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Abstract 
One hundred years ago, boys and girls in Sweden went to school in two parallel educational 

systems. The girl schools were privately owned and had two educational goals; education for 

the household and education for work outside the home. The girl schools were free to give the 

education they thought was right, but around the turn of the century women’s education 

became an issue of growing political interest. 

The purpose of my study is to shine light on the idea-political impact on the teaching in the 

turn of the century independent girl schools. I ask two questions; What types of subjects did 

girl school pupils write essays about, and how do they change over time? Seen from a genus 

perspective, what is the relation between the essay subjects and the idea-political trends at a 

higher societal level? 

I conduct a quantitative study of Swedish essay subjects at a girl school in Växjö between the 

years 1884-1929. My results show that the essay subjects over time become less demanding 

and more of a cultural nature, back to educating girls for the purpose of being pretty and 

entertaining. This does not entirely follow the trend at a higher societal level, which develops 

towards a stronger focus on the household. Instead we can see it as a way of keep trying to 

segregate women from men by forming different behaviors and knowledge and directing them 

into different spheres of the society, in a society where women increasingly are integrating 

with traditional male spheres. 
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1. Inledning 

När vi diskuterar skola och jämställdhet idag handlar det ofta om problem som lågpresterande 

pojkar eller stressade flickor. Det är lätt att glömma bort att vi för hundra år sedan hade ett 

helt könssegregerat skolsystem där flickor och pojkar gick i olika skolor med olika politiska 

och ideologiska mål. 

Pojkarna gick i statligt styrda skolor. Flickorna gick i privatägda skolor. Pojkarnas skolor 

hade ett tydligt mål: pojkarna skulle ut i arbetslivet efter examen. Flickornas skolor hade 

däremot ett dubbelt uppdrag, å ena sidan att göra det möjligt att börja arbeta, å andra sidan 

skulle de utbildas för att kunna ta hand om ett hem och vara en god husmoder (Schånberg, 

2004). 

Just det faktum att flickskolorna kring sekelskiftet 1900 var privatägda gör dem till en 

intressant verksamhet. För även om de värnade om den enskilda skolans rätt att utforma 

undervisningen på det sätt som de tyckte var bäst diskuterades flickors bildning och 

utbildning i allt högre utsträckning under den andra halvan av 1800-talet. Diskussioner och 

reformer fick i sin tur flickskolorna att göra förändringar i undervisningen för att anpassa sig 

efter omvärlden. Frågan är dock i hur stor utsträckning de anpassade sig till diskussionerna 

och reformerna på lokal undervisningsnivå. 

Det här är en kvantitativ studie av uppsatsämnen i modersmålsundervisningen vid Växjö 

Elementarläroverk för flickor åren 1884-1929. Genom att göra jämförelser lokalt över tid och 

mellan den lokala, privatägda skolan och diskussionerna om flickors utbildning på systemnivå 

tar jag reda på hur skolan förhöll sig till utbildningsdiskussioner och könsideologi. 

Syfte 

Syftet med min undersökning är att belysa idépolitisk påverkan av undervisningens innehåll i 

sekelskiftets självständiga flickskolor. 

Disposition 

Vi kommer att börja med en bakgrund om 1800-talets utbildningssystem, reformer för 

kvinnors rättigheter och vilka det var som diskuterade flickskolorna. I kapitel 3 tittar vi 

närmre på tidigare forskning om vilka idéer och åsikter som rådde i debatten kring flickors 

utbildning. I mitt teorikapitel, kapitel 4, presenterar jag en övergripande teori om 
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genusarbetsdelning. I kapitel 5 går jag igenom hur studien är genomförd och vilket material 

jag studerat. I slutet av kapitlet presenterar jag dessutom mina frågeställningar. Kapitel 6 är en 

presentation av mina empiriska resultat och jag besvarar min första frågeställning. Kapitel 7 

besvarar min andra frågeställning och kopplar ihop resultaten på lokal nivå med tidigare 

forskning om idéer på systemnivå.  
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2. Bakgrund – 1800-talets flickor i skolan 

I det här avsnittet sätter jag in min undersökning i sin kontext. Det blir en översikt av 1800-

talets skolsystem, av viktiga rättighetsreformer för kvinnor och en förklaring om vad 

flickskolemötena var och vilka som träffades där. 

Läroverken, folkskolan och flickorna 

Skolsystemet i 1800-talets Sverige är en invecklad historia som till stor del bygger på 

befolkningens socioekonomiska sammansättning och genusstruktur. Christina Florin och Ulla 

Johansson (1993) undersöker kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914 och 

ger en noggrann genomgång över de olika skolformernas utveckling under 1800-talet. 

Florin och Johansson menar att det i grund och botten var reformationen som satte fart på den 

utveckling vi ser i skolsystemet under 1800-talet, då kyrkans makt över skolan bröts och 

statens behov av utbildade ämbetsmän kom att bli drivande för utbildningens utformning. 

Religiös bildning började puttas undan till förmån för de mer ”världsliga” kunskaper som 

ämbetsmännen behövde (s.81). 

För medel- och överklassens pojkar fanns det i början av 1800-talet tre olika skolformer; 

lärdomsskolan med religiös inriktning, apologistskolan som stod för en realutbildning främst i 

skrivning och räkning och gymnasium som var påbyggnad på apologistskolan. 1849 skulle de 

tre skolformerna slås ihop till ett läroverk enligt ett kungligt cirkulär, men realutbildningen 

fortsatte att ha en särställning genom vad Florin och Johansson kallar för en ”dispenslinje” för 

de elever som inte ville läsa klassiska språk. Sammanslagningen blev dock inte riktigt som det 

var tänkt och det var först 1859 som man lyckades skapa ett läroverk med två linjer, en 

klassisk och en real (1993, s.82-83).  

1878 gjordes ytterligare förändringar. Nu skulle alla först gå tre latinfria klasser och därefter 

välja mellan real- och latinlinjen vilka nu fick samma status som förberedande för högre 

studier. Den som valde reallinjen kunde fortsätta studera vid fackhögskolor för att få en 

yrkesutbildning. De som istället valde latinlinjen kunde efter två klasser välja mellan 

ytterligare två linjer, hel- eller halvklassisk, där de som valde helklassisk läste både latin och 

grekiska och de som läste halvklassisk bara läste latin. Därefter var det möjligt att fortsätta vid 

universitetet, vilket fram till 1891 krävde att studenten hade läst latin. I samband med 
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reformen infördes beteckningen Högre allmänna läroverk för skolor som erbjöd fullständig 

läroverksutbildning (Florin och Johansson, 1993 s.82-83). 

Många elever gick inte hela realutbildningen. I skolstadgan 1905 infördes därför en latinfri, 

sexårig realskola. Realskolan avslutades med en realexamen som kan ses som en slags 

mellanexamen, men efter femte klass i realskolan var det möjligt att byta och istället för att ta 

sin realexamen börja i det fyraåriga gymnasiet som erbjöd en real- och en latinlinje (Florin 

och Johansson, 1993. s.83).  

Från början avlades ingen examen vid läroverket. Det var vid universiteten som man kunde ta 

en studentexamen. Florin och Johansson (s.83) lyfter därför fram år 1862 som särskilt viktigt 

eftersom läroverken då fick börja ge en mogenhets- eller studentexamen till de som fullgjort 

utbildningen. Den som sedan fortsatte vid universitetet kunde där avlägga en akademisk 

examen. Det förändrade läroverkens relation till universiteten, eftersom det nu var 

läroverksläraren och inte universitetet som skulle förklara studenten mogen för högre studier. 

