exclusion of women from access to higher education, political rights and 
important posts, a phenomenon which was due to the lower status of 
women in the gender system of society but also to the political and cultural 
domination of men. Can similar phenomena be found in the teaching 
profession? My study shows that women were exposed to "social closure" 
from men on two occasions. 

The first action was taken against the junior school teachers in the 1850s 
and 1860s and implied an attempt of a profession to prevent a new type of 
school, småskolan, with unqualified teachers from outrivalling the 
elementary school proper with its qualified teachers. This action was not 
primarily directed against female teachers, but against unqualified teachers 
in general. Since the profession of junior school teacher was very soon 
taken entirely over by women this exclusion had the indirect effect of 
discrimination against women. As a result of this there emerged a rigid 
school system with a superordinated male world, the elementary school, 
and a subordinated female world, the junior school. There were too cate
gories of teachers, with different education, salaries and status. At an early 
stage secondary school teachers managed to exclude teachers who did not 
have the right training or the right qualifications. The final decisions about 
the respective duties of the elementary school teachers and the junior 
school teachers were taken by governmental authorities. 

198 



Against the other female profession, the women teachers in the 
elementary schools, who increased their share very slowly, the men used 
another strategy. These women were easier to integrate into the profession
al project. They had the same training, the same obligations, the same 
pensions, the same minimum salaries, the same tasks as the men. They 
could get permanent posts and keep them even if they married. The female 
elementary school teachers were consequently formally equal with the men 
in their jobs, which made their profession unique. (In reality this did not 
mean that women had the same possibilities and conditions as men.) The 
cultural capital of these women, both their class capital and their gender 
capital, was perceived as an asset in the professionalization process. The 
supposed motherly qualities of women were described as an asset for the 
school. 

During the period up to the end of the 19th century, during the initial 
stage of the professional project, teachers used a strictly professional 
strategy, i.e. the free market principle; everybody who had the same 
training and qualifications was accepted irrespective of sex. Women's share 
among elementary school teachers increased. However, at the turn of the 
century the men began to practice a new strategy against women teachers, 
one involving regulations and control mechanisms. A gender-oriented 
strategy was developed to motivate gender stratification. By introducing 
differentiated salaries for men and women men could be raised to a higher 
level than women. Male teachers now began to stress the male qualities as 
more valuable than female ones in the teaching profession. Men were said 
to achieve more, to be healthier, to maintain better discipline, to be more 
stable; consequently they should have a higher salary than female teachers, 
who, besides, did not have families to support. By artificial means men thus 
created a division of labour where there was really none. To impede 
competition from women certain regulations were also introduced. 

The sexual stratificaton between men and women occurred during the 
second phase of the professional project. It seemed as if increased feminiza
tion and professionalization could not be combined, once the professional 
project was under way and the teaching profession began to be more 
attractive to men. The women had increased their share of the profession 
and were approaching 40 per cent. The men began to feel threatened. The 
profession as an elementary school teacher had become a suitable career for 
talented young men from the countryside who did not have the economic 
resources to go to a secondary school and the university. It was not thought 
fair that the middle-class daughters from towns were permitted to take over 
this sector. As a result of political measures the development towards 
feminization was arrested, and the men preserved their share of the profes
sion. In the long run the class background of the women could not compen
sate for their gender. It was not until until 1960, i.e. fifty years later, that the 
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female teachers were in the majority in the profession. 
The impaired conditions of the female teachers were noticeable in sever

al ways, both within the profession and in their relations to the state. 
Although their share of the total number of elementary school teachers 
increased, they held fewer posts in the teachers' organizations. On several 
occasions at the end of the 19th century clergymen and some members of 
the Riksdag suggested that they should be prohibited to keep their jobs if 
they married. When new careers were opened to elementary school 
teachers these were reserved for the men. The number of women admitted 
to normal schools did not keep pace with the increasing demand - the state 
preferred to open new normal schools for men, although the female appli
cants were often better qualified and in greater demand on the market. The 
female teachers now began to arrange their own meetings and to form their 
own associations to defend their rights. What definitely exposed the injusti-
cies and made the women fully aware of the new levels that were being 
established in the teaching profession was the changing governmental 
policy as regards salaries after the turn of century. When the government 
abandoned the principle of equal salaries in 1906 on the initiative of a male 
elementary teacher as Minister of Education, who was supported by the 
board of the central organisation of teachers, there was an open conflict 
among the sexes in the profession. As a result of this the joint professional 
project was abandoned. 

