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Yvonne Hirdman’s gender theory about keeping the genders separated and Ingela Schånberg’s thesis 

on women and their education between 1870-1970. The results shows that some selection of the 

students took place and the girls who studied at that particular school were connected to the higher 

class of society. When comparing the different educations, several differences were found between 

the education on Kalmar girls’ school and any school in present time.  
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1. Introduktion  
1.1 Inledning  
Det ringde i klocksträngen utanför familjen Nisbeths port en dag 1862. Där stod en man som hade 

hört talas om fröken Gunda, närmare bestämt Fredegunda Nisbeth, och hennes lyckade 

undervisning åt en bekants dotter. Denne man undrade nu vänligt om fröken Gunda också skulle 

kunna undervisa hans dotter i de vanliga skolämnena. Fredegunda svarade att hon kunde göra detta 

och med det svaret skulle nu Kalmar flickskola vara grundad. Under den närmaste tiden som följde  

kom det till ännu fler flickor som Fredegunda ombads att undervisa och så blev plötsligt deras 

ursprungliga utbildningsrum för litet. Rummen förvandlades till klassrum undan för undan och det 

som kom att kallas för ”Nisbethska flickskolan” kom att utvecklas ytterligare till något större och 

mer betydande än vad systrarna Nisbeth hade föreställt sig.  Kalmar flickskola kom att betyda 1

mycket för Kalmar stad samt byar och samhällen i närheten.  

Det är inte bara Kalmar flickskola som skiljer sig från dagens skolor i Sverige. Flickskolor i 

allmänhet var speciella och är en viktig del i diskussioner kring utbildningshistoria och genus 

genom historien. Ingela Schånberg menar i sin avhandling Genus och utbildning: ekonomisk-

historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970, att kvinnoidealet påverkade utbildningen och 

att flickskolor överhuvudtaget kom till.  Sara Backman Prytz håller med i det som Schånberg säger 2

och hon menar att utbildning såg olika ut beroende på kön, social klass, var man bodde och vilket 

yrke som föräldrar tillhörde.  Fortsättningsvis säger Prytz att genus är ett socialt skapat kön som 3

inte berör några biologiska förutsättningar. Hon säger även att ”Vad som betraktas som manligt och 

kvinnligt återskapas ständigt, och förs vidare av både individer och institutioner.”   Prytz förklarar 4

dessutom att flickskolorna egentligen var till för medelklassens döttrar, med syftet att fostra 

flickorna på ett sätt som gjorde dem attraktiva när det gällde giftermål.  Detta visar på en helt annan 5

syn på skolan och undervisningen som bedrevs jämfört med hur man ser på det idag. Att dela upp 

flickor och pojkar i olika skolor, beroende på social klass och kön som man identifierar sig med, hör 

inte till det vanliga i vår nutid, på samma sätt som på Kalmar flickskolas samtid.  

 Wibling 1962, 11-12. 1

 Schånberg 2001, 113. 2

 Backman Prytz 2014, 308. 3

 Backman Prytz 2014, 307. 4

 Backman Prytz 2014, 309-310.                       4.5



1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka Kalmar flickskola i början av 1900-talet, utifrån olika 

teorier och tankar som framkommit från den tidigare forskningen. En forskare talar om att det var 

medelklassen som placerade sina döttrar på flickskolor. Denna teori skulle därmed betyda att ett 

urval av elever eventuellt skulle tagit plats för att utbilda sig på Kalmar flickskola. Dessutom skulle 

det i sin tur betyda att flickorna har vissa förväntningar på sig efter skolan, då varje grupp av 

individer inom samhället har förväntningar och normer att följa. Därmed är tanken också att följa 

upp ett antal flickor som har studerat vid Kalmar flickskola 1900-1907 och se vad som händer med 

dem. Utöver det så är syftet också att undersöka vilken undervisning som bedrevs på flickskolan i 

Kalmar, med koppling till Yvonne Hirdmans teori om genussystemet. Enligt den teorin skulle de 

skolämnen som flickorna läste på Kalmar flickskola vara specificerade för det kvinnliga könet 

utefter de normer och ideal som då fanns. Dessutom skulle då undervisningen skilja sig från den 

undervisning som dagens elever får i våra skolor.  

1.3 Frågeställningar  
Tidigare forskning genererar frågor till detta arbete. Med ett genusperspektiv kommer följande 

frågeställningar att besvaras: 

1. Utifrån det urval av elever som gjorts i undersökningen, kan man utläsa något om deras 

bakgrund och sociala tillhörighet?  Kan man därmed göra någon koppling till ett eventuellt 

urval av elever som fick studera vid Kalmar flickskola?   

2. Utifrån samma urval av elever som gjorts i undersökningen, kan man följa upp och se vad som 

händer med dessa flickor efter deras tid på Kalmar flickskola?  

3. Vilken utbildning bedrevs på Kalmar flickskola? Vilka är de mest tydliga skillnaderna i 

undervisningen, jämfört med utbildningar i vår nutid?   

4.    Hur skulle de resultat som framkommer i undersökningen, kunna användas i framtida 

läraryrke? 

Den sista frågeställningen kommer inneha funktionen som en diskussionsfråga med didaktisk och 

yrkesförberedande inriktning. Frågan kommer att besvaras och diskuteras under kapitlet: Didaktisk 

och yrkesförberedande reflektion.  

             5. 



1.4 Disposition 
I kapitel 2 som följer härefter, beskrivs den tidigare forskningen som har använts till detta arbete. 

Teori, metod, material och de avgränsningar som har gjorts finns i kapitel 3. Kapitel 4 är ett 

bakgrundskapitel där Kalmar flickskola och flickskolor i allmänhet beskrivs och förklaras. 

Dessutom lyfts kvinnans roll i samhället upp där också, för att få en ännu djupare förståelse för den 

syn som fanns på kvinnor och deras utbildning vid den tiden. Dessutom är den informationen till 

hjälp för att förstå varför vissa saker händer med de flickor som har följts upp i denna undersökning. 

I Kapitel 5 finns resultatet av undersökningen med frågeställningarnas besvaring. Sedan följer en 

sammanfattning i kapitel 6. Arbetet avslutas med en didaktisk och yrkesförberedande reflektion där 

fjärde frågeställningen besvaras och diskuteras. 

2. Tidigare forskning 

Ingela Schånberg har skrivit avhandlingen Genus och utbildning: ekonomisk-historiska studier i 

kvinnors utbildning ca 1870-1970. I avhandlingen tar hon upp, som utläses av titeln, kvinnors 

utbildning ur ett genusperspektiv. Schånberg har delat upp avhandlingen i flera delar med olika 

fokus. I en del tar hon upp skolreformer som påverkat flickskolorna och flickskolornas avveckling. 

En annan del innehåller synen på kvinnor och deras utbildningar och eventuella yrken. Schånberg 

har i sin avhandling flera olika punkter som är passande till detta arbete. En punkt som hon tar upp 

är att det finns flertalet olika anledningar till att flickskolor kom till och behövdes. Hon menar att 

flickor ansågs behöva utbildning för att kunna ta hand om sin familj och deras hem när de gifte sig. 

Schånberg säger också att efterfrågan på utbildade flickor kom att öka då kvinnornas arbetskraft 

behövdes i samhället. De behövde då också en utbildning som skulle kunna ge flickorna en chans 

att passa inom arbetslivet då efterfrågan ökade. Därmed kan man utläsa att utbildning behövdes för 

två olika anledningar. Detta styrker Annika Åkerblom i När kvinnor fick rättigheter 1710 - 2010, 

där hon menar att kvinnor var billigare arbetskraft med lägre löner och därmed billigare att anställa, 

vilket gjorde att efterfrågan på kvinnlig arbetskraft ökade och då även efterfrågan på utbildade 

kvinnor.  Som kan utläsas av Åkerbloms titel, handlar hennes avhandling om kvinnors rättigheter ur 6

olika perspektiv och olika situationer.  

Schånberg talar vidare om en annan anledning till utbildning.  Den anledningen, menar Schånberg, 

var att allt färre kvinnor ingick äktenskap och därmed behövde utbildning och arbete för att kunna 

 Åkerblom 2009, 55-56.          6.6



försörja sig.  Schånberg menar att det var svårt att kunna arbeta och ha ett väl fungerande äktenskap 7

samtidigt. Dessutom innebar ett äktenskap, för många familjer, att kvinnan var underordnad mannen 

och det var inte något som intresserade en kvinna som hade fått smak på arbetslivet och en känsla 

av frihet.  Detta kan kopplas till frågeställningen om vad som händer med flickorna efter skolan. 8

Jobbar de eller gifter de sig?  När det gäller utbildning av flickor säger Schånberg att det sker något 

slags urval av de elever som kommer in på de olika skolorna. Hon menar att det sker framförallt två 

olika slags urval. Det ena urvalet sker i det dolda och berör flickornas kulturella och sociala 

kunskap och beteenden. Det andra urvalet är rent formellt och fungerar som en bedömning av 

kunskap och kompetens och detta avgör vilken nivå av utbildning och arbete som man hamnar på.  9

Detta berör frågeställningen som handlar om just det eventuella urvalet som görs av flickorna som 

studerat på Kalmar flickskola. Schånberg tar även upp en diskussion kring flickors vinning i att läsa 

flertalet språk i skolan.  

Annan tidigare forskning är Elina Halvarssons uppsats ”Arbetet, hemmet eller salongen?:en studie 

av flickskoleutbildning i praktiken 1884-1929”. Halvarssons kandidatuppsats är fokuserad på 

flickskoleutbildning överlag, med ett annat översiktligt fokus än detta arbete, men har varit till hjälp 

för denna undersökning då hon har fått fram information om flickskolor i allmänhet som är av 

värde. Tidigare forskning med frågeställningar som liknar de som finns i detta arbete, med fokus på 

Kalmar flickskola, har tyvärr inte hittats.  

3. Teori, metod och material      

3.1 Teori 
Sara Backman Prytz talar om Yvonne Hirdmans teori om genussystemet i Utbildning och genus. 

Yvonne Hirdman menar att samhället är karaktäriserat av två principer: den ena principen är 

tydligheten mellan vad som är manligt och kvinnligt. Med det menas att man ständigt gör en 

skillnad mellan vad som är manligt och kvinnligt och det är vi människor som konstruerar och 

sprider dessa skillnader själva genom media, familj, vänner och skola. Dessa skillnader har alltså 

inget med de biologiska könen att göra utan är en social konstruktion om vad som är mer ’typiskt’ 

 Schånberg 2001, 44-45.           7

 Schånberg 2001, 96-97. 8

 Schånberg 2001, 25-26.            7.9



för de olika könen. Genom dessa skillnader lär man sig hur man ska vara beroende på om man är 

kvinna eller man. Den andra principen är att männen och det som är manligt ses som norm och allt 

som mäts ska mätas utefter hur manligt det är och därmed blir det tydligt att det finns en hierarki 

mellan könen och det som är manligt är bättre än det kvinnliga. Förenklat kan man säga att: 

Kvinnor och män bör inte blandas ihop då de är varandras motsatser, utan de bör säras på. 

Dessutom är det mannen som bestämmer vad som är normalt och mannen styr det som är normen. 