Folkskolan infördes för ”folkets barn” år 1842. Den var helt fristående från läroverken, där de 

högre klassernas barn gick, vilket började ifrågasättas under 1860-talet. 1894 fick 

folkskoleelever möjligheten att påbörja studier i läroverket genom att läroverkets första 

årskurs och folkskolans tredje skulle bygga på samma kunskapsinnehåll. 1909 infördes den 

kommunala mellanskolan som en påbyggnad för den som klarat folkskolans sjätte klass, en 

utbildning som gav en mellanexamen likvärdig den som gavs i realskolan, och därmed en väg 

in i läroverket. Det var dock inte förrän 1960 som parallellskolesystemet avskaffades helt i 

och med grundskolans införande (Florin och Johansson, 1993 s.83-84). 

Den första folkskolestadgan menar Gunnar Richardson (2010 s.52-53) slog fast en princip om 

läroplikt, men inte skolplikt. Församlingarna var tvungna att ha en skola med en examinerad 

lärare, men det fanns inget tvång i att verkligen skicka barnen dit. Normalkursen omfattade 

läsning, skrivning, räkning, kristendomskunskap, biblisk historia, geografi, historia, 

naturkunskap, gymnastik och sång (s.52). I folkskolan skulle både pojkar och flickor få en 

utbildning. Intentionen var att ingen skillnad skulle göras utifrån könen utan utifrån 

begåvning. De flesta skulle gå normalkursen med högre kunskapskrav, men de ”klenast” 

begåvade och allra fattigaste kunde gå en minimikurs. I praktiken kom man dock att ge 

minimikursen åt många flickor (Nordström, 1987 s.24).  
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Medelklassens flickor ansågs dock behöva något mer än vad folkskolan kunde ge dem. Vi 

kommer att återkomma till flickskolornas historia men jag vill här kort nämna bakgrunden till 

flickskolorna. Sedan 1700-talet hade medelklassens flickor undervisats i hemmen av mödrar 

och guvernanter och i inofficiella skolor som ofta drevs av ogifta kvinnor. Under 1800-talet 

etablerades en fri marknad av flickskolor, ofta kallade elementarskolor eller 

elementarläroverk för flickor, och särskilt efter 1865 upprättades flickskolor i både stora och 

mindre städer (Schånberg, 2001 s.42-44). 

Flickskolorna var privatägda, och det var något som 1866 års flickskolekommitté menade var 

bra i sin utredning om statligt stöd. Istället för att utöka statens stöd till skolorna eller 

flickornas utbildning borde den stödja lärarinnornas utbildning (Schånberg, 2004 s.69). Från 

och med 1875 träffades företrädare för flickskolornas på flickskolemöten. På 

flickskolemötena var deltagarna oeniga om omfattningen av det statliga stödet, men såg det 

som positivt att staten inspekterade skolorna och erbjöd en lärarinneutbildning (s.57, 78). 

Staten gav bidrag till flickskoleverksamhet från 1874 och år 1914 tog så gott som alla 

flickskolor emot statliga bidrag till verksamheten, något som sågs som en kvalitetsstämpel på 

skolan och därmed en konkurrensfördel (s.80, 144).  

Det fanns alltså, något förenklat, tre parallella skolformer under 1800-talet och början av 

1900-talet. Folkskolan för arbetarklassens barn, läroverken för medel- och överklassens 

pojkar, och flickskolorna för medel- och överklassens flickor. 

Flickor får ta examen och andra viktiga reformer 

Formaliseringen av flickors utbildning växte mycket sakta fram under den senare delen av 

1800-talet och början av 1900-talet. 1870 får flickor möjlighet att avlägga en studentexamen 

som privatist vid ett läroverk (Schånberg, 2004 s.54). De fick också möjlighet att avlägga 

vissa akademiska examina. 1905 började vissa realskolor att organiseras som samskolor för 

flickor och pojkar (Florin och Johansson, 1993 s.85). Det var en lönsam organisation eftersom 

det innebar att lärarinnor kunde anställas, vilka hade lägre lön än de manliga lärarna 

(Schånberg, 2004 s.94). 1909 infördes normalskolekompetens, en slags examen vid 

flickskolorna likvärdig med realskolornas mellanexamen som gav behörighet till 

vidareutbildning och anställning inom olika tjänstemannayrken (s.95). Först 1920 fick 

flickorna möjlighet att studera vid de statliga läroverken, men då enbart i mån av plats när det 

inte fanns tillräckligt många pojkar som ville gå där (s.95). 1927 kom nästa stora reform, då 

flickorna fick tillträde till de statliga gymnasierna och några högre allmänna läroverk för 
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flickor inrättades. Nu kunde kommunala flickskolor inrättas, vilket ledde till att tidigare 

privata flickskolor gjordes om till kommunala eller lade ner. På flickskolan fick eleverna sista 

åren välja mellan en teoretisk eller en praktisk linje (s.145-146). 

När det gäller högre studier innebar möjligheten att ta examen som privatist 1870 också att 

kvinnor fick lov att studera medicin. 1873 fick de också tillgång till högre studier inom andra 

ämnen och 1884 anställdes den första kvinnliga professorn, men det var inte förrän 1941 som 

nästa kvinnliga professor anställdes (Åkerblom, 2009 s.44). 

1800-talet var inte bara en expansionsperiod för kvinnors utbildning. Ett flertal viktiga 

jämställdhetsreformer genomfördes under samma period. Annika Åkerblom (2009) gör en 

detaljerad översikt över reformer för kvinnors rättigheter mellan 1710-2010. I vår period kan 

vi särskilt lyfta fram myndighetsreformerna, en serie reformer som sträcker sig under andra 

halvan av 1800-talet in på 1920-talet. Från 1858 kan kvinnor förklaras myndiga genom en 

domstol, 1863 blir ogifta kvinnor över 25 år myndiga, 1884 ändras det till 21 års ålder. Den 

som gifte sig blev dock omyndig igen. 1921 blir också gifta kvinnor myndiga, förutsatt att de 

ingått giftermålet efter att lagen trädde i kraft. 1924 kom lagen att gälla alla, oavsett när 

äktenskapet ingåtts (s.21-22). 

Arvsrätten är en viktig reform som kom strax före vår period. 1845 fick söner och döttrar lika 

rätt till arvet efter föräldrarna (Åkerblom, 2009 s.23). Vi ser också en rad politiska 

rättighetsreformer under vår period. Från 1862 kan ett fåtal kvinnor kommunal rösta i 

kommunalval genom att de tack vare sin ekonomiska ställning betalar en viss mängd skatt. 

1919-1921 får kvinnor rösträtt fullt ut. Trots det, påpekar Åkerblom, lät man märka 

röstsedlarna efter kön när man 1922 skulle rösta om rusdrycksförbudet. Anledningen var att 

man tänkte låta männens röster räknas som tyngre om resultatet var en knapp majoritet (s.26-

27). 

Ann Ighe (2007) menar att vi ofta ser på införandet av den lika arvsrätten och 

myndighetsreformerna för kvinnor utifrån ett ekonomiskt perspektiv, där bland annat faktorer 

som försörjningsproblematiken för ogifta kvinnor lyfts fram som pådrivande. I sin studie 

lyfter Ighe istället fram genusaspekterna på utvecklingen som då hamnar i ljuset inte bara av 

en ekonomisk förändring, utan en ideologisk förändring enligt Ighe (s.20-21). Den stora 

förändringen som sker i myndighetsfrågan från mitten av 1800-talet är att den avkönas. Ighe 

beskriver myndighet som att ”[d]en kapacitet den omyndige saknar måste den myndige ha. 