On this occasion the men were obviously victorious in the struggle. And 
this was only the beginning. Later on women had to resign themselves to 
greater differences in salaries and to clearer demarcations between male 
and female teachers. My study shows how the power game was played when 
the hierarchies between men and women were created and how those 
involved experienced these changes. In the period I have investigated there 
was originally only a single level for elementary school teachers, while at 
the end of the period there were no less than four: headmasters, male 
teachers, female teachers and female junior school teachers. The gender 
system had relegated women to the lower levels. The women were 
offended, since they felt betrayed by their former comrades, whom they 
had cooperated with in the creation of the elementary school. The teaching 
of children was the only field in which woman had felt equal with men. Now 
they felt that they had been degraded in this field, too. The dispute about 
salaries in 1906 became an important question of principle for the women 
liberation movement, since the new "salary according to gender" principle 
in the teaching profession was a clear indication of a new kind of state 
oppression of women. 

I have used both the question of the training of teachers and the discus
sion of their salaries as examples of how intertwined the three processes in 
the teaching profession were: feminization, professionalization and state 
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bureaucratization. The role of the state for the outcome of the first two 
processes was very great. The state was a kind of prime mover for how the 
processes were to develop. It was the state that laid the foundation for a 
professional identity among teachers through its requirement that all 
elementary teachers should have the same training. It was the state that by 
opening the profession to women and giving them the same rigths as men 
created conditions for a professional project where men and women in the 
elementary school cooperated. The increasing interest of the state in im
proving the training of teachers and modernizing the normal schools also 
contributed to improving the reputation of elementary teachers. 

But it was also the state that kept down the salaries at the subsistence 
level and that decided that the principle of equal salaries for men and 
women should be abandoned, so that different levels in the profession were 
established. As I have said before, the state was an important actor in the 
processes described above. The attitude of the state to the teachers seemed 
ambivalent. There seemed to be conflicting forces at work vis-à-vis the 
teachers in the elementary school. One force tried to pull teachers towards 
a higher professional status. A positive attitude to their professional ambi
tions and their wish to advance socially was likely to promote their loyalty. 
Professionalization as a social phenomenon also has an legitimizing effect. 
The second force tried to prevent teachers from reaching too high. A 
compulsory elementary school and professional teachers might also affect 
the relationship between the classes too much. The elementary school 
teachers could not be permitted to become too professional. 

Quite early the authorities were aware of the fact that teachers were 
important in the social and cultural reproduction and in social and ideolo
gical control. But teachers did not only become instruments of the predomi
nant ideology. Through them the elementary school became a cultural 
establishment in society. It was a honourable task to take part in the 
formation of the new Sweden, to spread culture to the people, to be 
pioneers in the stuggle for civilization and a democratic school. For the 
teachers themselves it was very important to get political power - from a 
political platform they could ensure that the elementary school was treated 
as a fundamental issue. Not least in the compulsory school programme the 
teachers came to be considered a politically radical group. 

The men used their new political power to provide themselves with new 
advantages over their female collègues. The principle of equal salaries was 
abandoned on the initiative of Fridtjuv Berg, elementary school teacher 
and Minister of Education in 1905-1906. He was supported by other 
elementary school teachers in the Riksdag and the leaders of the organiza
tion. The women, who were excluded from the political arena, did not have 
the same possibilities of influencing the authorities as the men. Their 
endeavours to force through women's suffrage and to form organizations of 
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their own originated in the detoriation of their economic and judicial 
conditions. 

We might ask why the gender stratification and the new principle of 
differentiation of salaries were introduced at the turn of the century. Did 
the changing modes of production during organized capitalism contribute 
to a new kind of discrimination of women? The difference in salaries 
between men and women increased elsewhere in the public sector, too, in 
the Post Office, in the Telegraph Office, in the teacher's training colleges, 
in the secondary schools etc. In the large public salary commission in the 
early 20th century the questions of the women's salaries and civil status 
played in important role, and the fundamental differences between the 
sexes were stressed. In its new role as "the good father" the rational state 
had to take its responsibility for the functioning of families and take steps 
which made it possible for men to support their families. In industry, too, a 
new legislation was introduced which made the situation more difficult for 
women in certain trades. The segmentation of the labour market reinforced 
the ideology of the two different spheres, the male and the female. At the 
same time as men were favoured in the ways outlined above, more and 
more women entered the labour market and the women liberation move
ment began to grow. In studies of women's history by Elisabeth Fox 
Genovese, Gro Hagemann and others it has been pointed out that, para
doxically, at the same time as the principle of women's civil rights was 
stressed more and more, the need to stress the differences between the 
sexes and to create gender hierarchies grew as well. The development of the 
female elemenatary teacher's profession is an example of the reorganiza
tion of the gender system which took place during the period of organized 
capitalism, not least in the class system. 
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Appendix 

HULDA ELMDAHLS DAGBOK 
Hulda Katarina Elmdahl hade gått ut folkskolans sjätte klass i Växjö som 
13-åring med "med beröm godkänd" i de flesta ämnen. Hon hade stort A i 
sång. Hon var nummer fem i raden av elva syskon. Fadern var gårdssnick
are och torpare på biskopsbostället i Växjö, och modern hade varit trotjä
narinna åt biskopsfamiljen. År 1893 påbörjade Hulda landstingsseminariet 
i Växjö, men året innan hade hon tjänstgjort som småskollärarinna i 
Karsemåla byskola i Småland, inte så långt från gränsen till Blekinge. Det 
är under detta år som hon för dagbok över vad som händer henne i skolan 
och i byn. 

