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Sammanfattning

Studentexamen som företeelse fanns på läroverken i 100 år och betydde mycket, inte
bara för studenterna utan också för deras familjer och hela det omgivande samhället.

Syftet med studien har varit att studera hur läroverken, dess lärare och elever och det
omgivande samhället skildras i några skönlitterära verk.

Arbetet består av en historisk bakgrund och en genomgång av skönlitteratur som
skildrar läroverk. Tidsperioden för studien är runt sekelskiftet 1800-1900 då mycket
hände kring läroverken. De skönlitterära verken som studerats är Vad rätt du tänkt (E
Bengtson), Flickan i frack (Hj Bergman) Markurells i Wadköping (Hj Bergman),
Snörmakare Lekholm får en idé (G Hellström) samt Paul Hoffman läroverksadjunkt (H
Swensson). Dessa skildrar perioden mellan 1850-tal och 1930-tal.

En jämförelse mellan den faktiska historiska utvecklingen och den skildrade
verkligheten i skönlitteraturen visar att de politiska händelserna till viss del lyser
igenom i skönlitteraturen. Exempel på detta är införandet av realexamen samt flickornas
entré på läroverken. Vissa fenomen, såsom latinfrågan och bottenskolan, tas inte alls
upp i skönlitteraturen.
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Inledning

Anledningen till att jag valde detta ämne för mitt examensarbete är att jag önskar få ett
historiskt perspektiv på min yrkesroll. Då ett av mina ämnen är svenska kändes det
naturligt att till stor del utgå från skönlitteraturens skildringar av skolan. Att valet föll på
just läroverk samt dess lärare och elever beror dels på att det hände mycket kring
läroverken runt sekelskiftet 1800-1900, dels på att folkskolan inte sträckte sig så högt
upp i åldrarna som nuvarande högstadiet, där jag till största del kommer att undervisa.
Studentexamen som företeelse fanns i 100 år och betydde mycket, inte bara för
studenterna utan också för deras familjer och hela det omgivande samhället.

Detta arbete består av en historisk bakgrund och en genomgång av skönlitteratur som
skildrar läroverk.

Syfte

Mitt syfte har varit att studera hur läroverken, dess lärare och elever och det omgivande
samhället skildras i några skönlitterära verk.



3

Historik – läroverkens utveckling från 1850-tal till 1920-tal

För att ge en bakgrund till varför läroverken såg ut som de gjorde under mina utvalda
nedslag i läroverkens historia har jag valt att kortfattat beskriva hur läroverken i Sverige
sett ut under andra halvan av förra seklet och första halvan av detta. Nedanstående fakta
är hämtade ur Gunnar Richardsons Svensk utbildningshistoria (1990).

För läroverkens del var i princip hela 1800-talet fyllt av reformplaner och diskussioner.
För den nya medvetna medelklassen framstod den gamla lärdomsskolan1 som helt
föråldrad. Frågan var nu om det var statens uppgift att se till att det fria näringslivet fick
det utbildade folk det behövde. Konservativa ansåg att staten endast skulle sörja för
utbildning av det offentliga ståndet. Även inom denna grupp fanns det olika
utbildningsbehov, ett högre och ideellt samt ett lägre och materiellt. Dessa båda krävde i
sin tur skilda skolor; en rent vetenskaplig och en mer praktisk. Eftersom vetenskapliga
studier inte kunde bedrivas utan klassisk bildning var man tvungen att värna om latinet
och grekiskan. Mot denna uppfattning stod tanken att även näringarna var till det
allmännas nytta och därför borde de som var verksamma där också få utbildning genom
statens försorg.

Meningsskiljaktigheterna mellan konservativa och liberala kring skolplikten löstes
genom en kompromiss 1849. Den mer praktiskt inriktade apologistskolan (avsedd att ge
en teoretisk utbildning för tjänstemannabanan) skulle förenas med gymnasiet  (syftade
till att förbereda för högre studier) och lärdomsskolan (lägre skolor med
latinundervisning) till ett enhetligt, sammanhängande läroverk och att befrielse från
latin, grekiska och hebreiska kunde beviljas. Trots detta var man tvungen att läsa latin
för att kunna avlägga akademisk examen och det så kallade latinherraväldet bestod.

1878 utfärdades en ny läroverksstadga, ytterligare anpassad till förhållandena i
samhället. Man införde en halvklassisk linje utan grekiska men med mera engelska och
matematik. Genom denna modernisering kunde kraven på en akademisk examen för
realstudenterna 2 avvisas ytterligare en tid.

Ytterligare en väsentlig förändring för läroverken kom i och med införandet av
studentexamen. Denna hade tidigare avlagts som inträdesprov vid universiteten men
flyttades 1862 till läroverken. Studentexamen avlades genom skriftliga och muntliga
prov. Mellan 1878 och 1905 kallades den för mogenhetsexamen. Man nådde nu större
likformighet och ett stopp för dem som slutade läroverksstudierna i förtid för att bege
sig till universiteten. Detta beslut innebar också viktiga förändringar för
läroverksstädernas del. De gästande censorernas3 besök gav en stimulerande kontakt
mellan läroverk och universitet. Dessutom kom firandet av studentexamen att påverka
synsätt och värderingar i det sociala livet.

I samband med folkskoleväsendets utbyggnad och lärdomsskolans vidgade målsättning
utvidgades också den offentliga sektorn på utbildningens område. Under denna period

                                                
1 Medeltidens och reformationstidens universitetsförberedande skola.
2 Real bildning – naturvetenskapliga kunskaper.
3 Latin censeo 'kritiker', 'granskare'. Person som övervakade studentexamen för att garantera en jämn och
god standard. Godkände eller underkände studenter.
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uppstod ett nytt utbildningsbehov som staten varken ansåg sig behöva organisera eller
finansiera. Detta gällde framförallt den högre undervisningen för flickor och den mer
målinriktade yrkesutbildning som industrialiseringen hade behov av.

Av främst statsfinansiella skäl och även av politiska och praktiskt pedagogiska skäl
avhjälptes bristerna genom privata initiativ. Under 1800-talet grundades därför ett flertal
högre privata flickskolor. Dessa skolor finansierades främst med elevavgifter och
skolorna kom att speglas av elevernas sociala bakgrund. Skolorna fick dock även bidrag
från kommuner och landsting samt sparbanker och brännvinsbolag.

De privata pojkläroverken fick snart ett behov av att samordna och likforma sig med de
statliga läroverken. Det gällde bland annat rätten till studentexamen och lärarnas
tjänsteberäkning. Flickskolorna kunde inte heller verka utan statligt engagemang. På
1860-talet inrättades Statens högre lärarinneseminarium med anslutande flickskola:
Statens normalskola för flickor. Avsikten var att denna skulle fungera som norm för
övriga flickskolor. På 1870-talet började staten bidra till de lokala flickskolorna och
därmed kom dessas totala frihet att inskränkas. Sedan, under 1900-talet, kom de flesta
av de privata eller halvprivata skolorna att förstatligas eller kommunaliseras.

Under 1900-talets början utvecklades det svenska skolväsendet mycket genomgripande
vilket speglade den samtida förändringen av hela samhällslivet. Denna utveckling
skapade nya utbildningsbehov och -möjligheter samt möjliggjorde en fortskridande
utveckling av skolväsendet.

Kvantitativt sett har skolans område expanderat enormt under 1900-talet (antalet elever,
lärare, antalet avlagda examina, utbildningsanstalter, samhällets totala kostnader,
procentuella andelen elever ur varje årskull som tar examen etcetera). Den kvalitativa
utvecklingen är naturligtvis svårare att mäta men skoltidens längd, kursens innehåll,
lärarnas utbildning, antalet elever per klass, förekomst av skolforskning och pedagogiskt
utvecklingsarbete samt skollokalernas och läromedlens kvalitet pekar på att en
förbättring skett även kvalitativt sett.

Läroverkens skolpolitik var mycket komplicerad och svårlöst under denna period.
Läroverken utgjorde ju förberedelseskola för universiteten och därför kunde man inte
reformera läroverken utan att ta hänsyn till universitetens önskemål. Dessutom berörde
de vetenskapliga och samhälleliga förändringarna ämnesinnehållet i läroverken på ett
helt annat sätt än de gjorde i folkskolan.

75 procent av alla läroverkselever avgick utan examen under de två sista decennierna av
1800-talet. Man började därför diskutera latinundervisningens målsättning.

Läroverkets latinlinje var nioårig och hade majoriteten av eleverna därför att latin
krävdes för fortsatta studier vid universitet. Latinstudierna inleddes i fjärde klassen och
bestod av åtta veckotimmar under sex år. Många elever hade dock inte studentexamen
som mål utan gick på läroverket för framtida yrkesverksamhet eller 'praktisk
tillämpningsskola'. Dessa elever trappade successivt av från latinlinjen och då
kursplanerna syftade till studentexamen hade de avhoppade eleverna inte fått sitt
utbildningsbehov tillgodosett. Studentexamen var den enda examen som fanns vid
denna tid.
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Till följd av dessa avhopp framfördes krav på en 'mellanexamen'. För att kunna
genomföra denna krävdes dock att latinet lämnade plats för andra ämnen som till
exempel moderna språk. Det klassiskt - humanistiska bildningsidealet stod nu mot det
naturvetenskapligt - utilistiska som ville inrikta sig på samhällets praktiska behov. Det
blev inget omedelbart resultat av debatten men latinet förlorade mark.