Somliga har dessutom kapaciteten att företräda andra. Dör en far i ett patriarkalt samhälle, 
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måste någon eller något träda i hans ställe” (Ighe, 2007 s.240). Att myndigheten blir 

oberoende av kön menar Ighe är en viktig del i en stor förändring såväl ekonomiskt som i 

genusrelationer (s.240). 

Flickskolemötena 

Jag kommer längre fram att hänvisa till diskussionerna på flickskolemötena, därför vill jag 

säga några ord om vad det var och vilka som deltog.  

Från och med 1875 träffades alltså företrädare för flickskolor på flickskolemöten regelbundet 

med några års mellanrum. Deltagarna var både kvinnor och män. Kvinnorna, som var ca 80 

procent av deltagarna, var lärarinnor, föreståndarinnor, fruar och fröknar. Mötena lockade från 

början runt 500 personer varje möte, men deltagarantalet sjönk och var kring sekelskiftet 

ungefär hälften så stort (Schånberg, 2004 s.57-58). I början var det männen som satte 

dagordningen och som var de huvudsakliga talarna på mötena, men med tiden kom allt fler 

kvinnor att ta större plats i talarstolen och männens deltagande minskade på 1900-talet (s.59, 

102-103, 161). 
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3. Tidigare forskning – tre bilder av flickan 

Vi kan se det som att flickornas utbildning utvecklades under 1800-talet som ett resultat av att 

allt fler kvinnor förblev ogifta och behövde ett sätt att försörja sig, och arbetsmarknaden blev 

allt mer intresserad av kvinnlig arbetskraft. Samtidigt genomsyrades flickornas utbildning av 

en utbildning mot ett nytt kvinnoideal. Jag har valt att kalla de båda konkurrerande spåren 

inom flickornas utbildning decennierna kring sekelskiftet för utbildning för realiteten och 

utbildning för idealet. Dessa två utgör grunden i teorin genom vilken jag vill belysa hur den 

enskilda flickskolan påverkades av den politiska diskursen kring flickors utbildning.  

I min framställning utgår jag ifrån Ingela Schånbergs (2004) grundliga genomgång av 

diskussioner och reformer av flickskolorna under perioden 1865-1930. För att få en djupare 

förståelse för tidens kvinnoideal har jag också valt att lyfta fram delar av Karin Johannissons 

(1994) redogörelser för (den medicinska) bilden av den borgerliga kvinnan under samma 

period. 

Utbildning för realiteten: Försörjningsbehovet och arbetsmarknaden 

Ingela Schånberg (2004) menar att det fanns två anledningar att utbildning av flickor blev 

viktig under 1800-talet. Det första var den ständigt sjunkande giftermålsfrekvensen, de ogifta 

kvinnorna behövde kunna försörja sig. Från början var utbildningen för både hemmet och 

arbetsmarknaden då det var utbildning för att kunna undervisa som guvernant och därmed att 

kunna ta hand om barn både i och utanför hemmet. Men med tiden kom kompetensen att börja 

efterfrågas av arbetsmarknaden och kvinnan kom att flyttas från hemmet och ut i 

offentligheten (s.44-45).  

Arbetsmarknadens efterfrågan på kvinnlig arbetskraft blev den andra anledningen att utbilda 

flickor. Ett exempel på hur arbetsmarknadens kompetenskrav styrde innehållet i flickornas 

utbildning är språkfrågan som var en ständigt återkommande diskussion på flickskolemötena 

(Schånberg, 2004 s.44-45). Under perioden 1865-1885 sågs bildning i språk som 

hemmahörande i den gamla kvinnouppfostran som, något hånfullt, kallades för 

salongsbildningen. Därför fanns det viss skepticism att inkludera det i flickornas bildning. 

Samtidigt var det en viktig klassmarkör gentemot folkskolan och arbetarklassen. Den stora 

frågan var hur många språk och vilka. De som argumenterade för tre språk gjorde det med 

bakgrund i att det var vad arbetsmarknaden krävde. För att kunna utbilda sig till lärarinna eller 

telegraf var tre språk ett krav. Att ha en begränsning på språkbildningens omfattning innebar 
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att kvinnorna skulle få svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och istället fastna i hemmet utan 

försörjning. Det som talade emot var flickornas överansträngning (en fråga vi återkommer till) 

och det motsatta utbildningsidealet, att flickorna skulle utbildas för hemmet. Diskussionerna 

på flickmötena slutade i en kompromiss år1886; flickskolorna skulle erbjuda ett obligatoriskt 

språk och två valbara (s.62-63). 

Redan 1840 hade kvinnor fått möjligheten att ta anställning som lärarinna. 1864 utvidgades 

möjligheten till arbete då både kvinnor och män fick lov att ta en anställning på den privata 

arbetsmarknaden. 1870 fick kvinnor lov att arbeta som läkare privat. De första möjligheterna 

till statlig anställning för kvinnor kom på 1860-talet inom Post- och Telegrafverket, men det 

var enbart lägre befattningar som var tillgängliga och bara för den som var ogift. Kvinnorna 

hade lägre löner än männen och var därför billiga att anställa, och det var en viktig anledning 

till att efterfrågan på kvinnlig arbetskraft ökade (Åkerblom, 2009 s.55-56). 

Äktenskapet är centralt för vår förståelse av kvinnor på arbetsmarknaden kring sekelskiftet 

1900, därför stannar vi en stund vid de gifta kvinnorna. Enligt Renée Frangeur (1998, s.45-46) 

sågs arbete för de ogifta kvinnorna som en nödvändighet eftersom de annars inte kunde 

försörja sig. Det fanns dock ett stort motstånd mot att tillåta gifta kvinnor på 

arbetsmarknaden, särskilt i den offentliga tjänstesektorn. 1874 fick också gifta kvinnor rätt att 

själva förfoga över sin arbetsinkomst. Frangeur menar dock att det nog var ovanligt att 

borgerliga kvinnor fick möjlighet att göra så i praktiken. Det var dessutom fortfarande olagligt 

för gifta kvinnor att teckna arbetsavtal utan att hennes make godkände det, något de inte fick 

rätt till förrän myndighetsförklaringen 1920. De kunde teckna äktenskapsförord från 1874, 

men kvinnan fick inte bestämma över den gemensamma förmögenheten.  

Den höga andelen ogifta kvinnor stod dock till arbetsmarknadens förfogande (Frangeur, 1998 

s.46). Antalet kvinnor på arbetsmarknaden expanderade kraftigt. Mellan 1890-1910 ökade 

antalet förvärvsarbetande kvinnor från 15 000 till 38 000 (Schånberg, 2004 s.96). 1920 

arbetade 775 400 kvinnor. De gifta kvinnorna var dock en mycket liten del av de arbetande 

kvinnorna. De växte visserligen från 3 till 5 procent av den kvinnliga arbetskraften mellan 

1910 och 1920, men det var först på 1940-talet som gifta kvinnor blev så pass synliga på 

arbetsmarknaden att politiken var tvungen att intressera sig för gruppen. Samtidigt är det 

viktigt att komma ihåg att statistiken inte är riktigt sann då den registrerar inkomstbringande 

arbete. När det gäller jordbruksarbetet, inom vilket majoriteten av de arbetande kvinnorna 
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arbetade tillsammans med resten av familjen och hushållet, syns inte kvinnorna eftersom det 

inte var ett lönearbete med arbetsavtal (Frangeur, 1998 s.41-42). 

Giftermålsfrekvensen fortsatte falla in i 1900-talet och under samma period var en femtedel 

av kvinnorna ogifta. Kvinnor valde bort äktenskapet eftersom det var svårt att kombinera med 

ett yrkesliv och innebar underordning (Schånberg, 2004 s.96-97). Det fanns hela tiden en 

konflikt mellan flickutbildningens dubbla mål att utbilda för både arbetsmarknaden och 

hemmet, och av Schånbergs detaljerade genomgång av de politiska diskussionerna om 

flickutbildningen så går trenden under 1880-talet och framåt allt tydligare mot en ökad 

tyngdpunkt åt hemmet.  