Hulda Elmdahl, som kallar sig själv ömsom "skolmostern", "skolmo-
ran" eller "skolmadamen", var bara 16 år gammal, när hon tillträdde sin 
tjänst i Karsemåla 1892. Alla i byn hade öknamn, säger hon, och själv gick 
hon under namnet "Barnet" eller "Lilla Lärarinnan". Så gott som varje 
helg umgicks hon med två andra unga skolmostrar, som tjänstgjorde i 

"Hade rysligt roligt, sjöng och prata
de, alla skolmostrarna var där, gick 
sedan till kyrkan. Hilda skall sova 
hos mig i natt. Wi slåss och rusa så 
förfärligt. . "Lilla lärarinnan ' 
Hulda Elmdahl var bara 16 år när 
hon började som småskollärarinna i 
Karsemåla i södra Småland. I hennes 
dagbok får vi en unik inblick i en ung 
småskollärarinnas förhållanden un
der 1800-talet. Privat ägo: Helga 
Lindberg, Växjö. 
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liknande skolor i byarna runt omkring. De träffades i regel hos varandra 
redan på lördagen och följdes sedan åt till kyrkan på söndagen, där de 
samtalade med prästen om sitt arbete. Ofta blev de bjudna till prästgården 
på söndagsmiddag eller kaffekalas. Vid dessa tillfällen passade prästen på 
att lära dem hur de skall sköta sin skola. Vissa helger sov de över i 
prästgården och lekte med prästens småbarn. Att de tre unga flickorna 
hade stor glädje av varandra framkommer i Huldas kommentarer till lör
dagskvällarna i skolmostrarnas stugor:(dagboksutdragen är från olika an
teckningstillfällen . ) 

hade rysligt roligt, sjöng, o pratade. Alla Skolmostrarna var där, gick sedan till 
kyrkan. — Hilda skall sova hos mig i natt. Wi slåss och rusa så förfärligt. Min 
hand mycket bättre. — Kokte knäck på kvällen var rysligt roligt, rörde i den, åt 
så mycket som vi orkade, kokte sviskonsoppa men när vi skulle reda af den blef 
den för tjock så att vi tog den till kräm med mjölk. Lade oss klockan 10. 
Dorothea hade ont i tänderna på natten. — Bjöds på kaffe och kvällsvard. Voro 
inne hos Tilda i Hårdahult. dansade hoppad(e), sjöng så att käringen höll på att 
kikna. Lade oss kl. 12.— Kom till Hårdahult kl 8 på kvällen. Dorothea hade då 
ont i sina tänder så att hon försökte så mycket men ingenting ville hjälpa. Kl 10 så 
drack vi gök ty vi voro så hesa det hjälpte lite så att på morgonen var min heshet 
borta. Vi drucko göken på sängen. 

Förutom det livliga umgänget med de andra småskollärarinnorna hade 
Hulda också mycket kontakt med människorna i de närmaste gårdarna i 
Karsemåla och med den familj, som hon hyrde bostad av. Dagboken fylls 
av kaffestunder, som hon själv bjuder på eller som hon är bjuden på. Det är 
mycket kalas, begravningar, och många besök. I hennes bostad sover ofta 
folk över på nätterna. Trots alla kontakter och alla besök längtar hon hem 
till sina föräldrar och sina syskon. Oroar sig ofta när hon inte fått brev på 
länge. 

Den 17, har inte sofvit hela natten. Hemska drömmar har väckt mig. Undrar just 
hur det är med mamma. Om jag finge bref i kväll. (Tanken på dem där hemma 
går igenom hela dagboken.) — Har de glömt skrifkonsten. Huru många är de 
som kunna skrifva? 10. Jag en. De 10. det är rysligt att ej svara. Kom sorgsen 
hem. 

Arbetet i skolan var inte lätt för Hulda. Som mest hade hon 22 skolbarn. 
Hon berättar för dagboken , att hon försökt lära ut decimalbråk, men att 
det givit liten frukt. Det var också svårt att få barnen att sjunga. Ofta har 
hon varit tvungen att skrika så mycket åt barnen att hon blivit hes. 