I 1905 års läroverksstadga delades läroverket i två delar: en nedre del som var latinfri –
realskolan, och en övre del – gymnasiet (i sin tur delat mellan en latinlinje och en
reallinje). Realskolan skulle ge en allmän, borgerlig bildning och gymnasiet skulle
förbereda för högre studier. Efter treårig folkskola kunde man nu börja realskolan som i
sin tur blev sexårig. Övergång till det nu fyraåriga gymnasiet skedde efter realskolans
femte år. Realexamen enligt modell av studentexamen inrättades.

1909 kom genombrottet för bottenskolan. Detta innebar att en skoltyp var gemensam för
alla barn i samma ålder. I många kommuner där man inte hade läroverk inrättades 'den
kommunala mellanskolan'. Detta var en fyraårig realskola som byggde på den sexåriga
folkskolan. På dessa orter var alltså parallellskolesystemet (där elever i samma ålder
undervisas i skilda skolformer) avskaffat.

I samband med första världskrigets slut och demokratiseringens och parlamentarismens
genombrott tillsattes en skolkommission 1918 för att arbeta fram ett förslag till
omorganisation av hela skolväsendet med folkskolan som allmän grund. Folkskolan
hade omvandlats till en sexårig bottenskola främst för att öka samhörigheten mellan alla
medborgare. Motståndet mot denna omvandling var mycket starkt både från
läroverkshåll och från den skolpolitiska högern.

Skolkommissionens förslag ledde inte till något resultat då ett antal minoritetsregeringar
avlöste varandra under 1920-talet. En kompromisslösning kom dock till stånd genom
1927 års skolreform. Man införde 'dubbel anknytning'. Detta innebar att realskolan
antingen kunde vara fyraårig och bygga på folkskolans sex år eller femårig och bygga
på folkskolans fjärde år. I och med avskaffandet av bidrag till de privata
förberedelseskolorna till realskolan blev terminsavgifterna så höga att antalet elever
minskade drastiskt och de flesta skolor fick läggas ned.
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Urval och metod

Urval

De skönlitterära verken är valda med hjälp av bibliotekets katalog där man kan läsa kort
om innehållet i olika böcker och om författare. Avsikten var att få en spridning
tidsmässigt men också täcka in så många olika delar av läroverken som möjligt (elever,
lärare, skolan, familjen, det omgivande samhället).

Författare Titel och utgivningsår Skildrad epok Dominerande perspektiv

Erik Bengtson Vad rätt du tänkt, 1987 ~1900-1905 elevperspektiv (torparson)

Hjalmar Bergman Flickan i frack, 1925 1920-tal flickans perspektiv

Hjalmar Bergman Markurells i Wadköping, 1919 1910-tal faderns perspektiv – samhället

Gustaf Hellström Snörmakare Lekholm får en
idé, 1927

~1850-1920 familjens perspektiv – samhället

Hugo Swensson Paul Hoffman
läroverksadjunkt, 1936

~1890-tal-1930-tal lärarens perspektiv

Metod

Efter att ha läst Florin och Johanssons Där de härliga lagrarna gro (1993) så bestämde
jag mig för att strukturera materialet efter några rubriker som verkade intressanta. Dessa
rubriker finns inte ordagrant utskrivna i Florin och Johansson (1993) men respektive
ämne tas upp. Anledningen till att det blev just dessa rubriker var att de fenomen som
tas upp under respektive rubrik kunde återfinnas i och illustreras av skönlitteraturen.

Tanken är att göra en jämförelse mellan Florin och Johanssons (1993) åsikter/tankar och
de olika skönlitterära verken. Anledningen till att de olika skönlitterära verken
förekommer i olika grad beror på att de till olika stor del berör läroverket. Exempelvis
Flickan i frack skildrar ett enstaka fenomen – en flicka som tagit studenten – och kan
därför inte plockas in under fler rubriker. Jag anser att denna bok är så allmänt känd och
därför känns befogad i denna uppsats.

Det stora arbetet med denna uppsats har varit att strukturera upp och hitta
beröringspunkter mellan de olika skönlitterära verken samt med Florin och Johanssons
bok. Dessa beröringspunkter har sedan kategoriserats under olika rubriker. För att
läsaren lättare skall kunna följa med i vilken bok jag hänvisar till har jag valt att skriva
ut de första karaktäristiska orden i varje titel.

Läroverket är ett mycket underforskat ämne och därför har det varit svårt att hitta
facklitteratur såsom avhandlingar, rapporter och dylikt om detta ämne. Däremot finns i
oerhörda mängder diverse minnesskrifter över de olika läroverken ute i landet, men
dessa anser jag inte kunna bidra med något väsentligt till detta arbete.
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Litteraturen – en kort presentation

Vad rätt du tänkt (Vad rätt) av Erik Bengtson

Romanen är utgiven 1987 men skildrar småstaden Karlstad under tiden kring
sekelskiftet och tar upp unionsupplösningen. En torparson – Hjalmar Olsson – går i
läroverket. Som läsare får man följa hans studier och de problem som hans sociala
bakgrund medför för hans läroverksstudier. Boken skildrar både lärare, rektor och
elever, men Hjalmar Olsson är huvudperson och får en roll både som hjälte och offer
under unionsförhandlingarna.

Erik Bengtson är lärare och karlstadsbo. Det har varit mycket svårt att få tag i fakta om
denne författare.

Flickan i frack (Flickan i frack) av Hjalmar Bergman

Denna bok berör mest en examensbal i småstaden Wadköping. Studerande och
studentexamen nämns bara ett fåtal gånger. Märk dock att en flicka tagit studentexamen
– alltså borde tiden som skildras vara slutet av 1920-talet. Romanen utgavs första
gången 1925. Då flickor inte fick studera vid läroverk förrän 1927 så skildrar
förmodligen författaren något som diskuterats men ännu inte genomförts.

Hjalmar Bergman (1883-1931) föddes i Örebro som fick stå som modell för hans
Wadköping. Detta är staden där allt utspelar sig både i Markurells i Wadköping och i
Flickan i frack. Bergman tog studenten och studerade senare i Uppsala.

Markurells i Wadköping (Markurells) av Hjalmar Bergman

Romanen publicerades första gången 1919. Här är det faderns satsningar på sonen som
framträder mest (jämför nedan: satsning på broder). Fadern vill att sonen skall komma
längre och få mer makt än han själv. Både lärarkollegiet och studenterna beskrivs.
Studenter och studentexamen påverkar hela staden. Boken skildrar 1910-talet i en
svensk småstad, Wadköping. Här finns läroverk och domkyrka – alltså är Wadköping en
gammal lärdomsstad.

Snörmakare Lekholm får en idé (Snörmakare Lekholm) av Gustaf
Hellström

Denna roman, en släktberättelse, gavs ut första gången 1927 och handlar om hur en
hantverkare ur hantverkarmedelklass försöker skaffa sig bättre anseende och mer makt i
staden genom att låta brodern studera (det vill säga han finansierar broderns studier).
Främst skildras tankar och funderingar i familjen. Beskrivningar inifrån själva
läroverket eller från studentens sida saknas. Man får en uppfattning om hur viktigt det
var för många att deras barn kunde få möjlighet att studera, dels för deras egen skull
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men också för att höja hela familjens anseende i staden/samhället. Det var märkvärdigt
för många att ha en student i familjen. Denna bok skildrar alltså ståndscirkulation –
brodern var den förste i familjen att ta studentexamen. Berättelsen utspelar sig i en
småstad som dock ej har läroverk – studenterna åker i väg för att studera.

Författaren Gustaf Hellström (1882-1953) föddes i Kristianstad i en medelklassfamilj.
Hellström studerade i Lund och blev 1907 DN:s utrikeskorrespondent i London, i Paris
1911 och i New York 1918. Han blev invald i Svenska Akademien 1942.

Paul Hoffman läroverksadjunkt (Paul Hoffman) av Hugo Swensson

Denna bok är utgiven 1936 och skildrar läroverket utifrån lärarens (till en början
kandidatens) perspektiv. Real- och studentexamen beskrivs ur lärarens perspektiv. Både
realskola och högre läroverk, liksom småstäder och gamla lärdomsstäder skildras.
Kopplingar till politiska beslut som till exempel flickor i läroverk och vissa stadgar om
hur man skall undervisa finns. Man får följa Paul Hoffmans karriär från kandidat till
dess att han går i pension och avtackas av biskopen. Några årtal anges inte men boken
borde täcka ungefär fyrtio år. Första världskriget inträffar någon gång i mitten av den tid
boken skildrar.

Hugo Swensson (1879-1957) var författare och lärare. De flesta av hans verk skildrar
skolmiljö.