1909 fick flickskolorna börja utfärda intyg för de som genomgått en utbildning, vilket skulle 

ses som likvärdigt med en examen vid realskolan. Genom intyget, normalskolekompetensen, 

blev flickorna behöriga till vidareutbildning och anställning inom olika yrken i både privat 

och offentlig tjänstesektor (Schånberg, 2004 s.95). Debatterna på flickskolemötena om en 

examen vid flickskolorna kännetecknades dock snarare av hur det kunde undvikas än av att 

det vore önskvärt. Man ansåg att det var ett skenbart intyg då det inte var dugligheten som 

bedömdes i en examen och var oroade över att det skulle innebära att skolornas frihet skulle 

begränsas. Det som talade för en examen var att det skulle ta hänsyn till att arbetsmarknaden 

ställde samma krav på kvinnor som män, att inte ha en examen kunde missgynna kvinnorna i 

arbetslivet. Den dominerande uppfattningen var dock att flickor och pojkar hade olika 

egenarter och att det var skadligt för flickorna att få en utbildning som var utformad för 

pojkar, och flickornas överansträngning åberopades.  När normalskolekompetensen infördes 

var därför flickskolorna kritiska, men förespråkade att om en examen skulle införas skulle den 

likställas med realskolan och inte läroverkets högre nivå, trots att flickskolan var 8-årig och 

realskolan 6-årig. Flickskolorna placerades därför lägre i utbildningshierarkin än den manliga 

utbildningen (Schånberg, 2004 s. 108, 111-112). 

Schånberg (2004 s.102-123) visar att under perioden 1910-1930 fick flickskolorna som ett 

resultat av statliga reformer ökad konkurrens om eleverna från andra skolformer. 

Flickskolorna förstärkte de ”kvinnliga” och husliga inslagen i utbildningen för att behålla 

utbildningens särart gentemot konkurrenterna. Samtidigt både studerar och arbetar kvinnor i 

allt högre utsträckning under perioden. Jag menar att även om flickutbildningen gick mot att 

alltmer utbilda för hemmet snarare än stärka innehållet som skulle hjälpa dem ut på 

arbetsmarknaden, så innebär det faktum att fler studerar och inte längre enbart på flickskolor 
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utan nu också i kommunala mellanskolor att en utbildning för arbete på så sätt fanns parallellt. 

Min studie rör dock en flickskola och inte utbildningen för flickor i allmänhet, vilket gör att 

jag kommer att följa utbildningstrenden för flickskolorna och i huvudsak bortse från sådana 

parallella utbildningsspår. 

Utbildning för idealet: Flickan som blivande husmoder 

Karin Johannisson (1994, s.17) menar att det är en borgerlig ideologi om mannens och 

kvinnans olika roller som styr synen på könen vilken får fäste under 1800-talet och sedan 

sprids till andra samhällsklasser under första halvan av 1900-talet. ”[K]vinnans styrka är 

omsorg och känslor, mannens handling och förnuft. Därför är mannen skapad för samhället 

och produktionen, kvinnan för hemmets och familjelivets stilla omsorger” (Johannisson, 1994 

s.17). Under perioden 1865-1885 expanderade antalet flickskolor enormt. Att målet för 

utbildningen av medelklassens flickor var hemmet, var redan då den dominerande 

uppfattningen (Schånberg, 2004 s.57).  

Trots det är perioden 1865-1885 är, enligt Schånbergs framställning, den period då 

diskussionerna i störst utsträckning tycks ta hänsyn till arbetsmarknadens krav under min 

undersökningsperiod, vilken tar sitt slut på 1930-talet. På det första flickskolemötet enades 

mötet om att den obligatoriska kärnan i flickornas utbildning skulle vara kristendom, svenska 

språket, historia, geografi, aritmetik (räkning), något främmande språk, naturalhistoria, 

teckning, handarbete, gymnastik och sång. I matematiken skulle bokföring ingå (2004 s.61). 

Perioden 1885-1910 stärktes de ”kvinnliga” inslagen och nya, praktiska, ämnen infördes. 

Ämnena var huslig ekonomi, för att stärka målet att uppfostra goda husmödrar, och hälsolära, 

då man ville uppfostra flickorna till sund kvinnlighet (Schånberg, 2004 s.102-103). 

Huslig ekonomi sattes på schemat eftersom man ansåg att hemmen inte var goda nog i sin 

uppfostran av flickorna som goda husmödrar, därför var skolan tvungen att ta på sig 

ansvaret(Schånberg, 2004 s.103-104). Schånberg menar att en anledning också kan ha varit att 

det blev allt svårare att få tag på tjänarinnor under perioden, vilket innebar att kvinnorna 

själva var tvungna att kunna sköta vissa uppgifter i hemmet för att bli mer oberoende. ”Ämnet 

uppfostrade flickorna till ordning och renlighet och kunde motverka förakt för kroppsarbete” 

(Schånberg, 2004 s.105). I diskussionerna väcktes dock kritik mot förslaget mot grupperingar 

som menade att man istället borde satsa på att hjälpa kvinnorna ut i arbetslivet, och de menade 

att det inte fanns någon motsättning mellan kvinnlighet och arbete eftersom tjänstesektorn var 
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”mänskliga verksamhetsområden” där kvinnligheten kunde utvecklas. Kritiken möttes med 

svaret att ”Flickskolorna fick inte bara tänka på dem som behövde försörja sig på 

arbetsmarknaden utan även på de blivande familjemödrarna” (kursiv i original, Schånberg, 

2004 s.107). 

Det ansågs viktigt att utveckla en ”känsla för familjen och staten” (Schånberg, 2004 s.112) 

hos alla kvinnor, oavsett om de skulle gifta sig eller inte. Kvinnan skulle vara den som 

skapade ett hem där mannen och barnen fick ”styrka i sin tro, kärlek till fosterlandet och 

mänskligheten” (Schånberg, 2004 s.112). Modersplikten var en stark norm som genomsyrade 

inte bara utbildningen utan också synen på kvinnors hygien, vi kan se den i ljuset av inte bara 

införandet av huslig ekonomi utan även hälsoläran. Karin Johannisson menar att 

”kvinnorollen kringgärdades av ett myller av normer för kroppens rätta skötsel med 

menstruation, gravididet och moderskap i fokus. Kvinnan som överansträngde sig fysiskt eller 

psykiskt, misskötte menstruationerna (t.ex. genom dans, lättsinnighet eller förkylning), 

äventyrade sitt reproduktionssystem, sin modersplikt” (1994, s.56-57). 

”Kvinnligheten” i utbildningen stärktes också i det avseendet att man började diskutera hur 

pedagogiken skulle fånga flickorna. Schånberg (2004, s.121-122) menar att man såg flickorna 

som känsliga konstnärssjälar med koncentrationssvårigheter. Därför borde skolan försöka 

uppfostra dem till att kunna tänka klart och att kunna ”tänka en tanke till slut.” 

Undervisningen var tvungen att väcka deras intresse. Därför förespråkades att man i 

undervisningen använde sig av sagor och myter, vilket ”gav konkretion och väckte 

fosterlandskärlek” (Schånberg, 2004 s.122). 

1927 års skolreform gav möjlighet för flickor att gå vidare inom utbildningssystemet och ta en 

studentexamen, även om kopplingen mellan flickskolan och läroverket fortsatte vara 

individuell. Men den innebar också att innehållet i flickornas utbildning blev allt mer praktisk 

och inriktades tydligare mot hemmet. Nya obligatoriska ämnen för hemmet infördes. De fick 

möjligheten att välja mellan en teoretisk och en praktisk linje de sista åren i flickskolan. 