Den principen som talar om att hålla könen isär namnges med termen:dikotomiprincipen. Principen 

om att mannen styr normen och vad som är normalt namnges med termen: Hierarkiprincipen. Prytz 

säger att det finns ett flertal exempel på när denna teori och dess principer visat sig i vår 

utbildningshistoria. Ett tydligt exempel är just att pojkar och flickor gick i olika skolor och hade, på 

ett självklart sätt, olika vägar att gå inom utbildning och därmed var separerade från varandra. Hon 

kopplar också teorin och dess principer till det faktum att pojkars utbildning var mer värd än 

flickors.  Fortsättningsvis säger Prytz:  10

  Utifrån ett intersektionellt perspektiv blir det tydligt att utbildningen för flickor   
  respektive pojkar såg mycket olika ut beroende på vilken social klass och vilket   
  yrke föräldrarna tillhörde. Var i landet man bodde spelade också in - utbudet av    
  skolor såg av förklarliga skäl helt annorlunda ut om man bodde på landsbygden än  
  om man bodde i en större stad.  11

Denna teori är relevant i samband med detta arbete när det talas om skillnaden mellan flickor och 

pojkar på det sättet att de bör hållas isär och när man på olika sätt kan se att männen är viktigare än 

kvinnorna. Hirdman säger att hon anser att samhället har blivit mer jämställt då man numera bryter 

mot normerna och gör mer gränsöverskridningar. Hon menar att vi kommer närma oss ett  

ännu mer jämställt samhälle än det som vi redan har.  Detta är något som kommer att diskuteras 12

längre fram i denna uppsats i samband med besvarandet av frågeställningarna. 

3.2 Material och källkritik 
För att besvara uppsatsen syfte och frågeställningar har det behövts ett flertal olika källor. Utöver 

den tidigare forskningen som beskrivits ovan, finns det ett flertal material som är oumbärligt. För att 

ha nog med information om Kalmar flickskolas bakgrund har krönikan Flickskolan i Kalmar 100 år 

använts. Den är skriven av Hilding Wibling 1962, vilket betyder att den skrevs innan skolan hade 

 Backman Prytz 2014, 307-308. 10

 Backman Prytz 2014, 308.         11

 Hirdman 2004, 128.                         8.12



lagts ned helt, däremot finns historien bakom hur skolan grundades och utvecklades med på ett  

detaljerat vis. Tack vare Wibling får man en tydlig förståelse för Kalmar flickskola och den 

information som krävs för att kunna återberätta historien bakom skolan som också kom att kallas 

för: Nisbethska flickskolan. Det finns ingen förteckning eller notering om någon källa som använts 

när man talar om flickskolans 100 år i Kalmar, vilket kan ses som negativt. Wibling avslutar med en 

efterskrift där han noggrant poängterar:  

 Vad jag främst syftat till är att ge en någotsånär åskådlig bild av Kalmar  

 flickskolas uppkomst och utveckling under de gångna hundra åren. Att jag  
 härvid måst se med icke-pedagogens lekmannaögon är givetvis i många  
 avseenden en brist - men kanske också någon gång en viss förtjänst.  13

Han vet själv det som kan ses som en brist med att använda hans krönika som källa och förklarar 

det väl. Likväl är det också som han säger: ”någon gång en viss förtjänst”, för i detta fallet finns det 

ingen annan text som hade kunnat ge en sådan tydlig, levande och uttrycksfull beskrivning av 

flickskolan.  

Annat material för att kunna besvara syfte och frågeställningar är de uppgifter som finns i olika 

arkiv. På kommunarkivet i Kalmar har man flickskolans uppgifter bevarade. Med hjälp av 

personalen på kommunarkivet kunde man snabbt få fram information och fakta som behövdes. För 

att kunna utläsa någon information om flickornas bakgrund så behöver man se över skolkataloger 

och förteckningar över elever. I skolkatalogen för 1902-1923 hittades information om eleverna och 

deras fäder. Här står fädernas namn och deras yrkestitel, exempelvis: handlare, kyrkoherde eller 

friherre. Den informationen gör att man får en bild av familjens sociala klass och gör det också 

lättare att sedan följa flickorna. I förteckningar över elever 1892-1936 har man elevens för- och 

efternamn, samt adressen som de är skrivna på. Dessa förteckningar skrivs på nytt för varje årskurs, 

vilket gör att man kan följa om deras adress ändras och man då kan utläsa att de har flyttat inom 

Kalmar stad eller om de helt flyttat bort och lämnat skolan. I förteckningarna står det också elevens 

födelsedatum och hembygd, vilket också gör det betydligt enklare att följa flickorna efteråt. Vidare 

användes även betygslistor för 1900-1907. I betygslistorna skrivs det för varje årskurs ut vilka 

ämnen som flickorna läser och vilket betyg de får i de olika skolämnena. Detta gör det möjligt att 

besvara vilka ämnen som flickorna läste och då också kunna jämföra det med dagens skolor och 

undervisningen som bedrivs i vår nutid.   

 Wibling 1962, 119.                          9.13



Problemen med dessa listor och förteckningar är att det kan vara felstavat eller fel-numrerat, vilket 

fick erfaras under undersökningens gång. En felstavning eller en siffra som blir fel kan ställa till det 

när man söker efter flickorna bland andra arkiv som använts i undersökningen. Med andra arkiv 

menas kyrkoarkiven som bevaras på något landsarkiv eller på riksarkivet. Dessa är åtkomliga som 

elektroniska kopior genom SVAR (Svensk arkivinformation), vilket gör det enklare att studera 

dessa, utan någon resa till något landsarkiv eller riksarkiv. Det har krävts kyrkoarkiv från ett flertal 

olika församlingar i olika län. Först har flickornas födelsedatum, hembygd och fädernas namn varit 

till hjälp för att hitta hitta varje flicka i födelse- och doplängder. I dessa står det flickans namn, 

datum för födsel och föräldrarnas namn, samt var i församlingen som familjen är bosatt. Genom det 

har man sedan kunnat gå vidare till husförhörslängder och församlingsböcker där man fört 

anteckningar för varje adress och dem som bor där. I dessa står det namn, när man gift sig, om man 

har barn, yrkestitel och dessutom står det om man flyttat från församlingen. Har man flyttat så står 

det till vilken församling man har flyttat och vilket datum som flytten har skett. Då har man fått gå 

vidare till inflyttningslänger i den angivna församlingen som de flyttat till för att hitta det nya 

boendet. Även död- och begravningsböcker har använts då två av flickorna i undersökningen har 

avlidit och blivit begravda. Genom dessa längder och böcker finner man alltså all den information 

som krävs för att följa flickorna i denna undersökning. Man hittar varje flicka och hennes familj, 

vart de flyttar, vart varje flicka tar vägen, om hon gifter sig, får barn, är hemmafru eller arbetar.  

Det som är problemen med dessa längder och böcker är detsamma som med uppgifterna från 

Kalmar kommunarkiv. Som nämnts ovan kan det bli svårt att hitta flickan om en uppgift inte 

stämmer. Det kan var en felstavning eller att en siffra blir fel. Ett större problem i dessa längder och 

böcker är att man kan ha uppgett att man ska flytta till en viss plats och det skrivs in i längderna, 

men sedan av någon anledning så blir inte flytten av eller hamnar man på en helt annan plats. Det 

ger felaktig och missvisande information som gör att det kan bli otroligt tidskrävande, och i värsta 

fall omöjligt, att följa flickan. Därmed kan det finnas felkällor i dessa längder och böcker. Där detta 

problem har stötts på har det gjorts jämförelse mellan de olika längderna och böckerna för att 

säkerställa att informationen stämmer. Vilka källor man än handskas med bör man vara källkritisk 

och vara ifrågasättande gentemot dess tillförlitlighet för att göra sin undersökning så korrekt som 

möjligt.  
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3.3 Avgränsningar  
De avgränsningar som har gjorts är delvis för att hålla ihop undersökningen på ett tillfredställande 

vis och behålla det som är relevant. Den första avgränsningen som gjordes var perioden som skulle 

undersökas. Då det inte fanns betygslistor för tidigare period så blev det självklart att förhålla sig till 

tidsperioden 1900-1907. Det är de tidigaste betygslistor som finns bevarade från Kalmar flickskola. 

Därmed var den första avgränsningen gjord. Nästa avgränsning berör antalet flickor, vars liv skulle 

följas upp. Från start var tanken att följa flertalet klasser som hade gått på skolan, med det blev 

ganska snart klart att det var för många att följa upp och det skulle ta en oerhörd tid. Därmed blev 

det tvunget att avgränsa antalet flickor att följa upp. Det blev en avgränsning som nu innebär att det 

är tolv flickor, vars liv har följts upp. Dessa tolv flickor gick i samma klass fram till deras sista år på 

Kalmar flickskola 1907. Detta blev en logisk avgränsning då de var en av de klasser som finns med 

i den äldsta betygslistan och det går att följa dem genom hela deras skolgång.    

         

En annan avgränsning som görs är den som blivit till då man stöter på sekretess-problem. Efter 

1945, i vissa fall redan 1940, så är uppgifterna sekretessbelagda i kyrkoarkiven. Därmed tappar man 

flickorna vid dessa år, men eftersom dessa tolv flickor är födda mellan 1889-1892 så kan man ändå 

följa dem tills de är mellan 50-56 år gamla. Då har man ändå kunnat se vad som händer med dem, 

om de gör karriär eller inte, om de gifter sig eller förblir ogifta. Man får alltså ändå den fakta som är 

relevant för denna undersökningen och därmed har man inte följt flickorna längre än så med hjälp 

av andra medel.  

3.4 Metod 
I denna undersökning har både en kvalitativ och kvantitativ metod använts. Den kvalitativa 

metoden, som också kallas för den tolkande metoden, är den då man läser och tolkar det 

källmaterial som kan kopplas samman med frågeställningarna. I denna undersökning har man gjort 

precis det: källmaterialet har blivit läst och tolkats av uppsats-författaren som bearbetat detta och 

sedan också tolkar resultaten. Men det är också till viss del en kvantitativ metod som är 

genomgående i undersökningen. Man kan förklara den kvantitativa metoden på så vis att man 

samlat in data och sammanfattar denna data och information på ett statistiskt sätt med tabeller och 

diagram.  I denna undersökning används tabeller för att på ett enklare och tydligare sätt, visa 14

resultatet när det på något sätt rör sig om mängd eller liknande. Florén och Ågren säger att den ena 
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metoden inte behöver utesluta den andra. Då man drar egna slutsatser och kan tolka en tabell så går 

de båda metoderna in i varandra.   15

4. Bakgrund  

4.1 Kalmar flickskola 
Elementarskolan för flickor i Kalmar, Nisbethska elementarläroverket för flickor, Nisbethska 

flickskolan eller Kalmar flickskola -  kärt barn har många namn. Frågar man människor om 

grundaren till skolan så får man oftast till svar att det var Georgina Nisbeth som grundade skolan. 