Där de härliga lagrarna gro (1993) av Christina Florin och Ulla
Johansson

Florin och Johansson har gjort en feministisk och klassinriktad studie av läroverken från
1850 till 1914. De tar alltså upp läroverken och diskuterar vilka det var som gick på
läroverk, vilka det var som verkligen tog examen och vilken bakgrund dessa hade. De
tar flera gånger upp att flickor var utestängda ur denna möjlighet till utbildning och
jämför till viss del flickors utbildning med pojkars. Tiden 1850 till 1914 täcker till stor
del de skönlitterära verk jag valt. "Denna tid är präglad av många viljors kamp om
makten över skolkunskapen." (s 13, Florin och Johansson, 1993)

Christina Florin är docent och forskare inom kvinno- och utbildningshistoria vid
Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Ulla Johansson, är forskare i
pedagogik vid Umeå universitet.
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Resultat – Fenomen rörande läroverk, dess lärare, elever och
det omgivande samhället

Lärare

Lärarna – en heterogen grupp

Enligt Florin och Johansson (1993) spelade läroverkets lektorer en framträdande roll i
det sociala och kulturella livet. Många lärare fick dessutom inflytande i politiska,
kyrkliga och fackliga sammanhang.

Läroverkslärarkåren var en heterogen samling bestående av lektorer, adjunkter,
kolleger, präster, militärer och några få kvinnor som tecknings- eller musiklärare. De
fick ett allmänt gott förtroende av allmänheten och deras ställning i nationens tjänst gav
dem både rättigheter och skyldigheter. Exempelvis var lektorerna i stiftsstäderna
medlemmar i domkapitlen. I och med att lärarna var en heterogen grupp med avseende
på social bakgrund menar Florin och Johansson (1993) att det är troligt att budskapen
som signalerades från katedern inte var helt entydiga. Även lärarna var tvungna att vara
disciplinerade för att skolarbetet skulle fungera. Enligt Florin och Johansson (1993) fick
rektor ofta påminna lärare om plikten att infinna sig i tid till lektioner och vakthållning.

Lärarnas skyldigheter reglerades i läroverksstadgan. Där föreskrevs i detalj normer för
lärarens personliga egenskaper, uppträdande och ansvar. I och med att det äldre
samhällets maktrelationer förändrades tog ett nytt sekulariserat lärarideal form. Det
enda exempel jag hittat på lärares skyldigheter i denna form är att lärarna bland annat
hade som uppgift att patrullera gatorna för att kontrollera att studenterna inte gjorde
förbjudna saker eller var ute för sent. I Vad rätt nämns att eleverna inte fick vara ute
efter 10 på vardagarna.

Att lärarna ofta var betydelsefulla personer i småstäderna med många hedersuppdrag
har jag inte lyckats hitta exempel på i litteraturen, däremot finns det exempel på att
rektor hade många hedersuppdrag. I V R nämns rektorn på följande sätt:

Institution är han, person icke. Han är Karlstads Högre Allmänna Läroverks rektor,
filosofie doktor, R N O4. Han är ledamot av domkapitel, landsting och är dessutom
stadsfullmäktiges ordförande. Han är skattmästare i Änke- och pupillkassan. Han är
suppleant i Riksbankens avdelningskontor. (s 40)

I Paul Hoffman nämns en lektor Lindskog som vanlig. Trots åldersskillnaden mellan
honom och Hoffman var Lindskog inte någon översittartyp. Det fanns annars en tydlig
hierarki mellan olika befattningshavare inom lärarkåren. I samma roman talas
exempelvis om sederegler mellan lärare och provisar5, där de senare får en mycket
underlägsen roll (de får dela på en stol, ett bord, en hängare etcetera). Provisarna umgås
med varann och ägnar sig bland annat åt gluntsång6.

                                                
4 Riddare av Nordstjärneorden
5 Lärarkandidater som gör sitt så kallade provår.
6 En speciell typ av sånger som beskriver studenter och lärare. Ursprung från Uppsala.
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Lärarna är som folk är mest, det vill säga mycket olika oavsett vad samhället utanför
anser eller tror, men i och med att lärarkollegiet ofta var den enda ämbetsmannakåren i
staden var den tongivande och påpassad. En samling lärare beskrivs i Paul Hoffman på
följande sätt:

/…/ historielektorn Genberg, en distingerad lärdomstyp med förbindligt sätt, en
adjunkt Andersson, som såg menlös och pedagogisk ut, och en lång, leende och
ogenerad extralärare, som hette Zetterman. (s 93)

I Paul Hoffman nämns alltså ett flertal olika lärartyper; en var sedd som skolans
pojkplågare, en annan var radikal och kom inte överens med den konservative rektorn.
Det fanns en stark hierarki på läroverken. När många lärare pensioneras samtidigt stiger
Paul Hoffman i graderna genom att han blir äldste adjunkt. Han känner det som en
befordran men får varken högre lön eller lättare arbetsbörda.

Paul Hoffman ser på kollegiekamraterna med lite mer kritiska ögon än han gjort under
sin tid som student.

/…/ett läroverk är en miniatyrrepublik med partiväsen och intrigspel, med
beräknande ledare och komparser, och att det även inom en så sluten värld finns rum
för maktlystnad. (s 94)

Han funderar vidare om det verkligen är så att en rektor kan sätta sin prägel på ett helt
läroverk eftersom han inte sett det på detta sätt tidigare. Vidare nämns en
kollegiemiddag hos rektor som ju också är ett exempel på en stark tradition på
läroverket. Så också inspektors årliga middag.

Trots att lärarna var olika kunde man inte frångå mönstret alltför mycket. Detta blir
mycket tydligt hos Oscar Olsson7 i Vad rätt. I egenskap av extra adjunkt har han
utmanat ordningen på kollegiefotografiet genom att placera sig i första raden när han
med sin ställning i kollegiet borde varit i periferin. Olsson hade alla fel man kunde ha
som läroverkslärare. Han hade fria åsikter, han var socialist och dessutom nykterist.
"Han såg ut som en provokation." (s 80) Han pratade hellre själv på lektionerna än
förhörde läxor, däremot bedrev han inte någon propaganda för sina åsikter i
klassrummet. Han var en öppen gudsförnekare. Det faktum att han var nykterhetsman
hindrade honom inte att dansa små grodorna på en skolfest – vilket inte gillades av
övriga lärare. Han deltar i första majtåg bland snickare och murarlärlingar, stabbläggare
och tapetserare, ölutkörare och tunnbindare, böss och busar. Han har hållit föredrag om
naturalismen och Strindberg. De andra lärarna känner sig hotade av honom:

- Ujijanemej, /…/ Vi har fått en Rousseau iblann ôss. Dä här sluter alri väl! /---/ Det
är nog illa att sådana idéer växer upp runt omkring ute i samhället. Men nu tränger
de in i klassrummen runt om på läroverken. Ujijanemej! Hur ska dä här komme å
slute? (s 79)

I Markurells har vi de festglada lektor Barfoth och adjunkt Leontin. De presenteras
första gången i boken efter en lång festnatt, de vaknar vid bordet med sönderslagna glas.
Barfoth beskrivs där enligt följande:

                                                
7 Kanske har författaren inspirerats av Oscar Olsson (1877-1950) som var socialdemokratisk politiker,
nykterhets- och folkbildningsman. Denne flyttade till Värmland 1903.
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Han var först och främst en man som under sjutton långa år förgäves sökt dränka en
olycklig kärlek i sprit. Han var en Bacchi tjänare bland de främsta, en dityrambisk
diktare, en trofast vän, en ljuvlig sällskapsbroder, en oförliknelig gluntsångare, en
oöverträffad festarrangör och för resten en människa, som aldrig haft riktig reda på
någonting, undantagandes årtal och versfötter. (s 70)

Han nämns också som en man med dåligt självförtroende utan höga tankar om sig själv.

Lärarroll

Redan på 1800-talet ansåg eleverna att en lärare måste vara rättvis och hysa kärlek till
ämnet och eleverna. I stadgarna under 1800-talet påbjöds läraregenskaper som
gudsfruktan, goda seder, plikttrohet, allvar och fasthet i karaktären. Dessutom skulle
läraren vinna ungdomens aktning och tillgivenhet och hysa kärlek till eleverna.
Handlandet skulle styras av redlighet, saktmod och kärlek till rättvisa. (Florin och
Johansson, 1993)

Paul Hoffman i Paul Hoffman visar på flera av dessa drag. Till exempel brukar han
prata om 'ditt och datt' på lektioner för att komma pojkarna närmare (jämför vinna
ungdomens aktning). Ytterligare ett drag som visar att han är en mänsklig individ (till
skillnad från det som Florin och Johansson nämner ovan) är hans brist på koncentration
och kontroll vid ett tillfälle när hans son dör. Han satsar inte ensidigt på en karriär för
sin egen del utan resonerar utifrån elevernas perspektiv ibland. Exempel på detta är när
han avstår från att söka sig vidare till ett större läroverk då han anser att även elever
(=pojkar) i små städer har rätt till en bra lärare.

Vid ett annat tillfälle söker Hoffman upp en förälder för att uppmana denne att inte
pressa sitt barn så hårt i studierna, det viktigaste är hälsa och humör.