Motiven bakom reformen menar Schånberg var ekonomiska, ideologiska och könspolitiska. 

Könen sågs som så olika att de krävde olika utbildning. Det kan ha varit ett led i att försöka 

sortera bort flickor från högre utbildning eftersom den höga arbetslösheten under 1920-talet 

lett till en föreställning om att det var alltför många som hade teoretisk utbildning på 

arbetsmarknaden (Schånberg, 2004 s.145-146, 168). Marie Nordström menar att oron var stor 

att kvinnorna lockades bort från sin viktiga roll som ”samhällsmödrar” om de gick vidare till 
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högre utbildning, men också att det kan ha varit en reaktion mot strävandena mot kvinnlig 

emancipation under 1920-talet, en konservativ tanke om återgång till idealet (1987, s.137). 

Kvinnoidealet, sjukligheten och utbildningen 

Det är viktigt att påpeka att kvinnoidealet som växte fram under 1800-talet var starkt 

beroende av social klass. Johannisson (1994 s.14) beskriver det målande som två bilder, ”den 

svaga, ömtåliga och sjukliga överklasskvinnan och den starka, farliga och smittsamma 

underklasskvinnan.” Precis som jag intresserar hon sig i sin studie för medel- och 

överklassens flickor och kvinnor. 

Johannissons (1994) framställning beskriver bilden av kvinnan utifrån det medicinska 

området, men det ekar ut över utbildningsområdet genom diskussioner om flickornas hälsa, 

överansträngning och hur flickornas kroppar påverkades av olika former av undervisning, 

exempelvis av samundervisning av flickor och pojkar. Jag kommer därför att här återge några 

för oss intressanta iakttagelser som Johannisson gör. 

Under det sena 1800-talet upplever de biologiska och medicinska vetenskaperna ett uppsving 

med många nya upptäckter och möjligheter. Socialdarwinismen är central och ett flertal nya 

hierarkiska klassificeringar introduceras. Samtidigt infann sig en trend att sjukdomsförklara 

allt som låg utanför vad som ansågs vara det normala, och ”en våg av medikalisering … 

svepte fram” (Johannisson, 1994 s.24-25). 

Läkarna var övertygade om att kvinnans hälsa och möjlighet till moderskap var i fara om 

kvinnan genomgick högre utbildning. ”Överansträngningsrisk, skrumpnande livmoder och 

dolska bäckenskador, periodicitet, irratibilitet och psykisk labilitet gjorde den unga kvinnan 

olämplig” (Johannisson, 1994 s.28). Det här var något som åberopades som argument för att 

inte göra utbildningen allt för inriktad mot arbetslivet för flickorna. 1885 och 1888 års 

flickskolekommitté menade att flickor som fick för stora krav på sig under puberteten kunde 

få en onormal pubertetsutveckling. Kommittén utgick ifrån en undersökning av Axel Key 

utförd 1882-1885 där han kartlade bland annat hälsotillstånd, arbetstid och sovtid bland 

flickorna på 35 flickskolor. Resultatet visade bland annat att 36,6 procent led av bleksot, alltså 

blodbrist, vilket var en sjukdom med en mängd olika symptom som hade använts för att 

diagnosticera olika typer av sjukdomar under flera hundra år – och därmed hade lite oklart 

innehåll. Den trodde man orsakades av medfödd svaghet, dålig livsstil och 

levnadsförhållanden och ansträngande arbete. Det var tre gånger fler studerande flickor än 
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pojkar som hade bleksot enligt undersökningen. Skolflickorna var i hög grad sjukliga, med 

andra ord, vilket man menade berodde på hur de uppfostrades (Nordström, 1987 s.45-47). 

Kvinnans mjukhet och känslighet var enligt Maja Larsson (2008, s.113) ett tecken på 

människoartens dominans, och på att hon själv inte borde styra utan bli styrd av andra. De 

känsliga nerverna, menstruationen och det faktum att hon kunde bära barn innebar en skörhet 

som gjorde att hon inte lämpade sig för att förvärvsarbeta. Hennes roll var att vara en god 

mor, vårda andra och uppfostra barn. 

Oron över om flickornas överansträngning var ständigt återkommande på flickskolemötena 

och framfördes i alla sammanhang, menar Schånberg (2004, s.64, 67). Flickorna blev slappa 

och kraftlösa och fick ”bristande livsmod”. Det var ett farligt tillstånd eftersom det fick 

hjärnan att tyna bort, särskilt farligt var det med ytlig inlärning eftersom det retade hjärnan. 

Lösningen ansågs vara att inte ställa så höga krav på flickorna, ha begränsad undervisning och 

anpassa skolgången efter flickornas biologi. Särskilt farligt var det med teoretiska ämnen 

under puberteten, varför man ville införa fler praktiska ämnen. Det förekom kritiska röster, 

men majoriteten på flickskolemötena såg överansträngningen som ett verkligt hot och ingen 

flickskoleföreträdare tyckte att flickorna borde ha likadan utbildning som pojkarna. 

Johannisson (1994 s.31-32) kallar idén för överansträngningsteorin. Kvinnans livmoder 

slukade så mycket energi att hon var ”handikappad i den sociala och intellektuella 

konkurrensen.” Därför var hon tvungen att begränsa åtgången av energi till annat, särskilt 

under menstruation eller graviditet. Överansträngning användes för att förklara 

kvinnosjukligheten, och det var den unga kvinnan som främst låg i riskzonen. I enlighet med 

irritabilitetsteorin ansågs kvinnokroppen vara mer irriterad än mannens. Ett irriterat organ 

påverkade alla andra organ i kroppen, och livmodern var ett organ som var konstant irriterat. 

Kvinnokroppen var svag i grunden, helt enkelt. 

Larsson (2008, s.113) menar att medans mannen i högre utsträckning sågs som formad av 

yttre omständigheter, sågs kvinnan som ”sprungen ur biologin” och därmed kunde hon inte 

utsättas för samma saker som mannen. Därför skulle män och kvinnor ha olika 

verksamhetsområden och olika sociala sfärer.  

Sjukligheten ingick under slutet av 1800-talet i medelklassens kvinnoideal. Kvinnan skulle 

vara späd och blek, att svälta sig eller sina döttrar till vad som ansågs vara skönhet var inget 

ovanligt. Kvinnan skulle också i sitt rörelsemönster visa på skörhet och skönhet, att inte 
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kunna anstränga sig fysiskt, att inte stå ut i en livlig miljö utan luta sig mot väggen, blekna 

och dra sig tillbaka (Johannisson, 1994 s.51-54). Samtidigt var idealet paradoxalt. Hon skulle 

”iakktta stillhet men motionera, äta men lagom, sova men utan drömmar” (Johannisson, 1994 

s.54). 

I början av 1900-talet började dock idealet att förändras. Bilden av den svaga kvinnan passade 

inte längre in i en verklighet där många kvinnor var ogifta och arbetade. Allt färre barn föddes 

och man började oroa sig för befolkningsutvecklingen. Nu skulle kvinnan vara stark och frisk 

(Johannisson, 1994 s.89). Också Schånberg (2004, s.113) markerar en skillnad i kvinnoidealet 

och hur det påverkade utbildningen. Flickorna skulle uppfostras till goda och kraftiga mödrar 

och makor. Det förändrade kvinnoidealet speglas i kvinnors möjlighet att bidra till politiken. 