Detta är dock inte hela sanningen. Som nämnts i tidigare kapitel, var det Fredegunda Nisbeth som 

kom att lägga grunden för det som blev flickskolan. Det började i ”Nisbethska huset” där familjen 

Nisbeth bodde. Familjen Nisbeth var inflyttad från Värmland till Kalmar, men ursprungliga rötterna 

kom från en skotsk adelsätt.  I familjen var de flertalet syskon, men tre av dem har betytt mycket 16

för Kalmar flickskola. Wibling menar att de tre begåvade systrarna var Georgina Nisbeth, 

Fredegunda Nisbeth och Alma Nisbeth. Fredegunda Nisbeth, även kallad Fröken Gunda, beskrivs 

av Hilding Wibling på följande vis: ”Hon skildras som en person med ett imponerande yttre, lång, 

reslig och smärt. Hennes porträtt låter också en sentida betraktare förstå, att hon genom sitt milda 

väsen och vänliga leende drog till sig allas hjärtan.”  Vidare förklarar Wibling att Fröken Gunda 17

inte hade behövt ta ett jobb då de var en rik familj, men Fredegunda ville göra en insats. Fredegunda 

lovade att undervisa en bekants dotter i de vanliga skolämnena och väldigt snart framkom det att 

Fredegunda var utomordentligt skicklig när det gällde att undervisa. Det spred sig vidare och folk 

talade om den lyckade Fröken Gunda som hade varit så vänlig mot hennes bekant och undervisat 

dennes dotter med lysande resultat. Då ryktet spred sig kom det fler människor och frågade om inte 

Fröken Gunda skulle kunna ta sig an deras döttrar också. Då Fredegunda gav ett positivt besked så 

hade därmed Kalmar flickskola grundats 1862.  Ju fler flickor som kom att utbildas hos 18

Fredegunda, desto mindre blev utrymmet där de satt och undervisades. Undan för undan gjordes 

rummen om och blev mer som klassrum. Vid denna tid fanns det andra privata skolor i Kalmar stad. 

En av dessa var Fryxells flickskola vid Rostad, i Kalmar stad, som lades ned lite senare. Wibling 
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menar att andra flickskolor hade andra kunskapsmått än Nisbethska kunskapsmått. Det skulle vara 

något alldeles extra att studera vid familjen Nisbeths flickskola.   19

Fredegunda Nisbeth gick ur tiden 1875 och rädslan var stor att skolan skulle dö med henne. Men i 

samma tidning som Fredegundas dödsfall togs upp så fanns följande annons:  
  Att den läroanstalt för flickor, som Fröken Fredegunda Nisbeth i livstiden 
  grundat och förestått, efter hennes nu timade dödliga frånfälle fortsätter sin  
  verksamhet efter samma plan och med samma lärokrafter som hittills under 
  undertecknades ledning och överinseende, få vi härmed vördsammast underrätta 
  vederbörande föräldrar och målsmän.  
   Kalmar den 25 maj 1875. Georgina Nisbeth, Skolans föreståndarinna.  
  J. A. Johansson, skolans rektor.  20

Denna annons lugnade oron som fanns. Den äldsta systern Nisbeth skulle ta över. Georgina Nisbeth 

framställs ofta som en otroligt begåvad kvinna, inte minst i intyget från hennes egen utbildning där 

hon beskrivs som en naturbegåvning. Hon hade stor begåvning vad det gällde språk men musik 

nämns framförallt. Georgina var med och grundade ett musikinstitut efter musikstudier i Wien. 

Samtidigt hann hon ordna lärskola för unga tjänsteflickor. Wibling säger: ”Kvinnornas bildning och 

utbildning på skilda områden låg henne redan vid denna tid varmt om hjärtat.”  21

Georgina ville utveckla skolan. Hon hade som mål att skapa ett kvinnligt läroverk och det passade 

väldigt bra med tanke på att flickpensionen vid Rostad i Kalmar kom att läggas ned. Wibling 

beskriver att flickskolan var Georgina Nisbeths livsverk och med hennes styrka, vilja och energi så 

skulle detta inte te sig bli något problem att utveckla på det sättet som hon gjorde. Georgina såg till 

att skolan fick nya lokaler i Kalmar, trots att det betydde att skolan försatte sig i skuld. Med den nya 

positionen och de nya lokalerna med skolbänkar och skolmaterial, växte elevantalet ytterligare.  22

Georgina var noga med att flickskolan i Kalmar skulle vara exklusiv och framstående. Ett exempel 

på det som Wibling framhåller är Georginas införande av biologi, fysik och kemi i skolschemat. När 

Georgina såg till att dessa ämnen kom med i skolschemat blev Kalmar flickskola en av de första att 

införa dessa ämnen.  Till sin hjälp hade Georgina Nisbeth, sin syster vid sin sida. Den yngre 23
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systern Alma Nisbeth hade börjat som lärarinna på skolan redan under Fröken Gundas tid och var 

även lärarinna under Georginas tid som föreståndarinna. Miss Alma har framställts som en 

fantastisk lärarinna som undervisade i geografi, sång, välskrivning, välläsning men framförallt 

talades det om hennes perfekta engelska.  Men systrarna Nisbeths tid på Kalmar flickskola varade 24

inte för evigt. Georgina lämnade Kalmar flickskola 1902 när hon var 72 år gammal. Samtidigt valde 

då systern Alma Nisbeth att också lämna skolan. Då var Alma 55 år gammal.  Att dessa systrar 25

hade betytt mycket för så många kom att visa sig många år senare på 100-årsdagen av Alma 

Nisbeths födelse. Då samlades gamla elever vid familjen Nisbeths grav i Kalmar. Wibling berättar: 

”’Stunden vittnade’, skriver Barometern, ’om en tillgivenhet och tacksamhet, som aldrig dör’.”.  26

Efter familjen Nisbeths tid blev skolan delvis övertagen av Kalmar stad och kom då att kallas: 

Elementarskolan för flickor”.  Det blev en omstrukturering bland skolans ledning och den nya 27

styrelsen fick ta över skolan utan något vederlag till fröken Nisbeth.  1903 kom Anna Danielsson 28

att bli ny föreståndarinna och skötte det ypperligt. ”Den nya föreståndarinnans första och främsta 

uppgift blev att förverkliga och genomföra den omorganisation, som måste bli en följd av 

förändringen från en privatskola till en skola av mera allmän typ.”  1907 flyttar skolan till 29

Linnégatan i Kalmar, till den byggnad som idag används av Linneuniversitetet och i folkmun kallas 

för ”Nisbethska”, trots att familjen Nisbeth aldrig var med i den byggnaden. 

1930 blir elementarskolan istället: ”Kommunala flickskolan” efter ekonomiska svårigheter som 

kom till följd av skolreformationen 1927 som öppnade de högre läroverken för flickor. Lärare fick 

avsluta sin tjänst på skolan till följd av för få nya elever som valt att utbilda sig vid skolan. Då fick 

man ta ett beslut i kommunfullmäktige om att skolan nu blev Kommunala flickskolan istället.  30

Genom de reformer som skedde under 1900-talet gick man mer och mer mot avskaffandet av 

flickskolan. Pojkar och flickor kom att få studera på samma skolor på annat vis är tidigare, andra 

skolformer kom till och lockade och det påverkade onekligen flickskolan. 1955 togs ett beslut om 
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att inrätta en femårig realskolelinje på flickskolan istället. Första realexamen togs i flickskolan 1960 

och det blev efter det också en samskola. Men 1967 lades skolan ned och därmed skulle systrarna 

Nisbeths livsverk vara blott ett minne.  31

  

4.2 Synen på flickor och deras utbildning 
Dagens samhälle menar man är mer jämställt än någonsin tidigare. Detta märks inte minst inom 

skolans värld. Genom historien har idealen varit olika för de olika könen och de olika 

samhällsklasserna. Genom dessa ideal som själva skapas av människan och sprids vidare, precis 

enligt den teori som har beskrivits i tidigare kapitel, kommer också förväntningar på människan. 

Ola Winberg förklarar att under en lång tid såg det mycket olika ut mellan kön och social klass när 

man talar om utbildning. Schånberg poängterar att det är empirisk fakta att ända sedan antiken har 32

man delat på män och kvinnor.  Winberg menar att flickornas utbildning var betydligt mindre 33

omfattande än pojkarnas och syftet med flickornas utbildning var att ge dem grundläggande 

kunskaper i ämnen som kunde hjälpa dem när de skulle ta hand om hushållet. Men även var syftet 

med utbildningen att de skulle kunna bete sig på det viset som förväntades av dem. Exempelvis så 

förväntades det av en väluppfostrad flicka att kunna samtala på ett korrekt sätt, spela piano och 

sjunga, då det skulle vara ’typiskt’ kvinnligt och eventuellt locka en passande man till äktenskap.  34

Detta talar även Sara Backman Prytz om på följande vis:  

 Giftermålet var ett på många sätt avgörande moment i flickans livsväg,  

 och dessutom inte självklart, eftersom det under stora delar av 1800-talet  
 fanns fler kvinnor än män i landet. Utbildningen måste därför anpassas så  
 att den gjorde flickorna attraktiva på äktenskapsmarknaden.  35

Christina Florin och Ulla Johansson visar på skillnaden i utbildningens syfte mellan flickor och 

pojkar, gällande olika ämnen, vid flickskola och läroverk för pojkar. I historieämnet låg fokus på 

nationell fostran och politisk historia när det gällde pojkars utbildning. För flickorna var det 

nationell fostran, kultur och socialhistoria samt konsthistoria som var viktigast till en början. När 

det gällde svenskaämnet för pojkar var det fokus på logik, abstraktion, grammatik, stavning, 
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interpunktion och dispositionsteknik. För flickorna låg fokus på känsla, fantasi, stavning, 

interpunktion, talövningar, välläsning och litteraturläsning. Florin och Johansson menar att det 

fanns tydliga skillnader i ämnets syfte som visade på skillnader mellan könen och vilken kunskap 

de ansågs behöva.  Yvonne Hirdmans genusteori om att hålla könen åtskilda blir tydligt i ett sådant 36

exempel.  

Under en lång tid var flickornas utbildning lägre prioriterad än pojkarnas. Till det finns det ett flertal 

anledningar. Alla hade inte den ekonomi som krävdes för att kunna placera både sina söner och 

döttrar i speciella, enskilda skolor. Därmed fick flickorna en enklare utbildning genom att 

exempelvis bli hemundervisade. En annan anledning till att flickornas utbildning var lägre 

prioriterad än pojkars utbildning, ansågs vara kvinnans hälsa. Vissa menade att utbildning krävde 

för mycket utav flickorna och det skulle skada deras hälsa och kvinnlighet. Kvinnorna behövde 

behålla sin hälsa så gott som möjligt för att kunna fostra sina barn samt driva och administrera 

hushållet.  Prytz förklarar att under en lång tid, både under hela 1800-talet och in på 1900-talet, 37

fanns dessa förväntningar på flickor. Karin Johannisson förklarar att under 1800-talet hade man haft 

ett kvinnoideal som kunde beskrivas: ”Den svaga, ömtåliga och sjukliga överklasskvinnan och den 

starka, farliga och smittsamma underklasskvinnan”.  Detta ideal kom att förändras kring 38

sekelskiftet. In på 1900-talet hade man nu ett nytt kvinnoideal som påverkade utbildning för 

kvinnor. Man skulle inte längre vara en lika svag kvinna, utan nu skulle man visa sin styrka och all 

kunskap var en dygd på helt ett annat sätt än tidigare.  Dessutom sker förändringar inom samhället 39

som gör att kvinnans roll förändras. Kvinnor hade tidigare inte varit myndiga men 1858 beslöt 

riksdagen att ogifta kvinnor skulle bli myndiga vid 25 års ålder, men en gift kvinna skulle åter bli 

omyndig när hon gifte sig och då skulle mannen styra och han hade äganderätten över deras 

tillgångar.  Med hjälp av kvinnorättsrörelse och organisationer som lyfte fram kvinnofrågan så 40

förändrades det senare. Det skulle däremot dröja ända till 1921 innan en gift kvinna var myndig och 

fick rösträtt på samma sätt som män.  41
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Utöver förändring och regler gällande kvinnoidealet och så sker det andra saker som också har 

betydelse för flickor och deras utbildning. Reformer äger rum inom alla utbildningsvägar, vilket gör 

att skolväsendet utvecklas. Henrik Edgren menar att den största och viktigaste reformationen som 

sker är när kyrkan förlorar styret över skolväsendet. Kyrkan hade tidigare haft makten att styra över 

skolan och delvis styra över undervisningen som bedrevs., Denna makt förlorades och gick över till 