Ragnar Sigurd Alarik Hallström i Vad rätt beskrivs av Hjalmar Olsson som en
fordrande lärare som hade omsorg om eleverna och önskade hjälpa dem om de själva
var flitiga. Eleverna var rädda för honom till en början, men när de upptäckte att det var
för deras skull han pressade dem försvann rädslan. Andra elever, som inte känner
Hallström beskriver honom enligt följande:

Ä inte far din disponent eller körkoherde eller godsägare kan du hälse hem ifrå
början. Dä spelar ingen roll hur du bär dej åt. (s 32)

- Orm. En änna ser hur gifttännera växer ut på'n. Ä du svag ska du knäckes i go ti
före studentexamen. Du ska inte få skämma ut'en inför censorn på förhöre. Du ska
bort. (s 33)

De ansåg alltså att han var en tyrann som tyckte om att skrämma sina elever.

K G O i  Vad rätt beskrivs som en av de få riktigt respekterade lärarna. Han var mycket
allsidig i sina kunskaper. Till exempel var han en duktig figuråkare på skridskor. Han
kunde också segla samt sjunga Bellman. Han undervisade individer inte klasser. Det
som fläckade ner hans personlighet var att han hade sina fobier. Den ena var trafiken –
han var rädd för att bli överkörd. Den andra var insamlandet av terminsavgiften. Han
var livrädd för att det skulle bli fel. I samma roman nämns även lärare som anser att
utantillkunskaper är de viktigaste.
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Klädsel och utseende

Florin och Johansson beskriver den borgerlige mannen som artig och belevad, han
klädde sig väl i hög hatt, mörk kostym och spatserkäpp. Detta attribut visade att man var
herre.

Lärarnas klädsel och utseende nämns inte särskilt ingående i litteraturen utom när det
gäller Vad rätt och Oscar Olsson som var helt fel klädd. Han hade långt svart skägg och
halmhatt eller slokhatt – en 'riktig herre' hade kubb eller stormhatt. Han beskrivs som en
katt bland hermelinerna.

Som en attentatsman ser han ut, /…/ Lång och spenslig, inte tillstymmelse till
försonande magrundning. Långhårig och skäggig. Ärmarna på rocken är för korta,
byxbenen likaså. (s 78)

Annars kan man tänka sig att den typiske läroverksläraren var som också beskrivs i Vad
rätt, nämligen en herre med utblick, profil och elegans, en distingerad gentleman, en
man av värld.

Öknamn på lärare

Enligt Florin och Johansson (1993) skapades ofta öknamn för läroverkslärarna. Dessa
hade ofta något med kroppen och kroppsspråket att göra.

Exempel på detta har jag bara hittat på ett ställe i min litteraturgenomgång, nämligen i
Vad rätt: 'Skinnet Börjesson'. Detta öknamn skulle kunna ha med utseendet att göra,
men det varken skrivs ut eller antyds via någon beskrivning av hans utseende. I Vad rätt
finns exempel på lärare som fått öknamn efter sitt beteende eller efter något de gjort.
Hallström kallas för 'Snoka':

- Snoka heter Snoka för han snoker. Han går stan runt varv ätter varv för å klämme
dit gymnasister som smygröker eller ä ute en halv minut ätter klocka tio. (s 32)

I samma roman finns 'Pôtta'. Denne fick sitt namn genom att han en gång sade till några
elever att sätta ett P framför en räcka åttor som var skrivna på tavlan. Ofta fanns en
potta ritad på tavlan när han kom till lektion. Paul Hoffman i Paul Hoffman kallas
'Plåffe' och detta öknamn torde vara en sammandragning av hans riktiga namn.

Befordringsgång

Läroverkslärarna ansåg sig inte vara uppskattade av sina överordnade. De ansåg att de
fick vänta för länge på befordran samt att yrket inte drog till sig de duktigaste då lönen
var för låg. På grund av att läroverkslärarna skulle fostra morgondagens män hamnade
de dock relativt högt på prestigeskalan.

Sammankopplat med detta genomgick yrket också en differentiering. På 1870-talet
drogs en skarp gräns mellan lektorer och adjunkter då kraven för adjunktsbehörighet
sjönk samtidigt som kraven för lektorer höjdes. Detta gjordes eftersom tanken var att
lektorerna skulle undervisa på de högre stadierna. Faktum var dock att dessa inte räckte
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till och man var tvungen att ta in även adjunkter för dessa funktioner. Adjunkterna fick
utföra samma arbete men hade lägre lön samtidigt som de hade högre
undervisningsskyldighet och detta var en grund till konflikter mellan grupperna. (Florin
och Johansson, 1993)

Vad gäller karriär och befordringsgång så är det bara i Paul Hoffman det nämns. Paul
Hoffmans examen räckte inte längre än till journalist, skådespelare eller lärare. Han
provade på alla, men fastnade för läraryrket. Först måste man genomgå ett provår med
handledare. Det var svårt att få tag i provplats, och dyrt. Efter provåret får Paul Hoffman
ett förordnande på adjunktstjänst – alltså inte ordinarie – i Strandköping. Han bor
inackorderad hos en länsmansänka för att bo billigt. Han äter på rådis8 tillsammans med
andra ungkarlar. När han får ett nytt vikariat med undervisning i högsta klassen har han
stigit något i graderna och så småningom får han undervisa de äldsta eleverna – de som
skall ta studentexamen.

Att riksdagen under Hoffmans karriär beslutar att avskaffa extralärarsystemet för att
stabilisera det svenska undervisningsväsendet nämns i Paul Hoffman. De förordnade
lärarna stannade ju sällan länge på varje plats.

Hoffman utnämns så till sist till adjunkt vid en realskola. Utnämningen annonseras i
posttidningen och meddelas ej i personligt brev. Han blev "/…/ till slut kunglig svensk
ämbetsman med garanterad brödföda för sitt återstående liv, /…/." (s 165).
Utnämningen annonseras även i kvällstidningen och han får gratulationer från släkt och
vänner. Även klassen gratulerar honom till utnämningen. Han får senare transport, det
vill säga befordran, till högre läroverk.

Löneökning och arv gör att Hoffman kan betala mycket av sina skulder han dragit på sig
under provåret och som familjeförsörjare. Nu tänker han inte på ytterligare transport,
förhållandena är inte idealiska men det är ändå ett Högre Läroverk. Han tycker själv att
han borde söka sig vidare men han har inte det sinnet. Hoffman tycker att det är skönt
att slå sig till ro.

Lärarnas ekonomi – familjer

1915 var ungefär en tredjedel av läroverkslärarna ogifta och de som gifte sig gjorde
oftast detta vid relativt hög ålder. Florin och Johansson (1993) menar att detta var på
grund av den otrygga tjänstesituationen. Giftermålsmönstret var borgerligt och endast
10% av lärarfruarna kom från bonde- eller arbetarmiljöer. Lärarfamiljerna var ofta
barnfattiga eller barnlösa. Eftersom lönen var relativt låg försökte många läroverkslärare
dryga ut lönen med extra inkomster vid sidan av. Enligt Florin och Johansson (1993)
var privatundervisning, tidningsskriverier, undervisning vid privata läroverk och
flickskolor, bank-, försäkrings- och revisionsuppdrag några exempel på bisysslor.

Paul Hoffman i Paul Hoffman bryter mot giftermålsmönstret då han förlovar sig trots
att han inte fått ordinarie tjänst. Han vill egentligen vänta med giftermål, men längtar
efter något eget. Som ungkarl bodde han ju inackorderad hos olika människor. Det

                                                
8 rådhuskällaren
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dröjde inte länge förrän han "/…/ begick den oförlåtliga dårskapen att gifta sig på
extralärarlön." (s 158).

Paul Hoffman undervisar i ferieskola för att dryga ut kassan, extralärare och vikarier
fick nämligen inga pengar under ferierna. Dessutom tjänar han ihop extra pengar genom
att ge privatlektioner under terminens gång. Vid några tillfällen jobbar han också extra i
flickskola och aftonskola. Som ordinarie adjunkt behövs inte extrainkomsterna men när
han fått familj och barn som behöver utbildning behövs mer pengar igen och han måste
åter arbeta med ferieskola. Förutom pengar till barnens utbildning behöver Hoffman en
arbetsplats hemma och bra kläder.

Ytterligare ett sätt att dryga ut sin lön var att ha inackorderade. Detta nämns också i
Paul Hoffman där Paul Hoffman periodvis har inackorderade i sitt hem.

Även Oscar Olsson i Vad rätt var gift och skilde sig alltså också på detta sätt från de
andra läroverkslärarna på läroverket i Karlstad.

Politik

Flickor på läroverk

Åtskillnaden mellan könen förstärktes av uppdelningen i gossläroverk och flickskolor.
Många läroverkslärare oroade sig för ungdomens (gossarnas) sedliga fostran.