Enligt Katarina Leppänen (2008 s.136) fanns fortfarande en tydligt uppdelad syn på kvinnliga 

och manliga sfärer. För att som kvinna få tillgång till politiken var det möjligt genom att ta 

avstamp i moral, familj, hem och moderskap vilket ansågs vara naturligt kvinnliga områden. 

Sammanfattning 

Förändringen av innehållet i utbildningen kan ses mot bakgrund av kvinnoidealet. Oro för 

överansträngning leder till att praktiska ämnen såsom huslig ekonomi införs, bilden av den 

sjukliga kvinnan leder till att hälsolära blir ett ämne på flickskolorna. Flickorna anses inte 

klara av den utbildning som arbetsmarknaden egentligen efterfrågar, istället väljer man att 

hålla kraven låga, och är skeptiska till examina. När idealet svänger vid 1900-talets början till 

att kvinnan ska vara en god, kraftig husmoder införs ännu fler praktiska ämnen.  

Flickutbildningen dras mellan två mål, utbildning för realiteten – arbetsmarknaden – och 

utbildning för idealet – hemmet. Under min undersökningsperiod går trenden åt en allt 

starkare betoning på utbildning för hemmet. Bilden av den sjukliga kvinnan och idealet om en 

kvinna som skapar hemmet för man och barn styr innehållet i flickornas utbildning under 

decennierna kring sekelskiftet.  

Dessa tre bilder av hur flickorna anses vara, hur de borde vara och vad de behöver för 

arbetslivet som kvinnor kommer att utgöra en grund för analys när jag undersöker vad 

flickorna fick skriva uppsatser om vid Växjö Elementarläroverk för flickor, och för att belysa 

hur påverkad en självständig flickskola var av den allmänna diskursen. De tre bilderna har en 

överbyggnad av genusteori, och det ska vi ta en titt på i nästa avsnitt.  
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Nu har vi kommit så långt att vi har en kontext för undersökningen och en djupare förståelse 

för de idéer som styrde flickors utbildning kring sekelskiftet 1900. Innan vi går vidare till den 

teoretiska överbyggnaden vill jag därför först göra några avgränsningar för undersökningen 

och presentera de frågeställningar som jag arbetar utifrån. 

Avgränsningar 

Jag kommer att göra en jämförelse mellan den lokala nivån och systemnivån, liksom en 

jämförelse över tid. Den lokala nivån består i en undersökning av vilken typ av uppsatsämnen 

som flickskoleeleverna fick skriva i femte, sjätte, sjunde och åttonde klass på Växjö 

Elementarläroverk för flickor. Perioden är 1884-1929 och jag gör nedslag åren 1884-1886, 

1909-1911 och 1927-1929. Årtalen är valda efter viktiga reformer i flickskoleutbildningen 

och för att representera olika synsätt i debatten sett över tid. Systemnivån utgörs av 

Schånbergs redogörelse av diskussioner om och reformer i flickskolorna, vilket har en 

utveckling från att ha varit både för hemmet och för arbetslivet till att få allt starkare fokus på 

utbildning för hemmet. 

Frågeställningar 

De frågor jag kommer att arbeta utifrån är följande; 

1. Vilka olika typer av ämnen skrev flickskoleeleverna uppsats om och hur förändras de 

över tid? 

2. Vilken relation har uppsatsämnena till idépolitiska strömningar på systemnivå sett 

utifrån ett genusperspektiv? 
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4. Teori: Genusarbetsdelning 

I föregående avsnitt skrev jag om tre bilder av hur kvinnan ansågs vara, hur hon borde vara 

och vad hon ansågs behöva. De tre bilderna är grunden för min undersökning, men de 

existerar inte i tomma intet utan binds samman av tidens genussystem. Jag kommer här att 

titta närmre på genusteori, med fokus på genusordningens uttryck i arbete och utbildning. 

Könssegregering och könshierarki 

Renée Frangeur (1998 s.13-14) beskriver genussystemet som ett uppdelat samhälle grundat i 

två principer. För det första formas ett manligt och ett kvinnligt i kontrast till varandra. För 

det andra är det manliga det som styr och skapar normen. Ingela Schånberg (2004 s.15) 

beskriver principerna som att den första innebär ett isärhållande och den andra en hierarki. 

Hon menar att ända sedan antiken har män och kvinnor setts som olika, något som varit 

empiriska fakta. Kvinnan har också sedan dess setts som en defekt, en sämre version av 

människan än mannen.  

Schånberg (2004 s.16, 23-24) menar att män och kvinnor har i ideologin som styr 

genussystemet olika verksamhetsområden, olika sfärer som de får utrymme i. Mannen har 

offentligheten, kvinnan har hemmet. Mannen har uppgifter i samhället, kvinnan i äktenskapet. 

Segregeringen och hierarkin upprätthålls även när de i ökad utsträckning kommer inom 

samma verksamhetsområden. Kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden fick inte den 

integrerande effekt man kan tänka sig. Inte bara ansågs män och kvinnor vara lämpade för 

olika arbeten. Också när de befann sig på samma arbetsplats blev effekten att de ansågs 

lämpliga för olika arbetsuppgifter. Schånberg menar att det på så sätt både finns ett vertikalt 

och ett horisontellt isärhållande av könen på arbetsmarknaden som upprätthåller hierarkin och 

formandet av manligt och kvinnligt. Jag skulle vilja tillägga att idag, när inte bara 

arbetsmarknaden utan även hushållsarbetet diskuteras, fortsätter segregeringen att 

manifesteras genom att män och kvinnor porträtteras när de gör olika arbetsuppgifter i 

hemmet. Exempel som de flesta känner igen sig i är kokböcker om kött och vilt med män på 

framsidan, medan sallader och fruktsmoothies görs av kvinnor på bilderna. 

Schånberg (2004 s.25-26) menar att när det gäller utbildning kan man säga att det finns både 

en formell och en dold sorteringsfunktion. Den formella sorteringen sker genom bedömning 

av formell kunskap och kompetens i skolsystemet som leder till urval till högre nivåer och 

anställningar. Den dolda sorteringen bedömer elevernas tysta kunskap, deras sociala och 
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kulturella beteenden, och påverkar den formella sorteringen. Enligt Schånberg borde 

könsideologi vara en del i den dolda sorteringen, där flickor sorteras bort från 

arbetsmarknaden i riktning mot hemmet. 

Genusarbetsdelningen, en hierarkisk och horisontell maktstruktur där kvinnor och män hålls 

isär från varandra, är den teori som jag utgår ifrån i min undersökning. Jag kommer att 

använda genusarbetsdelningen som analysinstrument. Eftersom det är en övergripande teori 

kan den hjälpa oss att förstå kontexten för flickors utbildning 1884-1929. Eftersom det är en 

teori kan den användas som ett sista eller ett extra verktyg för analys av resultaten ifall att de 

inte skulle stämma överens med tidigare forskning. Då all tidigare forskning utgör tolkningar 

av resultat utifrån olika teorier är det därmed inte säkert att de kan ge förståelse till resultaten 

som kommer fram i min undersökning. Därför behövs också en övergripande teori för att vi 

ska kunna göra en fördjupad tolkning av de nya resultat som jag presenterar. 
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5. Metod och material 

Jag kommer här att beskriva vilken typ av material jag använder mig av i min empiriska 

undersökning och hur jag genomfört min studie. 

Växjö Elementarläroverk för flickor 

Skolan som är i fokus för min studie är Växjö Elementarläroverk för flickor
1
, som fanns 

mellan 1874-1934. Skolan omfattade från början bara tre klasser, men växte och kom så 

småningom att ha såväl en treklassig förberedelseskola där både flickor och pojkar gick och 

en åttaklassig flickskola. I slutet av varje läsår skrevs en redogörelse för verksamheten som 

kan jämföras med en slags verksamhetsberättelse för skolan. Där beskrivs antalet 

lektionstimmar, vilka böcker de använt och översiktligt om vad som ingått i varje ämnes och 

klass undervisning.  