ämbetsmän med passande utbildning. Henrik Edgren säger: ”Istället för kristendom blev 

demokratins värderingar styrande i skolarbetet. Detta är en av de viktigaste förändringarna i den 

svenska folkskolan under 1800- och 1900-talen”.   42

Flickskolorna fick en uppsving under mitten av 1800-talet.  Efterfrågan på utbildning för flickor 43

kom att utökas då. Man skulle fortfarande utbilda sig för att ta hand om hushållet, men det tillkom 

fler anledningar vid denna tiden. Allt fler kvinnor förblev ogifta och dessa ogifta kvinnorna var 

tvungna att försörja sig och behövde därmed arbeta. Till en början var det arbeten som lärarinna 

eller guvernant som flickorna fick, men med tiden kom kvinnorna att bli efterfrågade på den större 

arbetsmarknaden och för det behövdes en bredare utbildning. Detta beskriver Prytz och ser flertalet 

kopplingar till de dubbla funktioner som flickors utbildning får vid denna tidpunkt. Om flickorna 

inte gifte sig så kunde de ändå ta ett arbete och försörja sig.  Utbildningen skulle nu passa för att 44

eventuellt arbeta efter sina studier, men också för att ha de kunskaper som krävdes för att ta hand 

om hushållet och klara av de förväntningar som fanns på kvinnorna.  För att få en så passande 

utbildning som möjligt inser man att språk är nödvändigt på flera olika vis. För att vara attraktiv på 

arbetsmarknaden så var bland annat språkkunskaper något mycket viktigt och som dessutom skiljde 

människor åt mellan samhällsklasserna. Ett flertal språk var något som flickskolorna kunde 

erbjuda.  45

Schånberg berättar i sin avhandling att sedan 1700-talet har flickor blivit utbildade utav mödrar, 

guvernanter eller icke officiella skolor. Dessa inofficiella skolor har bedrivits av ogifta kvinnor och 

under mitten av 1800-talet kom det till fler och fler flickskolor i många städer i Sverige. Flickorna 
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från medelklassen ansågs behöva en bättre utbildning är folkskolan.  Prytz förklarar att majoriteten 46

av de flickskolorna hade de högre samhällsklasserna som målgrupp för skolan.  Fortsättningsvis 47

nämner Prytz en avhandling av Gunhild Kyle. I den avhandlingen konstaterar Kyle att 

arbetarklassen inte skulle ha en chans att få in sina döttrar på någon flickskola.  ”Flickskolorna 48

utvecklades på en privat marknad, och i och med att de statliga bidrag de kunde få var mycket 

knappa, var man beroende av terminsavgifter (…)”  Man behövde alltså kunna betala terminsavgift 49

på de flesta flickskolor, vilket var en peng som inte alla hade råd med.  

Det skedde reformer som förändrade flickskolorna och som gjorde att flickskolorna sedan 

avvecklades. 1870 gavs kvinnor rätten att kunna studera på universitet. Detta påverkade vilken 

utbildning som bedrevs på flickskolorna då utbildningen därmed behövde vara förberedande för 

högre studier. 1874 togs beslutet om att ge statligt bidrag till flickskolorna, men som nämnts ovan 

var de bidragen för små på så vis att man tvunget fick behålla terminsavgifter. Prytz menar att 

genom godkännandet att ge bidrag till flickskolorna så har man erkänna flickskolorna som 

betydande och nödvändiga.  Fortsättningsvis menar Prytz att då samhället kom att förändras under 50

1900-talet förändrades också synen på kvinnor och den plats de tog i samhället. Kvinnor och män 

närmade sig varandra i utbildning och yrke. 1927 genomfördes en reform som betydde att flickor 

också kunde studera vid statliga läroverk.  Det var ett viktigt steg mot den jämlikhet som vi kan se 51

idag. Man höll inte isär könen på samma sätt som tidigare och 1962 togs ett beslut i riksdagen som 

kom att betyda slutet för flickskolorna. Detta beslut ledde till det som kallas för 

Grundskolereformen. Hedenborg och Kvarnström säger på följande vis:”Först då genomfördes ett 

jämlikt och jämställt utbildningssystem”.  ”Beslutet föregicks av en utredning som, med 52

hänvisning till aktuell forskning, hävdade att skillnader i begåvning mellan individer var större än 

skillnaderna mellan kön” beskriver Prytz.  Det var ett stort steg mot avvecklingen av flickskolor.  53
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5. Resultat  
Vid varje underrubrik besvaras frågeställningarna. Vid underrubrik 5.1 besvaras den första 

frågeställningen. Den andra frågeställningen besvaras under 5.2 och under 5.3 besvaras tredje 

frågeställningen. 

5.1 Ett urval av elever med viss social klass 
För denna undersökningen har tolv flickor följts genom livet, både under deras studier vid Kalmar 

flickskola och deras liv därefter. Dessa tolv flickor studerade tillsammans i samma klass under sin 

tid vid flickskolan: ca 1900 - 1907. Med hjälp av skolkatalog och förteckning över elever för 

Kalmar flickskola, som hittas på Kalmar kommunarkiv, kommer man över mycket information som 

behövs för att kunna besvara den första frågeställningen. Nedan följer en tabell över flickorna med 

namn, vem som har angetts som målsman samt fädernas yrkestitel. 

Tabell 1:Information om flickorna.  

    Källa: Skolkatalog och Förteckning över elever, Kalmar kommunarkiv. 

   
             19. 

Namn Målsman Fädernas yrkestitel

Ljungcrantz, Gunhild Far: P.A. Ljungcrantz Kyrkoherde

Ljungstedt, Ingrid Far: A. Ljungstedt Handlare

Nilsson, Bertha Far: Per Nilsson Förvaltare

Nilsson, Ingegerd Far: Per Nilsson Förvaltare

Nordstén, Elsa Far: A. Nordstén Kyrkoherde

Olsson, Evy Far: P. Olsson Bokförare

Petersson, Astrid Änkefru: Tilda Petersson Snickare

Rappe, Ulla Far: Chr. Rappe Friherre

Thylander, Verna Far: J.A. Thylander Komminister

Wernfelt, Vera Far: J.A. Johansson Konsistorienotarie

Åhman, Marie-Louise Far: A. Åhman Bryggeriägaren

Åström, Elsa Far: A. Åström Trafikchef



Det man kan utläsa av tabellen ovan är att alla flickor förutom Astrid Petersson har sina fäder 

omnämnda som målsman. Det är bara i detta fall då en fru är änka som det antecknas på detta vis. 

Hirdmans teori om att hålla könen frånskilda och att männen är av högre rang än kvinnan, kan 

appliceras här på så vis att det är fädernas information som var viktig, inte kvinnans. Det är, som 

sagt, endast en kvinna som står som målsman och det är eftersom fadern har gått ur tiden. Först då 

är kvinnans namn giltigt som målsman. Schånberg talar om att mannen hörde till i offentligheten, 

det gjorde inte kvinnan då på samma sätt. Kvinnan hörde till hemmet och uppgifterna inom deras 

hushåll och äktenskap. Mannen hade de offentliga uppgifterna i samhället.  Detta kan också 54

kopplas samman med Hirdmans hierarkiprincip: att mannen styr - kvinnan får följa det som mannen 

bestämmer. Dessutom kan detta kopplas samman med de regler och lagar som fanns då. Kvinnor 

var inte myndiga om de var gifta, och de ogifta blev myndiga först vid 25 års ålder.  

Det som ger information gällande flickornas sociala tillhörighet är fädernas yrkestitel. Yrkestiteln 

ger en indikation på vilken social klass de tillhörde. I tabellen ovan kan man se titlar som 

exempelvis kyrkoherde och friherre, som är titlar med tydliga kopplingar till medelklassen i 

samhället. En flicka på Kalmar flickskola, vars fader skulle ha titeln torpare, är antagligen ytterst 

ovanligt att hitta. Schånberg menar, som nämnt tidigare, att det var tydligt från start att flickskolor 

var till för medelklass och de familjer med högre social klass än simpla torpare.  Dessutom, som 55

också nämnts tidigare, talar Schånberg om Gunhild Kyle som konstaterat att lägre arbetarklassen 

”var helt utestängd från dessa flickskolor”.  Delvis skulle denna uteslutning av arbetarklassen 56

kunna vara en ekonomisk fråga, då man bland annat fick betala terminsavgift på skolan. Det var inte 

alla som hade råd med detta och arbetarklassen skulle då automatiskt uteslutas på grund av den 

ekonomiska delen.  Hade de kunnat betala för att placera sin flicka i skolan - inte skulle väl skolan 57

ha nekat en betalande elev?  Detta tyder på att Schånbergs tankar om att det har funnits en 

sorteringsfunktion skulle kunna stämma med verkligheten på Kalmar flickskola. Schånberg menar 

att sorteringsfunktionen fungerade på så vis att man sorterade bort elever utefter deras kunskap, 

deras beteenden och könsideologi.  Onekligen skulle då en slags sortering, en slags bit av urvalet 58

 Schånberg 2001, 16, 23-24. 54
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bero på flickans sociala tillhörighet dessutom och de ekonomiska tillgångar som familjen hade. 

Sammanfattningsvis kan man alltså dra slutsatsen att ett slags urval tagit plats för de elever som 

studerat vid Kalmar flickskola. Urvalet har varit både medvetet och undermedvetet, skulle man 

kunna se det som. Det medvetna urvalet är att man från start har siktat in sig på en målgrupp av 

högre social tillhörighet. Därmed sker ett medvetet urval. Det undermedvetna urvalet som sker är 

när man funderar över huruvida man har ekonomin till att betala för att placera sin dotter i 

flickskola. Har man inte ekonomin för det tvingas man avstå och därmed sker ett slags urval. 

Dessutom kan man koppla in Hirdmans teori i diskussionen kring urvalet. Hirdman talar i sin teori 

om att mannen styr normen och vad som är normalt eller ej. Sedan sprids denna norm via media, 

familj, skola och vänner. Om normen och förväntan var att det skulle vara de högre 

samhällsgrupperna som gick på flickskolor så skulle normen följas, och under tidigt 1900-tal kunde 

man inte vara så normbrytande som man kan vara i dagens samhälle. Man visste sin plats på ett 

annat sätt och skulle följa den och därmed visste man att som tillhörande i arbetarklassen, eller i 

lägre samhällsklass, borde man inte placera sin dotter i flickskolan för det passade sig inte. Det 

följde inte vad som förväntades och samhällets hierarki skulle brytas. Den hierarkin styrdes 

dessutom av männen, enligt Yvonne Hirdmans genussystem och dess två principer. 