Då flickor inte släpptes in i läroverken förrän 1927 skapades ett omfattande privat
flickskolesystem. Kunskaperna flickorna fick på flickskolorna var avsedda att användas
enbart i familjelivet. Man betonade sällskapstalanger som pianospel, konversationskonst
på franska och lyxbroderi. Språkundervisningen betonade det talade språket i motsats
till läroverkets tränande av logiskt tänkande. Man ansåg nämligen att män i grunden var
logiska och att kvinnor var emotionella väsen. (Florin och Johansson, 1993)

Flickornas entré på skådeplatsen skildras i Paul Hoffman. Pojkarna hade dittills utgjort
en homogen massa. Tiden hade arbetat för reformen men många såg den med ovilja.
Först var bara gymnasiet tillgängligt för flickorna – pojkarna var avvaktande. Inför det
faktum att flickor börjar på läroverket uppmanas pojkarna att behandla flickorna väl.
Efter några små påhitt till en början gjorde de också det. Hoffman tycker att det är
annorlunda att läsa med flickor, han hade ju tidigare erfarenheter från flickskola.
Skillnaden var nu att "/…/ det kvinnliga elementet skulle inympas på
kyrketunaläroverkets manliga stam." (s 222) Trots farhågorna så fungerade det hela bra
och ingen kärlek mellan könen uppstod som skulle kunna ha stört klassrumsfriden.
"Kamratskapet måtte haft en förmåga att beröva båda parterna avståndets
hemlighetsfulla tjusning." (s 222) Det svåra för läraren var enligt Paul Hoffman att de
båda könen hade så olika arbetstakt. I första och andra ring var det flickorna som
arbetade flitigast och tog dem till täten. Senare stannade flickorna till och pojkarna kom
ifatt och gick många gånger om.
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Många var tveksamma till att sätta sina flickor i läroverket men många gånger hade
döttrarna bestämt sig för att de ville ta studenten och då var det billigare att ha dottern
hemma på läroverk än i någon 'studentfabrik' på annan ort. Detta diskuteras i Paul
Hoffman.

Ytterligare exempel på flickor på läroverk är naturligtvis Katja i Flickan i frack. Katja
(en flicka) har tagit studentexamen och vill nu gå på studentbal.

Realexamen

Ett annat tydligt exempel på att litteraturen speglar verkligheten är talet i Paul Hoffman
om att skolan görs om:

Ty nu skulle den gamla självständighetsslentrianen brytas, och allt skulle bli likadant
överallt. Skolan omorganiserades i syfte att knäcka dess alltför intellektualistiska
prägel, som ansågs skadlig för modern ungdom, man flyttade ämnen upp och ned,
avskaffade vissa latinska stofiler och främjade starkt de s. k. exakta vetenskaperna,
ty nu skulle alla bli ingenjörer och jägmästare. Och man övade ungdomen i att skriva
växlar, ty nu skulle principen 'non scholæ sed vitæ' på allvar genomföras. (s 97)

Införandet av realexamen diskuteras också i Paul Hoffman. Man bygger en ny skola
med namnet enhets- och arbetsskola. Till denna rekryteras lärare med meriter från
folkskolan. Paul Hoffman ogillar detta då de inte kan några språk. Detta löste man
genom att skicka folkskollärarna utomlands i två veckor och om de klarat av att beställa
hotellrum och mat ansågs de ha färdigheter i språkets praktiska bruk och detta
övervägde de teoretiska och onödiga akademiska studierna. Läroverkslärarnas klagomål
togs inte på allvar eftersom man ansåg att dessa talade i egen sak.

I Paul Hoffman nämns att den examen som dessa nya skolor ledde till kallades för lilla
studenten. Den dimgrå mössan man fick efter realexamen hade ej samma popularitet
som den vita. Elever som önskade byta den grå mössan mot den vita skulle kunna bygga
på några års studier men det hela hakade upp sig på språken.

Inom läroverken gick man som på gungfly. Timplanen för de olika ämnena beskars
och ökades ut och beskars igen. Delar av ämnen eller t. o. m. hela ämnen befunnos
bortglömda i vissa klasser för att plötsligt dyka upp igen, som om ingenting hänt. (s
213)

Paul Hoffman ställer sig tvekande till den nya skolan eftersom man inte längre talade
om kunskapsresultat utan om "/…/ ungdomens hämningslösa utveckling. Till vad?" (s
215) Den gamla pluggskolan var död.

Staden

Det är främst i Paul Hoffman som städerna beskrivs. När Paul Hoffman kommer till
Strandköping för första gången skildras staden:

/…/ staden var en ordentlig svensk småstad. Där fanns ån, som alltid måste finnas,
med sin brusande fors ett stycke uppåt, med sina broar, en av märgfull karolinsk typ
och en av spinkiga järnbalkar, med sina lummiga, mäktiga almar och lönnar lutande
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sig över vattnet. Och där fanns Östra och Västra storgatan och Stora torget med
tessinskt rådhus och fryntlig poliskonstapel. Och kyrkan var synbarligen från 1600-
talet och hade huggen sandstensportal med lejon och allt, och bakom den slingrade
en smal gränd med en ensam lykta och tunga lövmassor vällande ut över ett rött
plank. Det var förtjusande. Men läroverket lyckades han inte upptäcka. Det hittade
han emellertid med lätthet dagen därpå. Det låg längre nedåt ån med en sluttande
plantering av lönnar och askar vid vattnet och var i hygglig 80-talsstil. På sidan lågo
rektorsbostället med sin trädgård och ett särskilt bibliotekshus. Det låg där litet
avskilt som en vänlig lärdomsrepublik. Det var så lagom stort. (s 62)

Det är denna form av svenska småstäder som till största delen skildras i de litterära verk
jag valt för min studie.

Även Broköpings läroverk var stort. Staden har både landshövding och regemente.
Kyrketuna, i sin tur, var en stad med stark bildningstradition:

I Kyrketuna hade man en varm känsla för sitt läroverk. Staden var urgammal som
biskops- och lärdomssäte, och den medeltida kanikskolan hade på 1600-talet
omärkligt gått upp i det protestantiska gymnasiet, ett bland de tidigast inrättade i
landet. Och domkyrkan med sina rosfönster och fialer och läroverket med sin
barockportal av huggen sandsten lågo som min nåd och din nåd på var sin kulle med
en park av jätteträd emellan. Från båda hade man en utsikt över sjöns slingrande
farleder med skutor och en och annan vit ångbåt, ty trafiken var inte särdeles livlig.
Det var klent med handel och industri i staden, som låg där som en relikt och levde
mest på skolungdomen. Men det gick, ty denna var talrik som sanden i havet, och i
varje gathörn såg man de blå mössorna med silverlyran dyka upp, gängliga
gymnasister med värdighet i gången och småpojkar av en smula lantlig typ, men
sällan såg man dem tillsammans, ty man var på bägge hållen medveten om den
hierarkiska ordningens krav. (s 200-201)

Wadköping i Markurells beskrivs inte lika noga som städerna i Paul Hoffman men
man får en tydlig bild av Wadköping som gammalt lärdomssäte. I romanen nämns ofta
den betydelsefulla domkyrkan och dess domkyrkotupp. Biskopen har också en roll i
berättelsen. Det är i Wadköpings högre elementarläroverk som Johan skall ta examen. I
Wadköping finns också en häradshövding, flera betydelsefulla industrier och så vidare.

Läroverksbyggnaden och dess inre miljö

Enligt Florin och Johansson (1993) hade läroverksbyggnaden, åtminstone i mindre
städer, en central plats och en viktig funktion som samlingslokal vid konserter,
teaterföreställningar, välgörenhetsbasarer och ungdomsbaler. Den katedralliknande
stenarkitekturen stod ofta i kontrast till den oansenliga träbyggnaden där folkskolan höll
till. Läroverksbyggnaden signalerar makt.

I Paul Hoffman nämns läroverksbyggnaden som en massiv byggnad i hygglig 80-
talsstil. Vid ett annat tillfälle nämns läroverksbyggnaden som lika betydelsefull som
domkyrkan:

Och domkyrkan med sina rosfönster och fialer och läroverket med sin barockportal
av huggen sandsten lågo som min nåd och din nåd på var sin kulle med en park av
jätteträd emellan. (s 201)
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Beskrivningar inifrån läroverksbyggnader återfinnes i några av de böcker jag läst.
Beskrivningen i Paul Hoffman hur rockar hänger i korridorerna, rabblande och
docerande röster som hörs inifrån klassrummen tyder på att något viktigt pågår i denna
byggnad.

I Vad rätt, däremot, beskrivs grå nakna väggar i klassrummet och nedre fönsterrutor
som rektor låtit krita för att inte studenterna skall se ut (eller in?). Det talas också om
stela, gulbruna bänkar och en kopparcistern som står framme i katederhörnet och som
sprider en dålig värme i rummet. Vidare får man veta att en potta stod bakom en skärm i
skrivsalen, för att eleverna inte tilläts gå ut under skrivningar. Senare kommer en
beskrivning av ett kombinerat stifts- och läroverksbibliotek, där väggarna är klädda med
bokskåp och boktravar. Gammal teologisk litteratur finns där såsom Luther och
Rudbeck. Biblioteket beskrivs som pampigt men mycket trångt och med dålig
belysning. Det hade också dålig uppvärmning och golvdrag.

I Markurells ges inte läroverksbyggnaden någon närmare beskrivning men genom
skildringen av examen och herr Markurells mutfrukost får man ändå uppfattningen att
det är en viktig byggnad även i Wadköping.

Studenter – 'herrar gymnasister', 'herrar abituri9'

Johan i Markurells beskrivs inledningsvis som lat. Han läser bara ibland och då för att
slippa faderns frågor och prat, inte för att han är intresserade av sina studier. Vidare
nämns att studenterna ägnade sig mer åt hyss, så kallade bragder, än studier.