Jag blev intresserad av skolans verksamhet eftersom materialet ger en detaljerad inblick i vad 

flickor fick möta för kunskaper i skolan. Efter att ha sett över vad som fanns skrivet från 

tidigare om kvinnors utbildning insåg jag att det inte är så många som har intresserat sig för 

flickorna, utan istället är mycket forskning koncentrerad på högre utbildning. Flickskolorna 

nådde dock många fler då det var ovanligt och mycket svårt att som kvinna få gå vidare till 

högre utbildning under 1800-talet. Det är dessutom i en ålder då primärsocialisationen 

fortfarande pågår.  

Uppsatsämnena 

I redogörelserna för verksamheten vid Växjö Elementarläroverk för flickor finns det från och 

med läsåret 1884-1885 återgivet vilka uppsatsämnen som under året hade behandlats i 

modersmålsämnet från och med femte klass. Det är uppsatsämnena som jag har valt att 

studera i min undersökning.  

Vilka uppsatsämnen eleverna i flickskolan fick skriva om är intressant eftersom det är en del i 

undervisningen där de måste uttrycka sig med egna ord. Visserligen kan vi inte veta hur 

styrda de var av läraren eller lärarinnan i att skriva på ett visst sätt eller om de kunde skriva 

fritt som de ville, men de kunde inte följa en mall eller en lärobok helt. I själva idén att skriva 

                                                 
1
 Skolans namn ändras i materialet jag använt, från Elementarläroverket för flickor och den dermed förenade 

Förberedande skolan för gossar och flickor i Wexiö (1884-1886), till Växjö elementarläroverk för flickor (1909-

1929). Jag har valt det senare namnet eftersom det var kortast och det som förekommer i två av tre 

materialutsnitt. 



Elina Halvarsson 

24 

 

uppsats ligger en form av frihet i att ge sitt individuella uttryck. Uppsatsämnena skapar ramar 

för flickornas frihet att forma ett eget uttryck. Det är en träningssak att ge sitt individuella 

uttryck. Olika typer av ämnen kräver träning på olika typer av uttryck. Att skriva en personlig 

berättelse eller att återge en historisk händelse ger eleven träning i olika typer av skrivande. 

Vilka ämnen eleverna i flickskolan fick träna på att uttrycka sig om kan därför säga oss något 

om vilken syn man hade på flickorna, vilka ämnen man ville träna dem i att kunna uttrycka 

sig om.  

Min studie är av kvantitativ natur. Jag har sammanställt uppsatsämnen från tre perioder för att 

undersöka om det finns någon förändring över tid och för att se hur de stämmer överens med 

diskussionerna flickskolor och flickors utbildning vid olika tidpunkter. Alla tre utsnitten är 

tvååriga för att få ett större material och på så sätt undvika skevheter.  

Det första utsnittet ur materialet är läsåren 1884-1885 och 1885-1886. I Schånbergs 

framställning är som sagt perioden 1865-1885 den period som är mer yrkesinriktad. I mitt 

material är det dock först läsåret 1884-1885 som det finns registrerat vilka uppsatsämnen som 

eleverna skrev om, och därför fick det bli startpunkten för min undersökning. I det här 

utsnittet är skolan i Växjö ännu ganska liten och det är bara i de två högsta klasserna, femman 

och sexan, som uppsatsämnena finns registrerade. 

Det andra utsnittet är läsåren 1909-1910 och 1910-1911. Jag valde de åren eftersom 

flickskolorna 1909 får examinera med normalskolekompetens, något som Schånberg (2004) 

beskriver som att det fick effekten att det blev ökat fokus mot utbildning för hemmet. Jag 

övervägde att vänta ytterligare några år efter att reformen var genomförd eftersom det kan 

vara så att effekten inte kommer förrän efter ett tag. Reformen var dock ingen överraskning 

för någon, det hade diskuterats under en längre tid innan det genomfördes. Därför tror jag att 

risken är ganska liten att det kan ha påverkat trovärdigheten i mitt material utifrån den 

synpunkten. Jag ansåg det också svårt att motivera en förskjutning, eftersom det skulle bli ett 

godtyckligt val av antal år jag skulle ”vänta” innan reformen kan anses ha fått full effekt. I det 

här utsnittet har skolan i Växjö hunnit få åtta klasser, och uppsatsämnena registrerades i 

femman till åttan. Jag använder uppsatsämnena från alla fyra klasserna. 

Det tredje utsnittet är läsåren 1927-1928 och 1928-1929. Jag valde åren efter sjösättningen av 

nästa stora reform efter att normalskolekompetensen infördes1927 – flickor får gå i 

läroverket. Reformen fick liksom vid normalskolekompetensens införande effekten att 

flickskolorna blev än mer ”flickiga”. Jag gjorde samma avvägning här som i urvalet av mitt 
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andra utsnitt när det gällde tidpunkten. I det här utsnittet är det också femte till åttonde klass 

som finns med. 

Kategorisering av uppsatsämnen 

För att kunna arbeta med och dra slutsatser utifrån uppsatsämnena behövde jag kategorisera 

dem. Jag började med att skriva in alla uppsatsämnen efter år och klass i ett kalkylark. 

Därefter började jag kategorisera dem. Det blev ganska många kategorier, vilket är ett 

problem eftersom det då blir svåröverskådligt. Samtidigt var det här det enda sättet som jag 

kände att jag kunde göra det på ett uttömmande och ömsesidigt uteslutande sätt. Kategorierna 

överlappar inte och de ger mig ingen stor ”övrigt”-kategori som inte går att analysera. För att 

förenkla har jag sedan i resultat och analys valt ut vissa kategorier som antingen är särskilt 

intressanta för min undersökning, eller som uppvisar en stor förändring över tid. Kategorier 

som ligger utanför dessa kommer bara kort att nämnas. 

I huvudsak är kategorierna utifrån skolämnen; historia, hälsolära, samhällskunskap, kultur, 

språk, geografi, religion och natur.  

I uppsatsämnen under kategorin historia finns uppsatser där eleverna fick skriva om en 

historisk person, period eller händelse. Hälsolära är ämnen som på olika sätt behandlar 

kroppens funktioner och välmående. Samhällskunskap handlar om samtida företeelser som på 

något sätt är kopplat till organisationer eller samhället, såsom föreningsliv. Kultur är 

uppsatsämnen om kulturella personer inom konst och litteratur, liksom om böcker och (under 

1920-talet) film. Språk är en kategori där eleverna ska göra översättningar från andra språk till 

svenska. Geografi är ämnen som berör landskap eller andra länder. Religion är uppsatsämnen 

om religiöst viktiga personer, händelser och bibliska berättelser. Natur är ämnen som berör 

djur och växter samt teknik, kemi och biologi. 

Utöver uppsatsämnen som kunde kategoriseras utifrån skolämnen har jag även kategorierna 

anekdoter, hem och arbete. Anekdoter är ämnen som bara tränar eleverna i att skriva och 

berätta, triviala historier som handlar om deras sommarlov, hur de firar jul eller att de ska 

skriva brev till varandra. Jag hade kunnat kalla kategorin för svenska eller modersmål eller 

liknande istället för att fortsätta att följa skolämnena, men eftersom alla uppsatserna är skrivna 

inom ämnet modersmål så ville jag inte förvirra genom att också ha en sådan kategori. Hem är 

en kategori inom vilken det finns uppsatsämnen som handlar om hur man skapar trivsel i 

hemmet eller hur man anordnar en middagsbjudning. Arbete är berättelser om när de har 

besökt olika arbetsplatser. Hem och arbete skulle kunna gå under kategorin anekdoter, men 
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eftersom det jag är intresserad av att undersöka är om utbildningen följer Schånbergs 

beskrivningar och blir mer ”hem-inriktad” så valde jag att särskilja dessa ur anekdoter.  