5.2 Flickornas liv efter skolan  
 Samma tolv flickor har följts upp efter deras tid på Kalmar flickskola. Nedan följer en tabell med 

information över huruvida flickorna gifte sig eller ej. 

Tabell 2: Antalet flickor som ingick äktenskap eller ej. 

      Källa: Husförhörslängder och församlingsböcker.  

Ovan i tabellen visas resultatet av efterforskningar som berör om flickorna gifte sig eller er. I ett 

tidigare kapitel diskuterades synen på kvinnor, hur kvinnors arbetskraft börjar efterfrågas och man 

gifter sig allt senare, vilket gör att en del kvinnor inte gifter sig alls. Åkerblom menar att arbete 

lockade både för kvinnors del men också lockades arbetsgivare och chefer att anställa kvinnor då de 

var billigare arbetskraft än män.  Schånberg talar om giftermålen som blev färre delvis på grund av 59

Gift Ogift

9 3
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att man behövde ha ett jobb från första början om man inte var gift, men också att man avstod 

giftermål då kombinationen av arbete och äktenskap inte kändes möjlig och innebar att kvinnan var 

underordnad mannen.  För dem som inte gifte sig, kan det också ha spelat en roll att kvinnan blev 60

myndig vid 25 års ålder om man var ogift och kunde då styra över sina tillgångar själv. Gifte man 

sig skulle man vara underordnad mannen och det var något som inte lockade alla.  Hirdmans teori 61

blir applicerbar på ett tydligt sätt när man diskuterar detta. Både dikotomiprincipen och 

hierarkiprincipen kan kopplas samman med diskussionen. Kvinnan var billigare arbetskraft, vilket 

visar på att man ska sära på män och kvinnor, samt att männen är av högre värde än kvinnan. Och 

vid denna tid var de männen som tog de stora besluten, vilket betyder att männen styrde och 

bestämde de faktum att kvinnan var en billigare arbetskraft. Därmed blir hierarkiprincipen tydlig: 

att männen själva styr att de är det kön som är bättre.  

Två av de tre kvinnor som inte gifte sig arbetade inom skolverksamhet längre fram i livet. Den 

tredje kvinnan som inte gifte sig var Ingegerd Nilsson som avled 28 år gammal. De två ogifta 

kvinnorna arbetade inom skolverksamhet i form av privatlärarinna och inom skolkök. Utöver dessa 

två arbetade endast en gift kvinna överhuvudtaget. Hon arbetade inom skolverksamheten också. 

Den avlidna Ingegerd Nilssons yngre syster Bertha Nilsson arbetade som elementarskole-lärarinna 

och är den enda av tolv flickor som både gift sig och valt att arbeta samtidigt. De andra kvinnorna 

som gifte sig ingick äktenskap med män med titlar såsom exempelvis: magister, ingenjör, friherre, 

komminister, kyrkoherde och järnvägskonduktör. Dessa titlar visar på att flickorna har ingått 

äktenskap med en man inom samma sociala klass som dem själva, vilket bidrar till att behålla den 

hierarki som finns undermedvetet i samhället. Med Yvonne Hirdmans teori i åtanke kan man 

fundera över det faktum att endast en kvinna har kombinerat äktenskap och arbete, som Schånberg 

menade var ovanligt. Majoriteten av flickorna, alltså de gifta kvinnorna, lever med sina män och gör 

ingen karriär så långt det går att följa dem innan man stöter på sekretessen som dyker upp kring 

1942-1945. 

Det skulle kunna diskuteras kring varför de som gifte sig inte gjorde någon karriär, medan de som 

inte gifte sig faktiskt arbetade, förutom Bertha Nilsson som kunde kombinera äktenskap och arbete. 

Förutom det uppenbara: att var man ogift så behövde man ett arbete för att försörja sig,  kan man 
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diskutera om Hirdmans teori har något att säga om situationen. Hirdmans teori blir alltså aktuell 

återigen. Både inom äktenskapet och inom arbetet så skulle kvinnan vara underordnad mannen. 

Möjligtvis var det så att de förväntningarna och normer som var skapade fanns undermedvetet och 

kvinnan fick göra ett val och lyssna till det som deras make ansåg vara korrekt. Därav blev det som 

resultatet visar: gift utan arbete eller ogift med arbete - antingen eller. Alternativt är det inte så, utan 

det är slumpen som visar detta resultat. För ett tydligare resultat och en djupare diskussion skulle 

man kunna bredda undersökningen och följa fler kvinnor och eventuellt få ett annat resultat som 

kan styrka, eller avvisa, Hirdmans teori. Prytz styrker däremot Hirdmans teori med följande 

meningar: ”Så länge samhället präglades av föreställningen att kvinnans plats i livet var som 

hushållerska, hustru och mor genomsyrades även alla hennes eventuella utbildningsvägar av 

detta.”  Fortsättningsvis säger Prytz att dessa tankar kom att försvinna något efter reformen 1927 62

när flickor fick tillträde högre läroverk.  Detta betyder alltså att tankarna om könens olikheter och 63

olika givna platser och arbeten i samhället levde kvar vid tidpunkten då dessa tolv flickor var unga. 

Detta styrker också att det var så att kvinnorna fortfarande ansågs vara ämnade för hushållet eller ett 

visst arbete som passade en kvinna - inte både och. Att dessa synpunkter på de olika könens roller 

skulle leva kvar vid denna tid styrks ytterligare av Johannisson som menar att idealen som fanns, 

var skapade under 1800-talet av borgarklassen, men dessa spreds fortfarande runt och folk tog åt sig 

dessa ideal in på 1900-talets mitt.   64

5.3 Undervisningen då och nu 

Undervisningen som har bedrivits på Kalmar flickskola har sett olika ut vid olika perioder och efter 

olika reformer inom skolväsendet. Den undervisning som har undersökts är den undervisning som 

de tolv flickorna fick ca 1900-1907 när de studerade vid flickskolan. Vid denna tiden blev man 

inskriven på flickskolan när man var ca 9-11 år gammal. Sina studier började man med en 

förberedande klass som sedan följdes av klass 1, upp till klass 8. Nedan följer en tabell över varje 

årskurs med tillhörande ämnen som har studerats.  
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Tabell 3: Årskurser med tillhörande ämnen 

      Källa: Betygslistor ”Kommunala flickskolan” 1902-1907. 
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I tabellen ovan ser man alla klasser och de ämnen som läses i varje årskurs. Tabellen är utformad så 

att man tydligt ska kunna utläsa vilka ämnen man läser i respektive klass. Det finns ett flertal 

punkter att ta upp för diskussion där man ser olikheter mot hur utbildning ser ut idag. Exempelvis 

kan man jämföra den förberedande klassen och första klassen. I den förberedande klassen blir man 

endast bedömd som godkänd eller ej när man ser på flickans uppförande, uppmärksamhet och flit 

samt om det finns möjligheter till framsteg. Sedan följer första klassen med mycket mer ämnen än 

det som visas för den förberedande klassen. Man kan därmed se en stor skillnad emellan dessa två 

klasser. Detta kan jämföras med vår nutid på så vis att det blir inte en så stor skillnad mellan 

klasserna och de ämnen man läser. En sådan stor skillnad som det är mellan den förberedande 

klassen och första klassen, tar inte plats i vår nutid. Numera förbereds man redan innan den första 

klassen på ett annat vis än på flickskolan. Dessutom kan man jämföra med nutida förskolor. 

Förskolor skulle kunna fungera som någon slags förberedande klass där man förbereder eleverna för 

grundskolan. Däremot skiljer det rent åldersmässigt när man gör en sådan liknelse. Flickorna går 

den förberedande klassen när de är ca 9-11 år, vilket är något år senare än vad man börjar skolan i 

samtidens skolor. Man blir alltså återigen påmind om de olika skolformerna som fanns förr och det 

måste tas i åtanke.  

Något som skiljer sig mot våra skolor i Sveriges nutid är just bedömningen i uppförande och 

uppmärksamhet och flit. Vid den tiden då flickorna studerade vid Kalmar flickskola, var det viktigt 

att få ett stort ”A” som betyg i både uppförande och uppmärksamhet och flit. Detta är något som 

man inte ges betyg eller bedöms i numera. Däremot har det varit ett flertal politiska diskussioner 

och debatter där vissa har talat för att återinföra betyg i uppförande. Detta har mötts med olika 

reaktioner och om det bör återinföras diskuteras relativt ofta. Bedömningen i sig, var alltså 

annorlunda vilket man kunde se i betygslistorna. Bedömning och betyg har sett olika ut genom 

historien och just nu har vi ett betygssystem som använder sig av A-F, där A är högsta betyg och F 

betyder att man är underkänd. Vid perioden 1900-1907 då de tolv flickorna gick på skolan, hade 

man ett annat betygssystem. Skolverket har en gjort en översättning av betygen och följande tabell 

är hämtad därifrån: 
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Tabell 4: det absoluta betygssystemet 

  Källa: Skolverkets tabell över tidigare betygssystem; det absoluta betygssystemet  65

Självklart ville man ha betyget A så gott det gick, det betydde att ens kunskaper var berömliga.  

Utav de tolv flickorna som har följts i denna undersökning så har de alla fått A i uppförande och 

uppmärksamhet och flit. Endast en utav dem har fått ett A i något av de skolämnen som de har 

studerat. Elsa Åstöm gick ut åttonde klassen med betyget A i teckning, samt a i tyska och geografi. 

De som kommer närmast ett sådant betyg är de som har fått betyget a i något ämne, vilket är få 

elever. De som har lyckats med det har då fått det betyget i tyska, geografi, naturhistoria, handarbete  

eller teckning. Till denna uppsats medföljer en bilaga med flickornas namn och med tillhörande 

betyg som de har fått när de avslutat skolan. Där kan man, mer noggrant, studera vilket betyg som 

varje elev har fått när de avslutade varje ämne. 

En del av deras utbildning som man kan reagera på är det faktum att de börja läsa tyska först, 

närmare bestämt i andra klassen. Nästa språk är franska som kommer till när flickorna går i fjärde 

klassen och det engelska språket kommer först när de går i sjätte klassen. Detta är en stor skillnad 

mot hur dagens utbildning ser ut, vad det gäller språk. I dagens skolor lär man eleverna engelska 

redan i grundskolans lågstadie, sedan får man göra ett tillval när det gäller språk i mellanstadiet. Då 

får man göra ett val utefter ett visst antal språk som erbjuds att läras ut och det språket som man 

väljer utbildas man i under mellan- och högstadiet i grundskolan.  Det betyder alltså att man kan 66

dra slutsatsen att man numera börjar med språk tidigare än vad man gjorde på flickskolan. 

Betyg Översättning

A Berömlig

a Med utmärkt beröm godkänd

AB Med beröm godkänd

Ba Icke utan beröm godkänd

B Godkänd

Bc Icke fullt godkänd

C Underkänd

 Tidigare betygssystem. [http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-betygssystem-1.46885] Avläst 65

senast 1/2-2017. 

 Kursplan; moderna språk. 2011. [http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/66

grundskola/moderna-sprak] Avläst senast 31/1-2017.       26.
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Dessutom visar resultatet att man lärde sig språken i en annan ordning då, jämfört med idag. För att 

förtydliga den jämförelsen och slutsatsen, finns tabellen nedan som är en jämförelse mellan 

flickskolan och dagens grundskola, gällande språkundervisningen.  

Tabell 5: Språkundervisningen då och nu. 