I Paul Hoffman beskrivs inte eleverna särskilt ingående då perspektivet är lärarens.
Dock nämns att elever bodde inackorderade, många studerade ju på annan ort. Förtryck
och penalism nämns mycket kort. Det var betydelsefullt att vara gymnasist. Man firade
1:a maj med fanor och sånger. Man hyllade biskopen, rektorn och äldste lektorn.

Hjalmar Olsson i Vad rätt känner sig inte inspirerad att läsa i de trista klassrummen (se
ovan). "Vem kan överleva här med allt det unga jubel som bara väntar på att få
explodera inom en?" (s 67). Han läser för att han själv vill, inte för att det förväntas av
honom (i motsats till Johan i Markurells). Han förvånas av att gymnasistkamraterna
läser med motvilja och enbart för att skaffa sig ett yrke. Själv läser han för att få en
förklaring på tillvarons mysterier. Redan som liten hade Hjalmar en stor aptit på böcker
och kunde inte få nog av dem, trots faderns bakgrund som torpare. Hjalmar började läsa
tidigt och som fyraåring var han duktigare än sin sexårige storebror. Som gymnasist
betraktar Hjalmar Olsson sig som vuxen. Trots att Hjalmar Olsson inte läser för sina
föräldrars skull, utan för sin egen, berättar han inte för dem att han relegerats, det vill
säga tvingats lämna skolan. Han låtsas istället att han går till skolan varje morgon.

Hela klädseln markerade att man var gymnasist. Studenterna bar inte bara mössa, utan i
Vad rätt nämns också en blå gymnasistuniform som bars vid högtidliga tillfällen. Ibland
kunde skolmössan vara till hjälp för andra vid identifiering av personer: "En gymnasist
är det i alla fall, det syns på skolmössan." (s 210).

                                                
9 Latin abiturius 'en som önskar avgå'. Elev som skall avlägga studentexamen.
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Bestraffningar, disciplin, regler

Enligt Florin och Johansson (1993) minns många sina läroverkslärare med fasa då
tjuvnyp, örfilar, offentlig aga och annat skolvåld inte var ovanliga. Andra minns sina
lärare som förmedlade livsglädje, energi, humor och kunskaper. Dessa lärare var
älskade av sina elever.

Aga berörs bara mycket kort i en av romanerna, nämligen Vad rätt där det nämns att
vissa lärare ofta agade sina elever.

Inte heller fusk har någon betydande roll i de flesta av de valda verken, men nämns kort
i ett par. I Paul Hoffman, till exempel, börjar eleverna fuska när Hoffman är kär och
okoncentrerad.

I Vad rätt har dock fusk en mer framträdande roll. En elev på läroverket tillverkar och
säljer en fuskbok som är så liten att man kan sitta med den i näven. En del elever
använde detta minihäfte med formler vid studentskrivningar. Det var så litet att det
kunde stoppas ned i skon vid eventuell visitation. Den som har sålt fuskboken till många
på den egna skolan och dessutom skickat provexemplar till vartenda läroverk i Sverige
åker så småningom fast och blir kallad på förhör till rektor, ett par lektorer och en
adjunkt. Lektorerna förordar relegering men rektor är emot. "Örfila upp småklassare går
bra. Men när det gäller gymnasister, särskilt då sådana som har fina pappor – Då ni!" (s
95)  Det var inte alltid så att reglerna var desamma för alla elever. "Det som gäller för
den ene, gäller inte för den andre. Den saken är klar." (s 95)

Vad gäller bestraffningar och regler är det i Vad rätt som man får veta mest. Läroverket
hade ansvar och kontrollerade att eleverna skötte sig även på sin fritid. Lärare är ute på
gatorna för att kontrollera att eleverna sköter sig enligt reglerna. Lektor Hallström har ju
fått sitt öknamn 'Snoka' för att han snokade. Att eleverna inte fick vara ute efter 10 på
vardagarna nämns i Vad rätt.

Rektor Dahlman i Vad rätt tar emot elever som ej skött sig. De har anmärkningsboken
med sig till rektorsexpeditionen på lördagsförmiddagarna. Bestraffningarna kunde vara
kroppsliga: "Örfilar delar han ut så dä eker i korridorera. En går mä kinna rö e halv
vecke ätteråt." (s 38) Det fanns också andra typer av straff. Till exempel så diskuterar
rektor och lärare om påföljd för försäljandet av fuskboken. Rektor vill att det räcker
med en offentlig tillrättavisning inför sittande aula, så kallad offentlig varning. Han vill
tona ner det hela för att skolan inte ska komma i dålig dager. De andra (Hallström med
flera) anser att relegering är det enda rätta. Det hela slutar med att den beslutade
relegeringen ersätts av offentlig varning i aulan.

Straffen var som jag tidigare nämnt inte lika för alla. Hjalmar Olsson i Vad rätt säger en
gång: "Pôtta ä full!" (s 118) och menar då att nattkärlet är fullt, men Adler, läraren med
öknamnet 'Pôtta', resonerar annorlunda. Man diskuterar om Olsson ska få en offentlig
varning som eleverna med fuskboken, men får en anmärkning i uppförandeboken och
lägsta uppförandebetyg istället. Hjalmar Olsson får till slut lida för rektors dåliga
dagsform. Han anser nu att detta straff är för milt. Relegering är det enda rätta. Rektor
skickar med en örfil ut Hjalmar Olsson i korridoren, trots att Olsson bett Adler om
ursäkt samma kväll. Det skulle alltså inte bli någon studentexamen för Hjalmar Olsson,
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men även detta beslut ändras till att det inte blir någon relegering utan bara C i
uppförande. Hjalmar Olsson är mycket lycklig över detta.

Hjalmar Olsson relegeras ändå till sist efter att ha gripits i samband med en stöld –
läroverket kan nämligen inte hysa brottslingar.

Samhällsklasser, ståndscirkulation

Trots att elevantalet på läroverken ökade med 80 procent (från 14 000 till 24 000) under
tiden 1877-1914 utgjorde läroverkseleverna endast knappt fem procent av den manliga
ungdomen 10-18 år. Pojkar från borgerliga skikt var överrepresenterade och de bonde-
och arbetarsöner som sattes i läroverket var undantagen som bekräftade regeln. (Florin
och Johansson, 1993)

Detta finns exempel på i flera av de böcker jag valt att studera. I läroverkskataloger
angavs faderns yrke; de flesta var söner till högre män såsom provinsialläkare,
possessionater10, kronolänsmän, kyrkoherdar, kommissionslantmätare, kaptener och
majorer, magistratsekreterare och köpmän. Några få till hyrkuskar, konduktörer och
tapetserare. Hjalmar Olsson, i Vad rätt, var torparson och representerar därmed
undantaget som Florin och Johansson (1993) talar om. I Paul Hoffman sägs:

De flesta kommo från förmögna och traditionsfasta godsägarhem eller voro militär-
och folkskollärarsöner, och det fanns näppeligen en enda bustyp bland dem. (s 78)

I Vad rätt hade det betydelse vad eleverna hade för far. En lärare sägs påverkas mycket
av elevernas härkomst:

- Ä inte far din disponent eller körkoherde eller godsägare kan du hälse hem ifrå
början. Dä speler ingen roll hur du bär dej åt. (s 32)

Enligt Florin och Johansson (1993) hade eleverna alltid bestämda platser i klassrum och
aula. Exempel på detta har jag bara funnit i Vad rätt där Hjalmar Olsson fick sitta längst
ner i klassrummet eller vid en fönstervägg. Detta var dåliga platser men eftersom han
var torparson var det självklart att han skulle sitta där.

Det var alltså ett litet och privilegierat antal som fick ta del av "det institutionaliserade
kulturella kapital som läroverksutbildning symboliserade" (s 206, Florin och Johansson,
1993). Gallringen var hård. Flickor var som nämnt utestängda och de möjligheter som
fanns till befrielse eller nedsättning av terminsavgifter och till stipendier räckte inte
långt.

Torparsonen Hjalmar Olsson i Vad rätt har inte bara läroverkslärare och dess elever mot
sig utan även runt om i samhället antyds att han gör fel som vill studera. Bröderna i
missionsförsamlingen anser att det är syndigt och med skam förbundet att försöka höja
sig över sitt stånd. Även fadern har svårt att förstå Hjalmars intresse i att läsa. När det
kommer på tal om att Hjalmar skall läsa grekiska tycker fadern att det är helt onödigt:
"Va ska han mä dä har te? Djävla babianbokstäver!" (s 135) Det fick alltså räcka med
latin för Hjalmars del. Han själv känner sig nöjd med att studera och i och med detta
                                                
10 Godsägare
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inte vara livdömd till kroppsarbete, då han tycker att hans begåvning höjer honom över
det.

En annan syn på studier i icke studievana familjer representeras i Snörmakare
Lekholm. Snörmakaren skickar sin broder för att ta studentexamen. Detta var något nytt
i släktens historia och han hoppades att det skulle ge glans även över honom själv. I
vissa samhällsklasser där det inte var så vanligt att man studerade vid läroverk ansåg
man att det var en bra utväg om man var för klen för hantverk. Hela familjen Lekholm
är ett tydligt exempel på ståndscirkulation. Brodern, Oscar, vill efter studentexamen
fortsätta till läkare och det är naturligtvis ännu bättre för familjen.