Barnen har inte varit snälla — Barnen har varit svåra idag — Varit uppretad idag 
på barnen — Onsdag 28, vackert väder, har brutit en sly a slagit de elaka 
gossarna, ty de voro olydiga, det är nemligen en bäck i närheten de äro förbjud
na att gå dit, men det oaktadt gingo de dit.— Har idag tuktat Hallapellaskens 
here, en riktig tjurskalle. Han satt ostyrig hvarför jag sade till att han skulle sitta 
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stilla. Bief så arg derför att han lade sig på bänken. Wille inte stiga upp förrän jag 
tog honom och satte honom på en stol. — Har idag slagit af min linjal, Barnen var 
ostyriga slog linjalen i bordet så att den gick af. 

Till skolvardagen hörde också sjukdomar och epidemier. Tre av Huldas 
skolbarn dog i difteri, vilket var svårt för den unga lärarinnan. Hulda hade 
även skyldighet att hålla förhör med barn i andra byar. Förmodligen var det 
barn som undervisades hemma och sedan visade upp sina framsteg för 
lärarinnan. Hon är ofta ute just på sådana förhör. "Är jag inte en huggare 
till att gå fort" skriver Hulda om sig själv. Allt hennes vandrande i milatal, 
mellan byarna, till kyrkan, till kyrkbyn för att handla, till väninnorna på 
helgerna, till prästgården, till kalas, till förhör, är kanske det som mest 
imponerar på en nutida läsare. Ibland måste hon pulsa i snö så att hon är 
genomblöt, när hon kommer fram. Ibland står regnet som spön i backen, 
och vårfloden gör att vägarna är oframkomliga. Och de tre skolmostrarna 
väckte uppmärksamhet. Den sociala kontrollen var ständigt i funktion. 

Folket såg på oss, — Folket glodde på mig. — Folket glor så förfärligt på oss, 

kommenterade hon efter sina kyrkobesök. Hulda Elmdahl fortsatte efter 
småskoleseminariet att tjänstgöra i mindre byar för att till sist hamna i 
Växjö stad, där hon gifte sig med en möbelhandlare. Där slutar denna 
historia. 
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Hulda Elmdahl blev så småningom "riktig" småskollärarinna i Växjö. Här med 
kollega vid sekelskiftet. Privat ägo: Karl-Johan Elmdahl, Växjö. 
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Kap III 
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FUKB = Folkundervisningskommitténs betänkande 
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HLA = Härösands landsarkiv 
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LLNB = Lärarlönenämndens betänkande 
NDA = Nya Dagligt Allehanda 
RA = Riksarkivet 
RD = Riksdagen 
RS = Riksständerna 
SAF = Sveriges Allmänna Folkskollärareförening 
SF = Sveriges Folkskollärarinneförbund 
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SFS = Svensk Författningssamling 
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SOU = Statens offentliga utredningar 
SSAF = Stiftelsen Sveriges Allmänna Folkskollärarförening 
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KAMPEN OM KATEDERN 

Det var lärarinnorna och lärarna i 1800-talets folkskola som skulle fostra 
oss svenskar att bli lydiga och arbetssamma, nationella och gudfrukti-
ga. De skulle bevara den existerande sociala ordningen i samhället, 
men de lärde oss också att läsa och skriva och gav oss därmed redskap 
att genomskåda och ifrågasätta den gällande ideologin. De gjorde 
folkskolan till en viktig kulturinstans i vårt land. 

Genom de stora strukturförändringar som inträffade i Sverige genom 
industrikapitalismens genombrott vid 1800-talets slut, skärptes klass-
och könsmotsättningarna i samhället. Folkskolan blev en viktig institu
tion för social och ideologisk kontroll av de lägre samhällsklassernas 
barn. Lärarna och lärarinnorna i denna skola blev dock inte bara viljelö
sa bihang inom den dominerande sociala ordningen. Tidigt började de 
gå samman i föreningar, skapa en egen yrkeskultur och utveckla olika 
strategier i kampen om makten över katedern: en professionaliserings-
process startade. Samtidigt med kårens kollektiva organisering ökade 
kvinnornas antal inom yrket. Undervisning av barn ansågs som ett 
mycket lämpligt fält för medelklassens ogifta kvinnor, och den billigare 
kvinnliga arbetskraften var attraktiv för stat och kommun, som skulle stå 
för lärarlönerna. Det fanns risker för sammanstötningar mellan manliga 
och kvinnliga intressen inom kåren. 

"Kampen om katedern" behandlar de konflikter som uppstod i ett yrke, 
som både feminiserades och professionaliserades på samma gång. 
Staten spelade en viktig roll för hur båda dessa processer skulle utveck
las. Därför var det viktigt att beträda den politiska banan för att aktivt 
kunna påverka skeendet. Den möjligheten tog männen till vara, medan 
kvinnorna var utestängda därifrån. 
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