     Källa: Betygslistor ”Kommunala flickskolan” 1902-1907. 

Med tabellen ovan blir det ännu tydligare i vilken ordning språken studeras. Det som kan tilläggas 

är att i grundskolan numera kan man också välja till att studera sitt modersmål, om det är ett annat 

än det svenska språket. Anledningen till att det blev så mycket språk för eleverna på flickskolan 

talar Ingela Schånberg om och menar att språkkunskaperna från början var ett sätt att skilja på de 

olika samhällsklasserna. Hon menar också att för att flickorna skulle kunna bli lärarinnor själva så 

var tre språk ett krav  Men sedan, i fas med att samhället utvecklades och flickorna skulle ut på 67

arbetsmarknaden, så blev det viktigt för flickorna ha bra språkkunskaper för att de skulle ha en 

chans.  Även inom språk har man kunnat se förändringar om vad som är modernt och visar att man 68

tillhör en speciell klass. Ett exempel är perioden i historien när man skulle använda franska språket 

så mycket som möjligt, då var det antagligen det språket som man främst fick studera. Peter 

Bernhardsson förklarar anledningen till att tyska språket var det språk som man först studerade vid 

flickskolan, förutom modersmålet. Han förklarar också hur det kom sig att engelska senare blev det 

första moderna språket som man skulle studera. Han säger:” Om Tyskland och den tyska kulturen 

hade en stor betydelse för Sverige i början av 1900-talet, kan det ändå knappast mäta sig med 

engelskans inflytande på hela världen hundra år senare.”  Alltså kan man dra slutsatsen att andra 69

länder har hela tiden påverkat vilket språk som ska studeras. Förr har det varit latin, franska, tyska 

Flickskolan Grundskolan

Svenska Svenska  

Tyska Engelska 

Franska Tillval: exempelvis: tyska/franska/spanska/annat 
modersmål

Engelska
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och nu engelskan. Numera är det engelska språket ett världsspråk, vilket gör att vi möter detta språk 

överallt utan att vi egentligen reflekterar särskilt mycket över det. Därmed kan man anse att det 

finns en naturlig anledning till att läsa mer engelska idag, än tidigare. 

Vidare kan man diskutera flickskolans ämne: kristendom. Detta kan antagligen liknas vid nutidens 

religionskunskap, men numera involveras flertalet religioner och fokuset ligger inte helt på 

kristendomen, så som på flickskolan. Anledningen till detta kan vara det som Edgren talar om: att 

kyrkan har förlorat mer och mer makt och demokratiska värderingar blir viktigare.  På flickskolan 70

läser de också litteraturhistoria, konsthistoria, svensk historia och allmän historia som fyra olika 

ämnen. Det är en skillnad mot hur dagens utbildning har slagit ihop dessa under en och samma 

kategori: historia-ämnet.  I dagens skola läser man alla de fyra kategorierna under just 71

historieämnet och inte uppdelat i ett flertal olika ämnen, vilket kan vara negativt då varje del ges 

mindre tid numera när det är ihopslaget. Annat att reagera på är svenskaämnet. Det som man idag 

lär sig inom ämnet: svenska, har man delat upp i tre olika ämnen på flickskolan. Man har svenska 

språkets läsning, svenska språkets skrivning och välskrivning. Läsa och skriva svenska gör man 

inom ett och samma svenskaämne idag, även det som kallas för välskrivning: skrivstil etc.  

Liknelser med dagens skolor och utbildning skulle kunna vara flickskolans naturlära, som 

antagligen kan jämföras med nutidens naturkunskap och geografin som man studerar även idag. 

Dessutom kan man se liknelser idag med det som betecknas som teckning. Det kallar vi idag för 

bild. Men även om man ser det på det sättet, att det är samma ämne med olika beteckningar, så var 

ändå studierna formade för att passa flickorna. Florin och Johansson menar att vissa ämnen som 

pojkar och flickor läste i sina respektive utbildningar hade olika syfte och olika delar av ämnet 

fokuserades på beroende på om man var flicka eller pojke.  Därmed kan man dra slutsatsen att det 72

som menas med teckning på flickskolan inte behöver innehålla samma komponenter och delar som 

bildämnet innehåller idag.  Därmed kan man återigen ta upp Hirdmans teori. Trots att man ser 

likheter med skolan förr så behöver, som sagt, inte ämnet innehålla samma komponenter som idag, 

 Edgren 2014, 103.70

 Kursplan: Historia. 2011. [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/71

grundskola/historia] Avläst 1/2 - 2017.         

 Florin & Johansson 1993, 124.          28.72

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia%5D


då skolan var utformad för att passa eleverna utefter kön och social klass. Därmed ser man återigen 

dikotomiprincipen och hierarkiprincipen som Hirdman talar om.  73

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att både skolan och samhället numera är mycket mer 

jämställt jämfört med hur det var under början av 1900-talet, och det syns i undervisningen. Både 

Schånberg och Hirdman säger att vi har en jämnare könsfördelning när det gäller dagens utbildning. 

Hirdman menar att jämställdheten som finns idag beror på att man vågar bryta mot normerna som 

har funnits, och fortfarande finns.  Schånberg säger också att det är mer jämställt i skolan i dagens 74

samhälle. Men hon hävdar också att de gamla normerna som skapades, finns kvar än och man kan 

fortfarande se det i skolan, vilket gör att Hirdmans teori i sådant fall, även går att applicera i en 

samtida situation.  75

6. Sammanfattande diskussion 

Skolsystemet i Sverige har inte alltid sett likadant ut som det gör idag. Flickskolan i Kalmar 

grundades av Fredegunda Nisbeth och togs sedan över av hennes syster Georgina Nisbeth. Kalmar 

flickskola utvecklades till en betydande skola för flickor och var, precis som alla flickskolor i 

allmänhet, formade på ett sätt som skulle passa för flickor, deras ideal och de förutsättningar som 

flickorna hade. Skolor och utbildning har hela tiden förändrats i samband med att samhället också 

förändras. Med samhället förändras idealen som finns, nya beslut tas som förändrar hur skolan ska 

vara utformad och skolans utformning, i sin tur, måste passa de ideal som finns för samhällets alla 

grupper. Det gör att det blir en slags cirkel av förändring: allt hänger ihop.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka Kalmar flickskola i början av 1900-talet. Det fanns 

sedan innan tankar och teorier som talade om att det skulle kunna ha skett ett urval av elever som 

fick utbilda sig på flickskolan och att skolan var menad för någon specifik samhällsklass. Med olika 

samhällsklasser och grupper av människor kommer förutfattade meningar och normer, vilket gör att 

om det skulle vara en specifik samhällsgrupp som kunde kopplas till Kalmar flickskola, så skulle 

flickorna eventuellt också ha vissa förväntningar på sig efter skolan. Därmed gjordes valet att följa 

tolv elever som studerat vid Kalmar flickskola ca 1900-1907. Genom att studera och undersöka 

 Hirdman 2004, 128.          73

 Hirdman 2004, 128. 74

 Schånberg 2001, 16.                      29.75



dessa tolv flickors liv skulle man kunna utläsa vilken social tillhörighet de har, om det visar på 

något urval av elever som gjorts, samt också följa dem och se vad som händer med dem. Genom att 

följa flickorna efter skolan skulle man kunna se om de följer de normer som fanns gentemot kvinnor 

vid den tiden. Dessutom var syftet att undersöka vilken undervisning som bedrevs på flickskolan 

vid tiden 1900-1907. Detta skulle göras med Yvonne Hirdmans teori om genussystemet med 

tillhörande dikotomi- och hierarkiprincipen. Enligt denna teori skulle man kunna se att man 

medvetet skiljde på pojkar och flickor, på så många sätt som möjligt och att pojkar var med värda 

och högre i rang än flickor. Dessutom skulle då nutidens undervisning tas i åtanke.  

De frågeställningar som skulle besvaras berörde alltså för det första: om man kunde utläsa någon 

social tillhörighet tillhörande det urval av elever som gjort i undersökningen samt om man kunde 

ana att något slags urval hade tagit plats för de elever som kom att studera på flickskolan. För det 

andra gällde det att se över vad som hände med de flickorna som tagits med i undersökningen och 

se om de följt normer och idealen som fanns. Den tredje frågeställningen handlade om att se över 

vilken undervisning som bedrevs på Kalmar flickskola och om man kunde se tydliga skillnader med 

utbildning i dagens skolor. Dessa tre frågeställningar skulle besvaras med Yvonne Hirdmans teori i 

åtanke och tidigare forskning, exempelvis Ingela Schånbergs avhandling om kvinnors utbildning 

1870-1970. 

6.1 Första frågeställningen.  
Svaret på första frågeställningen kan sammanfattas på följande vis. Tack vare de uppgifter om 

flickskolan och dess elever, så som skolkatalog och förteckningar över elever, kan man hitta 

fädernas yrkestitlar. Yrkestitlarna var bland annat kyrkoherde, friherre och komminister, vilket är 

typiska titlar som tillhör männen från medelklassen. Alla de titlar som fanns kan kopplas till 

medelklass, vilket tyder på att det skulle kunna vara en slags målgrupp. Både Ingela Schånberg och 

Sara Backman Prytz menar att medelklassen var målgruppen för början, då de ansågs behöva något 

bättre än folkskolan. När man tar det i åtanke och tillägger att man skulle betala elevavgifter för att 

gå på flickskolan leder det ännu närmare till en slutsats om att ett slags urval av elever har gjorts.  
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Ekonomin skulle spela roll för var man placerade sin dotter och alla hade inte råd att betala de 

elevavgifter som fanns. Därmed dras slutsatsen att det faktiskt sker ett slags urval. Urvalet som sker, 

sker både medvetet och undermedvetet. Med detta menas att det medvetna och undermedvetna 

urvalet som sker äger rum när man från start har medelklassen som målgrupp, i samband med de 

normer som finns i samhället, som bland annat Annika Åkerblom talar om, och som man dessutom 

kan koppla samman till Yvonne Hirdmans teori. Dessutom bidrar den ekonomiska frågan till ett 

urval av de flickor som kan studera vid Kalmar flickskola. För att fördjupa denna frågeställning och 

bredda undersökningen skulle man kunna ha fler antal elever att ta med i undersökningen och se 

över deras sociala tillhörighet. Med en fördjupad, breddad undersökning skulle man kanske hitta en 

flicka av enklare social tillhörighet? Skulle det ske, vad skulle då det bero på? Eventuellt krossar det 

slutsatsen om att ett urval ägt rum.  

6.2. Andra frågeställningen  
För att besvara andra frågeställningen krävdes mycket tid i alla olika kyrkoarkiv från olika län. Det 

krävdes födelse- och dopböcker, husförhörslängder, församlingsböcker, inflyttningslängder och 

någon död- och begravningsbok. Vissa flickors liv var lättare att följa än andras då det tillkom 

felkällor i form av stavfel och en angiven flytt, men orten blev en annan än vad som var antecknat. 

Vissa flyttade mer än andra och andra höll sig mer eller mindre på samma plats hela sitt liv. De 

flesta flickorna växte upp och blev kvinnor som gifte sig med någon man inom samma 

samhällsklass som de själva tillhört. Det intressanta var det faktum att de som gifte sig levde med 

sin familj och inte tog något jobb. De som var ogifta arbetade. Man kan se det som självklart att de 

ogifta var tvungna att arbeta för att försörja sig, men de som var gifta, de arbetade inte. Den slutsats 

som drogs var att de de flesta gifte sig och arbetade inte och ett fåtal arbetade och var ogifta. Det 

var endast en flicka som kombinerade äktenskap och arbete. Det som kan tänkas spela roll är de 

normer som skapats av männen gjorde att kvinnan skulle underordna sig mannen i ett äktenskap. 