Även herr Markurell i Markurells ville vinna burskap inom den förnäma världen genom
att sonen studerade och skulle ta studenten.

I Snörmakare Lekholm nämns att eleverna som gick på Elementarskolan låg i fejd med
folkskoleeleverna eftersom de kom från olika samhällsklasser. Studentmössan och dess
symbolvärde var inte enbart av godo för alla. I Vad rätt skildras hur Hjalmar Olsson inte
kan ha skolmössan på sig var som helst eftersom den kunde ge upphov till
klassmotsättningar.

Denna klassymbol väckte visserligen det unga proletariatets vrede och vid ett
tillfälle fick han på truten av gatpojkar. Men han lärde sig att stoppa mössan
innanför rocken när han hade ärende åt Viken, Kvarnberget eller Herrhagen. (s 59)

Endast en liten del av eleverna fullföljde studierna och tog studentexamen. Det var
bildningsborgerskapets söner som hade störst benägenhet att gå vidare till de högre
stadierna inom läroverket. Det var också akademikersönerna som i minst utsträckning
hoppade av läroverksstudierna. Totalt var det bara en fjärdedel som fullföljde studierna.
(Florin och Johansson, 1993).

Elevernas framtidsplaner kunde, enligt Florin och Johansson (1993), delas in i fem
kategorier: fortsatt utbildning, arbete inom offentlig tjänst, inom handel, industri samt
annan sysselsättning.

Detta nämns inte särskilt ingående i litteraturen, men i Vad rätt läser Hjalmar Olsson
alltså inte grekiska eftersom det finns sådant som är mera matnyttigt om man inte tänkt
gå den kyrkliga banan.

Läroverksåren fungerade ofta som ett kitt mellan olika pojkar. Åtminstone under just de
åren som de gick på läroverket. Paul Hoffman i Paul Hoffman ser tillbaka på sina
studenter som senare hade blivit präst, officer, jurist, läkare, professor, alkoholist.

Det fanns en större benägenhet att fortsätta sina studier till högskolenivå bland de
framgångsrika studenterna, oberoende av vilken samhällsklass de kom ifrån.
Läroverkens uppgift var alltså att få fram en elit ur varje social grupp. Det var också
mer sannolikt att en kvarsittare (det vill säga en som gick om ett eller flera år på
läroverket) från de högre skikten skulle gå vidare till högskolestudier än att en pojke
från arbetarklassen, utan kvarsittningar, gjorde det. Både pengar och tradition hade
betydelse. (Florin och Johansson, 1993)
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Kvarsittarna hade, enligt Florin och Johansson (1993), i mindre utsträckning
högskolestudier som mål. När det dock gällde fortsatta studier på sekundärnivå var
dessa inte underrepresenterade. Det var också vanligare bland kvarsittarna att lämna
läroverket för att börja arbeta.

Dessutom, menar Florin och Johansson, var det inte lika stor katastrof att stämplas som
kvarsittare för söner till lägre tjänstemän som för pojkar från akademikerhem.

Detta är rektorn i Vad rätt ett bra exempel på. Han ville inte relegera elever med fina
pappor. Alla behandlades inte lika. "Fuskboksredaktörerna har klarat sig på sina fina
pappors titlar och namn. Detta är en klassdom!" (s 99) När däremot torparsonen
Hjalmar Olsson råkat förolämpa en av lärarna hotades han av relegering.

Faderns yrke och familjens studietraditioner

Kanske gjorde läroverksåren småborgarna bättre rustade att klara sig i den ökande
konkurrensen genom kunskaperna i matematik, svenska och främmande språk, men en
blivande hantverkare hade ingenting att hämta vad gällde hantverksskicklighet. (Florin
och Johansson, 1993)

I Snörmakare Lekholm märks att studier och examen har stor betydelse för familjen.
Snörmakaren fick en idé: När nu brodern – Oscar – inte dög som köpman skulle han låta
sin broder studera för det skulle snörmakaren tjäna på själv genom högre anseende i
staden. Det skulle bli något nytt i släktens hantverkarhistoria. Det skulle ge glans. Att ha
en broder som studerar skulle bevisa att snörmakaren själv inte var ett nöt. Efter
studentexamen vill Oscar studera till läkare och det passar snörmakaren bra för då
skulle han kunna hjälpa snörmarkarbarnen till att bli studenter (vilket de inte blir
eftersom Oscar aldrig blir läkare). Oscar möjligheter att ta examen ges genom att han
får bra mat, studieplats etcetera som inte snörmakarens egna barn får. Snörmakaren
håller Oscars studiefinansiering hemlig för sin fru för att det kostade så mycket – mer än
de egentligen hade råd med. Det fanns sedan inga pengar kvar för att låta de egna
barnen studera. Snörmakaren ruinerar sig själv för att han satsat så mycket pengar på
broderns studier.

Det hade tagit en hel generation att förverkliga drömmarna snörmakaren hade.
Släktingar som inte tagit studenten försöker intala sig själva att de har ett värde utan
studentexamen men känner sig ändå underlägsna.

Ytterligare en familj i Snörmakare Lekholm offrar nöjen och vila för att sönerna skulle
kunna studera, nämligen matematikern och hans fru. Detta visar på hur viktigt det var
för dem att sönerna tog examen. Kvinnokön kunde ej studera. Det var en plikt för
barnen (sönerna) att bli studenter. Fadern gör allt för att sönerna skall kunna ta
studenten – detta väckte uppmärksamhet.

Även Hjalmar Olssons föräldrar i Vad rätt har offrat sig genom lån och inteckningar för
att sonen skulle kunna studera. Detta har de gjort även om de själva inte ser vitsen med
studier.
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Studentexamen

Bedömnings- och värderingssystemen var offentliga. Även examensförhören var
offentliga med eforus (biskopen i egenskap av uppsyningsman) samt inspektorer 'för
sakkunskap och oväld kände män' som examensvittnen. Tidpunkten för förhören
annonserades i tidningarna och på examensdagen låg elevernas skriftliga prov framme
till allmänt beskådande. Terminsbetygen lästes upp inför elever, föräldrar och andra
närvarande vid avslutningen. (Florin och Johansson, 1993).

Läroverkseleverna fick en gemensam identitet och en känsla av samhörighet. Denna
känsla förstärktes av att de tillhörde en liten utvald grupp bland den svenska ungdomen.
Flickorna var utestängda och även i förhållande till den manliga ungdomen kände
läroverksgossarna sig som en exklusiv grupp. Den fjärdedel av eleverna som lyckades ta
sig igenom läroverksåren och ta examen kände sig säkert ännu mer utvalda. Florin och
Johansson (1993) menar att läroverken hade en integrerande funktion även på ett
övergripande nationellt plan. En gemensam kärna av bildning var frukten av en enhetlig
läroplan. Man var del i ett nationellt kulturellt kapital. Det symbolvärde utbildningen
gav delade man med andra läroverkselever. Detta samt den betydelse utbildning hade
gjorde att man kände sig "tillhörig en speciellt utvald grupp. Som symbol för denna
utvaldhet stod studentmössan" (s 57, Florin och Johansson, 1993)

Eleverna var tvungna att uppfylla vissa kriterier för att flyttas upp till nästa årskurs. Om
de inte klarade detta och heller inte lyckades läsa upp sig efter sommaren hade de valet
mellan att sluta skolan eller att gå om samma klass. Möjligheten att gå om samma klass
gällde bara ett år – eleverna fick alltså inte stanna längre än två år i varje klass. Detta är
alltså en förklaring till varför det var så få som kom så långt som till studentexamen.
(Florin och Johansson, 1993)

Realexamens införande 1905 kan, enligt Florin och Johansson (1993), ses som ett medel
att differentiera läroverksstudiernas värde och göra studentexamen mer exklusiv.
"Realexamen skulle bli till ett tröskverk, där agnarna skildes från vetet" (s 211, Florin
och Johansson,1993). Det var alltså bara de bästa eleverna som skulle ta studentexamen.
"Latinare är finare - realare är skralare" (s 250, Florin och Johansson, 1993)

I Paul Hoffman får man som tidigare nämnt följa studentexamen ur lärarens perspektiv.
Denna sker efter terminens slut. Läraren var, också han, nervös inför studentexamen,
även han testades ju. Studentexamen bestod av flera delar och tog tre dagar; först
skrivningar, de var snabbt överstökade – pojkarna hade nu gott självförtroende, men
Hoffman var den mest nervöse. Resultatet blev dock inte så dåligt att han behövde
skämmas. När de skriftliga proven är gjorda spekulerar lärarna i det sammanlagda
resultatet hos eleverna – vem kommer att kuggas och vem kommer att klara sig igenom?
Studenterna söker upp Hoffman för att pumpa honom på deras resultat. Han håller tyst
på order av rektor men en annan lärare berättar för dem.