Därmed jobbade de inte för att männen skulle då styra och i ett äktenskap var kvinnan omyndig. 

Där appliceras Yvonne Hirdmans teori återigen och Schånberg som talar om att ett arbete och 

äktenskap inte kunde kombineras, då kvinnan var underordnad mannen och han styrde. Den enda av 

dessa flickor som kombinerade ett yrke och giftermål var Bertha Nilsson. Var hon ett undantag? Var 

hon ett tecken på att folk började bryta mot normerna som fanns, som gjorde att vi har kommit till 

det  
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jämställda samhälle vi är idag, på så vis som Hirdman också menar? För onekligen visar resultatet 

att det var ett val mellan att gifta sig, vara hemmafru och omyndig eller ogift, arbeta och vara 

myndig efter 25 års ålder. Även här, som med första frågeställningen, skulle man kunna fördjupa 

och bredda undersökningen för att kunna undersöka vidare om det stämmer att man fick välja 

mellan arbete och äktenskap på grund av de normer, ideal och regler som fanns. Eventuellt skulle 

man få ett annat svar än det svar som fåtts fram i denna undersökning, om man hade fler flickor att 

följa.  

6.3. Tredje frågeställningen 
Den tredje frågeställningen kunde besvaras med hjälp av de betygslistor som fanns på Kalmar 

kommunarkiv. I betygslistorna fanns flickornas namn och de ämnen som har ingått i deras 

utbildning på flickskolan. Resultatet visar att deras utbildning var utformad efter att de var flickor 

samt att målgruppen för skolan var medelklassen. Utefter detta har de speciella ämnen som ska 

passa för deras framtid inom hem och hushåll, men utbildningen skulle också vara anpassad på så 

vis att flickorna skulle ha en chans på arbetsmarknaden. Jämfört med dagens skola kan man se 

skillnader när det rör ålder för tillfälle då man läser vissa kurser och ämnen. Exempelvis börjar de 

studera det tyska språket först, sedan franska och sist kommer det engelska språket med i bilden. 

Detta är tvärtemot hur utbildning ser ut i dagens skola när eleverna börjar med engelska väldigt 

tidigt, för att sedan välja till annat språk som exempelvis tyska eller franska. Detta beror med största 

sannolikhet på att numera är engelska ett världsspråk och förr har det varit andra språk som har haft 

den positionen.  

Det faktum att man blev bedömd i uppförande och uppmärksamhet och flit är en stor skillnad mot 

dagens skola. Dessa två delar av ens utbildning blir man inte bedömd i eller får något betyg för 

idag. Andra skillnader var de flertal historiekurser med olika inriktning, som i dagens skola, alla 

hade hamnat under ett och samma historieämne. Tydliga likheter var att flickorna hade teckning, 

vilket kan jämföras med nutids bildämne. Dessutom naturläran som antagligen kan liknas med 

dagens naturkunskap. Viktigt att poängtera är att trots likheter i benämningen av ämnet behöver inte 

samma komponenter och innehåll vara lika i flickskolans naturlära och dagens naturkunskap. Vid 

tiden som undersöks hade ämnens syfte olika inriktningar beroende på om det var flickor eller  
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pojkar som läste ämnet. Då kan man återigen koppla samman med Hirdmans teori. Man kan då ta  

upp teorin på så vis att vid den tiden bestämde fortfarande män - inte kvinnor. Alltså kan man ha 

liknande benämningar på ämnen då och nu, men ämnet behöver inte beröra samma innehåll. Men 

för att vara säker på det skulle man behövt vara med på Georgina Nisbeths tid och själv gått på 

skolan för att veta vad som togs upp i varje ämne.  

7. Didaktisk och yrkesförberedande reflektion 

I detta kapitel besvaras och diskuteras den fjärde frågeställningen. Den sista frågeställningen har 

funktionen av en diskussionsfråga, då det inte finns direkt resultat kring frågan. Dessutom kan det 

föras en ännu bredare diskussion omkring frågeställningen, som är relevant. Frågeställningen 

berörde hur man skulle kunna använda sig av resultatet som framkom i denna undersökning och det 

finns flertalet exempel att diskutera. Resultatet visar på att flickskolor hade anpassad undervisning 

utefter kön och social tillhörighet, delvis på grund av de ideal och normer som fanns vid den tiden. I 

dagens utbildningar skulle man kunna använda detta resultat vid eventuella tema-dagar, eller när det 

passar under utbildningen. Vid ett genustema eller jämlikhetstema skulle detta resultat kunna visas 

och diskuteras. Man skulle då visa hur skolan såg ut förr och kunna jämföra med idag och föra en 

diskussion kring hur långt man har kommit med jämlikhet inom samhället, samt om man 

fortfarande gör dessa skillnader mellan pojkar och flickor på något sätt. Man kan föra in 

perspektivet om hur dåtiden har påverkat hur det ser ut idag inom skolan. Sedan kan man fortsätta 

diskussionen med eleverna om de tror att man kan utveckla jämlikhet ytterligare och i sådant fall 

hur det skulle gå till, därmed skulle man få in ett historiemedvetande. Detta historiemedvetande är 

något som man förespråkar i kursplanen för historia, på följande sätt:  

 Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl 

 kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt 
  historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår 

  syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden.   76

Man kan dessutom, utöver resultatet, använda arbetet på andra sätt. Detta arbete kan vara en del att 

ta upp i någon fördjupningskurs som Barndomshistoria exempelvis. Då talar man om barn, deras 

fostran, uppväxt och utbildning och därmed skulle denna uppsats kunna påvisa hur det vara att 
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utbilda sig på Kalmar flickskola och då också kunna diskutera kring utbildningar som rådde för de 

olika samhällsklasserna och könen förr. Dock skulle detta arbete möjligtvis vara av mer värde för de 

som studerar kring detta ämne, vid Kalmar med omnejd, då undersökningen är gjord kring just 

Kalmar flickskola. Fortsättningsvis kan man också använda sig av vissa av de källor som är 

använda i arbetet. Exempelvis kan man använda sig av de arkiv-källor som använts och ta med 

dessa i en källkritisk diskussion med elever. Hur arbetar man på bästa sätt med källor som dessa? 

Vad kan det finnas för problem med källan? Hur kan man vara säker på att källan är tillförlitlig?, 

Det är frågor som man kan ställa och fördjupa i en diskussion med elever. Kursplanen för historia 

säger att ämnets syfte är bland annat att eleverna ska lära sig om olika källor och kunna föra 

källkritisk diskussion för att bedöma en källas värde.  Därmed visas att arbetet kan vara till hjälp i 77

framtida yrke i ett flertal situationer. 

 Kursplan: Historia. 2011.[http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/77

grundskoleutbildning/grundskola/historia] Avläst 3/2 - 2017.      34.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia%5D


Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material  
  
VADSTENA  
Vadstena landsarkiv (VaLA)  

Algutsrum kyrkoarkiv 
AII: a2 Församlingsböcker 1911-1933 
B I: 4 Inflyttningslängder 1895-1948 

Borgholms kyrkoarkiv 
A I: 2 Husförhörslängder 1886-1896 
C:1 Födelse- och dopböcker 1889-1894 

Dörby kyrkoarkiv 
A II:1 Församlingsböcker 1895-1905 
A II:2 Församlingsböcker 1906-1919 
A II:3 Församlingsböcker 1920-1935 

Gränna kyrkoarkiv 
A II:a4 Församlingsböcker 1912-1924 
A II:a6 Församlingsböcker 1912-1924 
AII: 11 Församlingsböcker 1924-1937 
B I:11 Inflyttningslängder 1916-1947 

Gullabo kyrkoarkiv 
 A II:a3 Församlingsböcker 1926-1944 
B I: 2 Inflyttningslängder 1892-1925 

Hjortsberga kyrkoarkiv 
A I:18 Husförhörslängder 1892-1899 
B:3 Flyttningslängder 1895-1940 

Hossmo kyrkoarkiv 
A II: 92 Församlingsböcker 1907-1928 
B I: 3 Inflyttningslängd 1895-1944 

Kalmar kyrkoarkiv 
A I: 92   Husförhörslängder 1886-1900 
A I: 104 Husförhörslängder 1889-1900 
A I: 108 Husförhörslängder 1893-1901 
A II: a2   Församlingsböcker 1901-1917 
A II: a4  Församlingsböcker 1902-1917 
A II: II   Församlingsböcker 1917-1923 
A II: a15 Församlingsböcker 1918-1925 
A II: a39 Församlingsböcker 1925-1931 
A II: a62 Församlingsböcker 1931-1945                  35. 



B I: 10 Inflyttningslängder 1895-1905 
C: 16 Födelse- och dopböcker 1890-1894 
F8 Död- och begravningsböcker 1914-1922 

Källa kyrkoarkiv 
A I: 8 Husförhörslängder 1881-1891 
B I: 3 Utflyttningslängder 1861-1894 
C: 5 Födelse- och dopböcker 1884-1894 

Ljungby kyrkoarkiv 
A I: 33 Husförhörslängder 1890-1894 
A II: a1 Församlingsböcker 1895-1904 
A II: a4 Församlingsböcker 1905-1921 
C. 9 Födelse- och dopböcker 1879-1894 

Madesjö kyrkoarkiv  
C I: 9 Födelse- och dopböcker 1884-1894 

Norra Möcklebys kyrkoarkiv  
A II:a2 Församlingsböcker 1908-1928 
B I: 4 Inflyttningslängder 1895-1919 

Ryssby kyrkoarkiv  
A I: 21 Husförhörslängder 1892-1895 
A II: a1 Församlingsböcker 1896-1916 
B I: 3 Inflyttningslängder 1890-1895 

Vetlanda kyrkoarkiv 
A I:23 Husförhörslängder 1886-1890 
C I: 6 Födelse- och dopböcker 1881-1894 

Ålems kyrkoarkiv 
A I:26 Husförhörslängder 1886-1895 
A II:3 Husförhörslängder 1896-1910 
A II:a7 Församlingsböcker 1910-1923 
A II:a11 Församlingsböcker 1923-1936 
B I:4 Inflyttningslängder 1895-1929 
C: 11 Födelse- och dopböcker 1888-1894 

LANDSARKIVET I LUND (LLA)  

Karlskrona kyrkoarkiv  
A I:39 Husförhörslängder 1881-1891 
B I:4 Inflyttningslängder 1886-1894 

Ronneby kyrkoarkiv 
A I:58 Husförhörslängder 1890-1899 
B II:1 Flyttningslängder. landsbygden. 1884-1894                 36. 