I denna bok framgår också att lärarna samarbetar, det finns nämligen alltid en
medbedömare till studentskrivningarna. Ytterligare en sak som visar på lärarens
anspänning inför proven är att Hoffman firar på stadshotellet när skrivningarna är klara,
det vill säga genomförda och rättade.
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Efter skrivningarna var det dags för munta. Hoffman har övat med eleverna genom att
'leka examen' för att de skall klara examenssituationen. Han anser nämligen nervpressen
i situationen värre än själva kunskapsprövningen. Strax innan de muntliga proven
upptäcker Hoffman att nervositeten han känner är rampfeber, precis som inför en
teaterpremiär (han har ju testat skådespelaryrket också).

På examensdagen är lärarna uppklädda, en angenäm spänning råder i lärarrummet. Men
herrar abituri, det vill säga studenterna, är nervösa och spända. Studenterna har smoking
inför muntan. Staden förbereder sig, blommor och käppar har inhandlats. Så kommer så
'förlossningen', studentsången eka när studenterna kommer ut på läroverkstrappan. Det
råder studentfröjd.

I Markurells talar man om mogenhetsexamen. Herr Markurell har själv så mycket att
styra med att han inte riktigt vet när Johans examen verkligen är. Föräldrarna
bestämmer sig för att tänka på gossen klockan tre när han går upp i kyrkohistoria. För
att hjälpa sonen att klara examen bestämmer sig herr Markurell för att donera femton
tusen kronor före klockan tre samt att bjuda biskopen och inspektorerna på frukost.
Johan vet ingenting om detta. För Markurell är denna dag så betydelsefull att han tvättar
sig. Han har dessutom klätt upp sig dagen till ära. Det skildras också hur han blir rörd
över att gossen skall ta examen. Rapporter om examensresultaten sipprar ut under dagen
och Johan har klarat allt hittills.

Han förnam lyckans sötma, segerns stolthet och den fullkomliga ensamhetens
majestätiska och fruktansvärda höghet. Han formulerade ögonblickets svindlande
lycka i tre frammumlade ord: Gud, gossen och jag. (s 104)

Det är alltså för fadern en lycklig dag. Sedan kommer bud om att Johan misslyckats i
kemi och Markurell bestämmer sig för att bjuda på frukost. Under frukosten diskuteras
Johans examen eller kuggning av sensorer och rektor. På grund av att Johan slagits med
en kamrat får han ej vidare deltaga i examen. Fru Markurell anklagar sin make för att ha
störtat sonen i fördärvet genom att berusa sensorer och rektor.

Det är en mycket högtidlig dag för hela Wadköping den 6 juni 1913: "/…/ dystert och
högtidligt. /---/ Endast viskningar! /---/ Rop och skrik får icke förekomma." (s 116-117).
När examen är slut är alla där, hela Wadköping. Alla mödrar är beredda på det värsta.
"Luften var tung av oro." (s 219) Spänningen stiger och man väntar på tecknet att alla
har klarat sig. "Tre viftningar – ingen kuggad!" (s 221). Sedan kommer studenterna ut
slungandes sina vitmössor. Studenterna tågar genom stadens gator sjungande och
hurrande. På grund av omständigheter (att Johan inte var Markurells son etcetera) blir
varken Johan eller Louis mottagna av sina familjer. Festen blir dock av med studenter,
biskop, domprost, borgmästare, råd, rektor och kolleger. Herr Markurell är uppklädd i
frack och vasaorden. Han blir gratulerad för sonens examen.

Studenterna firades och fick presenter. I Snörmakare Lekholm visas Oscar upp i staden
för att visa att snörmakarens broder tagit studentexamen. I en annan av familjerna i
denna bok anskaffas champagneglas till förste sonens studentexamen trots det
frireligiösa, helnyktra hemmet. Matematikern har köpt en käpp i studentpresent till
sonen som klarat sig mycket bra (fadern tror dock han nätt och jämt klarat sig). Det firas
med champagne och alla syskonen får smaka.
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Herr Markurell i Markurells ställer till med studentfest på sitt värdshus 'Berget'. Det
skall smyckas med blomster och papper, lövas. Modern har "/…/ dagen till ära pyntat
sig på ett ovanligt sätt." (s 95). Man sparar inte på något inför kvällens examensfest.

I Paul Hoffman beskrivs att staden förbereder sig, blommor och käppar har inhandlats.

Studentexamen var i själva verket skolans stora högtid, ett handslag, utväxlat mellan
läroverk och universitet, och en fest för staden, då allas blickar riktades mot den
ominösa porten, och då alla ända in i märgen kände, vad det arbete betydde, som
bedrevs där bakom. Och den respekten var hälsosam för alla parter. Vad betydde
gentemot detta en smula nervositet, en nyttig förövning till livets vida starkare
påfrestningar. (s 200, Paul Hoffman)
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Diskussion – en jämförelse mellan historiken och
skönlitteraturen

Kände man igen sig från historiken i skönlitteraturen?

Naturligtvis är det de stora utbildningspolitiska händelserna som Richardson tar upp i
sin utbildningshistoria men några av dessa kan spåras i litteraturen. Till största del tar
litteraturen upp mer personliga, nära företeelser. Man kan ändå känna att de
skönlitterära verken speglar den tid de avser att spegla – det känns inte som om det är
några direkta fel. Däremot verkar Flickan i frack vara lite underligt placerad i tid. En
flicka har tagit studentexamen. Flickor fick börja på läroverk 1927 men boken är
skriven 1926. Det framgår inte om Katja tagit examen på någon flickskola med
examensrättigheter. (Se även i presentationen av verken).

Inrättandet av realexamen 1905 tas upp i en bok – Paul Hoffman – där man kallar det
lilla examen.

Flickor i läroverk tas också upp i Paul Hoffman. Paul Hoffman får undervisa de första
flickorna tillsammans med pojkar. Det nämns också att det faktiskt var en
samhällsekonomisk faktor som påverkade beslutet om flickors läsande på
(pojk)läroverk. Det var billigare att ha dottern hemma på läroverket än att skicka iväg
henne till en flickskola med examensrätt på annan ort.

Läroverksstadgan från 1878 där man införde en halvklassisk linje utan grekiska tas upp
i Vad rätt där Hjalmar Olsson tvingas välja bort grekiska eftersom han inte har tänkt gå
den kyrkliga banan.

Eftersom man redan 1862 införde studentexamen och förlade proven till läroverken ute i
städerna tas inte något annat exempel upp i litteraturen. I Markurells är just
studentexamen det centrala men även i Vad rätt, Flickan i frack, Snörmakare
Lekholm, och Paul Hoffman talar man om studentexamen. Richardson tar upp att
firandet av studentexamen påverkade synsätt och värderingar i det sociala livet. Hela
staden förberedde sig med presenter och festarrangemang. Alla var mycket nervösa
inför studentexamen.

Exempel på fenomen som man inte känner igen

Latinfrågan som diskuterades hett under 1800-talet tas inte upp i skönlitteraturen
förutom införandet av realexamen som var latinfri.

Bottenskolan diskuteras inte alls.

Många reformer och nya stadgar genomfördes under 1800-talets senare hälft och några
av dem nämns kort i Paul Hoffman, men inte i någon större utsträckning.
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Inte heller det faktum att så många som tre fjärdedelar avgick från läroverket utan
examen tas upp i någon större utsträckning.

Vad säger skönlitteraturen till skillnad från historiken?

Skönlitteraturen tar upp mera personliga frågor. Frågor som rör den lilla människan, inte
det stora samhället (landet, politiken) även om den lilla människan är beroende av och
påverkas av beslut i det stora samhället.

Lärarnas förhållanden tas upp väldigt lite i Richardsons historik. Däremot tar Paul
Hoffman upp hur lång tid det tar för en adjunkt att få en fast tjänst. I denna bok skildras
också hur pass lite betalt man hade som extralärare (det vill säga ej fast) och hur man
var tvungen att arbeta extra med ferieundervisning, kvällsundervisning,
flickundervisning etcetera för att kunna försörja sin familj.

De olika författarna har olika perspektiv i sina böcker. Det har gjort att jag fått en
relativt allsidig bild av livet i och kring läroverken. Vad rätt är skriven ur
studentperspektiv, torparsonen som går på läroverk, men skildrar även lärare och rektor.
I Markurells skildras faderns perspektiv och i Snörmakare Lekholm en man som styr
och ställer för att brodern skall ta studentexamen och därvid tjäna något på det för egen
del. Paul Hoffman är skriven ur lärarperspektiv och därför extra intressant att läsa. Den
boken var för övrigt anvisad som kurslitteratur under provåret för blivande ämneslärare
under 1940- och tidiga 1950-talet. Här framgår att även läraren var bekymrad och
nervös inför studentexamen.

Vad kan man lära av skönlitteraturen?

Att läsa skönlitteratur kan anses som upplevd historia. Berättelserna är kanske inte
sanna i detalj men i det stora hela får man en helt annan bild av livet i och kring
läroverken vid denna tid än om man bara läst historik och facklitteratur. Jag anser att
skönlitteratur är en stor kunskapskälla när det gäller att studera gångna tider. Inlevelsen
är viktig för att skapa en relation till historiska fakta och den får man genom att
identifiera sig med personer i litteraturen. Att se historien genom en människa ger liv.
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