MALMÖ STADSARKIV  

Malmö Caroli kyrkoarkiv  
A II: 134 Församlingsböcker 1916-1930 
A II: 185 Församlingsböcker 1930-1942 
A II:172 Församlingsböcker 1927-1935 
B I:19 Inflyttningslängd 1924-1927 

Malmö St.Pauli kyrkoarkiv 
A II: 214 Församlingsböcker 1927-1935 
A II: 215 Församlingsböcker 1935-1943 
B I:14 Inflyttningslängder 1933-1936 

KALMAR KOMMUNARKIV 

Kalmar kommunarkiv. 
Betygslistor ”Kommunala flickskolan” 1902 - 1907 
Förteckning över elever 1892 - 1936 
Skolkatalog 1902 - 1923 

VÄRMLANDSARKIV 
Hammarö kyrkoarkiv  
B: 5 inflyttningslängd 1924-1945 

Karlstads stadsförsamlings kyrkoarkiv  
A II: a23 Församlingsböcker 1911-1926  
B: 11 Inflyttningslängd 1908-1918 

Otryckt kandidatuppsats 

Halvarsson, Elina. Arbetet, hemmet eller salongen? : En studie av flickskoleutbildning i praktiken 
1884-1929. Linnéuniversitetet. Otryckt kandidatuppsats i historia 2014. 
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:721692/FULLTEXT01.pdf  Avläst senast 26/1 - 2017. 

Internetbaserat material  

Kalmar lexikon. ”Flickskolan”.  http://kalmarlexikon.se/f/513-flickskolan Avläst senast 25/1 - 2017.  

Skolverket 
Kursplan: Historia. 2011. [http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/
grundskoleutbildning/grundskola/historia] Avläst 1/2 - 2017. 
Kursplan; moderna språk. 2011. [http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/
grundskoleutbildning/grundskola/moderna-sprak] Avläst senast 31/1-2017.  
             
                       37. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:721692/FULLTEXT01.pdf
http://kalmarlexikon.se/f/513-flickskolan
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/historia%5D
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/moderna-sprak


Tidigare betygssystem. 2017. [http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-
betygssystem-1.46885] Avläst senast 1/2-2017.  

Tryckta källor och litteratur 

Backman Prytz, Sara. 2014. Utbildning och genus. Finnes i: Larsson, Esbjörn., Westberg, Johannes 
(red.)2014. Utbildningshistoria: en introduktion. Lund, Studentlitteratur AB. 

Bernhardsson, Peter. 2014. Klassiska och moderna språk. Finnes i: Larsson, Esbjörn., Wetsberg, 
Johannes (red.) 2014. Utbildningshistoria: en introduktion. Lund, Studentlitteratur AB 

Edgren, Henrik. 2014. Folkskolan och grundskolan. Finnes i: Larsson, Esbjörn., Westberg, 
Johannes.(red.) 2014. Utbildningshistoria: en introduktion. Lund, Studentlitteratur AB.   

Florén, Anders., Ågren, Henrik. 2012. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod 
och framställningssätt. Lund, Studentlitteratur AB. 

Florin, Christina., Johansson, Ulla. 1993. Där de härliga lagrarna gro: kultur, klass och kön i det 
svenska läroverket. Kristianstad, Tidens förlag.  

Hedenborg, Susanna., Kvarnström, Lars. 2015. Det svenska samhället: Bönderna och arbetarnas 
tid 1720-2014. Lund, Studentlitteratur AB.  

Hirdman, Yvonne. 2004. Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I 
Wetterberg, Carlsson, Christina., Jansdotter, Anna. Genushistoria. Lund, Studentlitteratur AB. 

Johannisson, Karin. 1994. Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. 
Stockholm, Nordstedts.  

Schånberg, Ingela. 2001. Genus och utbildning: ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning 
ca 1870-1970. Lund, Almqvist & Wiksell international.  

Åkerblom, Annika. 2009. När kvinnor fick rättigheter - Sverige 1710-2010. Lund, Studentlitteratur.  

Wibling, Hilding. 1962. Flickskolan i Kalmar 100 år. Kalmar, Tidningen Barometerns AB.  

Winberg, Ola. 2014. Privatundervisning. Finnes i: Larsson,Esbörn., Westberg, Johannes. (red.) 
2014. Utbildningshistoria: en introduktion. Lund, Studentlitteratur AB.  

           38.

http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/tidigare-betygssystem-1.46885%5D


Bilaga  
Här följer en lista med de tolv eleverna och tillhörande information. De betygen som visas är de 

betyget som de ’går ut’ med, alltså det betyget de har i åttonde klassen när de slutar sin tid på 

Kalmar flickskola. 

1. Gunhild Ljungcrantz .  Målsman: Kyrkoherde P.A. Ljungcrantz 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba 
Svenska språket: B 
Svenska språkets skrivning: B 
Litteraturhistoria: B 
Konsthistoria: AB 
Franska: Ba 
Tyska: Ba 
Engelska: Ba 
Svensk historia: Ba 
Allmän historia: BA 
Geografi: Ba 
Räkning: B 
Geometri: AB 
Naturhistoria: AB 
Naturlära: B 
Välskrivning: AB 
Handarbete:AB 
Teckning: a 
Sång: B 
Gymnastik: -     

2.  Ingrid Ljungstedt  Målsman: Handlaren A. Ljungstedt 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba  
Svenska språket: B 
Svenska språkets skrivning: B 
Litteraturhistoria: B 
Konsthistoria: B 
Franska: -  
Tyska: B 
Engelska: B 
Svensk historia: Ba 
Allmän historia: Ba 
Geografi: Ba 
Räkning: B 
Geometri: B 
Naturhistoria: Ba 
Naturlära: B 
Välskrivning: B  
Handarbete: Ba 
Teckning: B 
Sång: Ba 
Gymnastik: Ba 
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3.  Bertha Nilsson   Målsman: Förvaltare P. Nilsson 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: AB 
Svenska språket: AB 
Svenska språkets skrivning: AB 
Litteraturhistoria: AB 
Konsthistoria: AB 
Franska: AB 
Tyska: AB 
Engelska: AB 
Svensk historia: AB 
Allmän historia: AB 
Geografi: AB 
Räkning: AB 
Geometri: AB 
Naturhistoria: a 
Naturlära: Ba 
Välskrivning: Ba 
Handarbete: a 
Teckning: a 
Sång: -  
Gymnastik: AB 

4.  Ingegerd Nilsson  Målsman: Förvaltare P. Nilsson 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba 
Svenska språket: Ba  
Svenska språkets skrivning: Ba  
Litteraturhistoria: Ba 
Konsthistoria: AB 
Franska: AB 
Tyska: Ba 
Engelska: AB 
Svensk historia: AB 
Allmän historia: AB 
Geografi: Ba 
Räkning: AB 
Geometri: AB 
Naturhistoria: AB 
Naturlära: B 
Välskrivning: Ba  
Handarbete: AB  
Teckning: AB 
Sång: B 
Gymnastik: Ba 

5.  Elsa Nordstén   Målsman: Kyrkoherde A. Nordstén  
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba 
Svenska språket: Ba 
Svenska språkets skrivning: B 
Litteraturhistoria: Ba  
Konsthistoria: AB 
Franska: Ba 
Tyska: Ba             



Engelska: Ba 
Svensk historia: Ba 
Allmän historia:  Ba 
Geografi: Ba 
Räkning: Ba 
Geometri: AB 
Naturhistoria: Ba 
Naturlära: Ba 
Välskrivning: B 
Handarbete: AB 
Teckning: Ba 
Sång: B 
Gymnastik: AB 

6.  Evy Olsson   Målsman: Bokförare P. Olsson 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba  
Svenska språket: Ba 
Svenska språkets skrivning: Ba  
Litteraturhistoria: B 
Konsthistoria: Ba 
Franska: Ba 
Tyska: AB 
Engelska: Ba 
Svensk historia: AB 
Allmän historia: AB 
Geografi: AB 
Räkning: B 
Geometri: Ba 
Naturhistoria: Ba 
Naturlära: B 
Välskrivning: AB 
Handarbete: Ba  
Teckning: Ba  
Sång: -  
Gymnastik: AB 

7.  Astrid Petersson   Målsman: Änkefru Tilda Persson (faderns yrkestitel: Snickare)  
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: B 
Svenska språket: Ba  
Svenska språkets skrivning: Ba  
Litteraturhistoria: B 
Konsthistoria: B 
Franska: B 
Tyska: Ba  
Engelska: Ba 
Svensk historia: Ba 
Allmän historia: Ba 
Geografi: Ba 
Räkning: Ba 
Geometri: Ba 
Naturhistoria: Ba 
Naturlära: B 
Välskrivning: Ba  
Handarbete: Ba 
Teckning: Ba 
Sång: Ba             



Gymnastik: Ba 
  
8.  Ulla Rappe   Målsman: Friherre C. Rappe 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba  
Svenska språket: AB 
Svenska språkets skrivning: AB 
Litteraturhistoria: Ba 
Konsthistoria: Ba 
Franska:  B 
Tyska: -  
Engelska: Ba 
Svensk historia: Ba 
Allmän historia: Ba 
Geografi: Ba 
Räkning: B 
Geometri: AB 
Naturhistoria: AB 
Naturlära: Ba 
Välskrivning: Ba 
Handarbete: a 
Teckning: AB 
Sång: -  
Gymnastik: AB 

9.  Verna Thylander   Målsman: Komminister J.A. Thylander  
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba 
Svenska språket: Ba 
Svenska språkets skrivning: Ba  
Litteraturhistoria: B 
Konsthistoria: Ba  
Franska: Ba 
Tyska:  Ba  
Engelska: Ba  
Svensk historia: AB 
Allmän historia: AB 
Geografi: AB 
Räkning: AB 
Geometri: AB 
Naturhistoria: AB 
Naturlära: Ba 
Välskrivning: B 
Handarbete: a 
Teckning: AB 
Sång: Ba 
Gymnastik: Ba 

10.  Vera Wernfelt   Målsman: Konsistorient J.A. Johansson 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba  
Svenska språket: B 
Svenska språkets skrivning: B 
Litteraturhistoria: B            



Konsthistoria: Ba 
Franska:  B 
Tyska: B 
Engelska: Ba 
Svensk historia: B 
Allmän historia: B 
Geografi: Ba 
Räkning: B 
Geometri: Ba 
Naturhistoria: B 
Naturlära: B 
Välskrivning: Ba 
Handarbete: AB 
Teckning: a 
Sång: Ba 
Gymnastik: AB 

11.  Marie-louise Åhman   Målsman: Bryggeriägaren A. Åhman 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: Ba  
Svenska språket: AB 
Svenska språkets skrivning: Ba 
Litteraturhistoria: Ba 
Konsthistoria: Ba 
Franska: Ba 
Tyska: B 
Engelska: B 
Svensk historia: Ba 
Allmän historia: Ba 
Geografi: Ba 
Räkning: Ba 
Geometri: Ba 
Naturhistoria: Ba 
Naturlära: B 
Välskrivning: B 
Handarbete: a 
Teckning: Ba 
Sång: -  
Gymnastik: -  

12. Elsa Åström   Målsman: Trafikchef A. Åström 
Betyg som eleven avslutat varje ämne med: 

Uppförande: A 
Uppmärksamhet och flit: A 
Kristendom: AB 
Svenska språket: AB 
Svenska språkets skrivning: AB 
Litteraturhistoria: AB 
Konsthistoria: AB 
Franska: AB 
Tyska: a 
Engelska: AB 
Svensk historia: AB 
Allmän historia: AB 
Geografi: a 
Räkning: AB 
Geometri: AB 
Naturhistoria: AB 
Naturlära: AB             



Välskrivning: B 
Handarbete: Ba 
Teckning: A 
Sång: Ba 
Gymnastik: AB 