Jag fick också ha två kategorier som är mer av en ”övrigt”-natur; valfritt och oklart. I 

kategorin valfritt hamnade uppsatsämnen där det helt enkelt stod val av fritt ämne, fritt val 

eller liknande. Oklart-kategorin är ämnen som jag helt enkelt inte kan placera i någon annan 

kategori eftersom det är svårt att nu i efterhand förstå vad uppsatserna kan tänkas ha 

innehållit. Exempel är ämnen som kan tänkas gå under två olika kategorier, som Dräkten och 

det moderna (8:e klass, 1928-1929) som kan handla lika gärna om mode och kvinnlighet som 

om mer tekniska detaljer kring att arbeta med tyg, På bärplockning (6:e klass, 1927-1928) 

vilket skulle kunna vara som naturämnet och behandla olika typer av bär, eller bara en 

berättelse om när de plockade bär och därmed en anekdot. Andra exempel är ämnen som vi 

helt enkelt inte kan förstå vad de innehöll, såsom Förhållandet till nästan i det enskilda livet 

(8:e klass, 1910-1911). 

På det hela taget fick jag 13 olika kategorier. För varje utsnitt har jag sedan räknat antalet 

uppsatsämnen inom varje kategori och räknat ut hur stor andel varje kategori utgör i 

förhållande till det totala antalet uppsatsämnen i det utsnittet. Det är sedan dessa andelar som 

jag jämför med varandra.  

Ett problem med många olika kategorier är att det då blir ganska få uppsatser i varje kategori 

och årskull. Det är särskilt tydligt i mitt första utsnitt, 1884-1886, då det dessutom bara är två 

klasser. Därför har jag valt att räkna ihop klasserna med varandra, istället för att jämföra 

exempelvis femte klass med femte klass. Det blir på så sätt ett större underlag att uttala sig 

om. Ju högre klass desto fler uppsatser är det på ett läsår, men jag kan inte se att det skulle 

vara någon stark tendens i materialet att de skriver uppsats om olika kategorier beroende på 

vilken klass de går i.  
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6. Lokal nivå: Resultat av undersökningen 

Min första frågeställning var; Vilka olika typer av ämnen skrev flickskoleeleverna uppsats om 

och hur förändras de över tid? Jag kommer här att presentera resultaten av min empiriska 

undersökning av vilka ämnen de högsta klasserna vid Växjö Elementarläroverk för flickor 

skrev uppsats om, för att sedan i nästa avsnitt sätta mina lokala resultat i relation till 

utvecklingen i flickskoleutbildningen i stort. 

Jag kommer nedan att särskilt fokusera på vissa kategorier av uppsatsämnen som antingen är 

särskilt intressanta för just den här undersökningen (kategorierna Arbete och Hem), eller som 

uppvisar intressanta förändringar. Innan dess vill jag visa hur resultatet ser ut i sin helhet. 

Vi börjar med att titta på antalet uppsatsämnen.  

Tabell 1 Totalt antal uppsatsämnen i respektive utsnitt, samt förändring från första till tredje utsnittet.  

1884-1886 (2 klasser) 1909-1911 (4 klasser) 1927-1929 (4 klasser) Förändring 

64 142 176 +112 

Källa: Redogörelse för Växjö elementarläroverk för flickor läsåren 1884-1885, 1885-1886, 1909-1910, 1910-1911, 

1927-1928 samt 1928-1929, Växjö kommunarkiv, Smålands Kulturarvscentrum. 

Om vi ser till antalet uppsatsämnen som registrerats i redogörelserna ser vi att dessa ökar från 

det första utsnittet till det sista (Tabell 1). I det första utsnittet finns 64 uppsatsämnen 

registrerade i redogörelserna. I det andra utsnittet har antalet uppsatsämnen mer än 

fördubblats, vilket i realiteten dock bara innebär en liten ökning av antalet uppsatsämnen 

eftersom det nu är fyra istället för två klasser. I det tredje utsnittet ökar antalet uppsatsämnen 

från 142 i det andra utsnittet till 176, fortfarande fyra klasser som skriver uppsats. 

Det finns inte beskrivet någonstans i materialet om det här var ämnen som erbjöds eleverna, 

ämnen som eleverna faktiskt skrev uppsatser om eller om det var valbara ämnen så att vissa 

elever i klassen skrev om ett ämne och andra om ett annat. Det som står utskrivet är att de 

skrev uppsatserna inom ämnet modersmål och att de skrev uppsats var tredje vecka. 

Uppsatsämnena är också numrerade, men alla har inte ett eget nummer utan ibland kommer 

flera till synes helt åtskiljda ämnen efter samma siffra. En rimlig tolkning är då att eleverna 

fick välja mellan flera olika uppsatsämnen vid samma skrivningstillfälle. Med en sådan 

tolkning av materialet verkar det som att eleverna som gick i samma klass skrev allt mer olika 

uppsatser. 
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I Tabell 2 presenteras resultatet av hur andelarna för de olika kategorierna av uppsatsämnen 

ser ut vid respektive utsnitt och hur de förändras från första till tredje utsnittet. 

Tabell 2 Redovisning av undersökningens resultat samt förändring i procentenheter mellan period 1 och period 3. 

Gröna fält har en positiv utveckling och röda en negativ. 

Ämneskategori 1884-1886 (%) 1909-1911(%) 1927-1929 (%) Förändring  

(%-enheter) 

Anekdoter 17 30 34 +17 

Arbete 0 0 1 +1 

Geografi 5 6 5 +/-0 

Hem 2 1 3 +1 

Historia 38 20 9 -29 

Hälsolära 0 3 4 +4 

Kultur 6 11 15 +11 

Natur 16 11 7 -9 

Religion 3 7 12 +9 

Samhälle 3 3 4 +1 

Språk 8 0 0 -8 

Valfritt 0 4 1 +1 

Oklart 6 4 6 +/-0 

Källa: Redogörelse för Växjö elementarläroverk för flickor läsåren 1884-1885, 1885-1886, 1909-1910, 1910-1911, 

1927-1928 samt 1928-1929, Växjö kommunarkiv, Smålands Kulturarvscentrum. 

De flesta kategorierna ökar sina andelar, även om ökningen för vissa kategorier är mycket 

liten. Ökningar ser vi i kategorierna anekdoter, arbete, hem, hälsolära, kultur, religion, 

samhälle och valfritt. Det varierar dock hur mycket de ökar i omfattning mellan de olika 

kategorierna. Anekdoter är den kategori som ökar mest, de ökar med 17 procentenheter från 

första till tredje utsnittet. Kultur ökar med 11 procentenheter och religion med 9. Hälsolära 

ökar med 4 procentenheter, medans arbete, hem, samhälle och valfritt bara ökar med 1 

procentenhet vardera, alltså en marginell ökning. De tre kategorier som minskar sina andelar 

minskar dock ganska mycket från den första undersökningsperioden, dessa är historia, natur 

och språk. Historia minskar sin andel med 29 procentenheter, en mycket kraftig minskning. 

Natur minskar med 9 procentenheter och språk med 8. Den enda kategorin utöver de ämnena 

som jag inte kunnat göra en säker kategorisering av som ligger kvar på samma andel av 

uppsatsämnena är geografi, som ligger stadigt kring 5-6 procent under hela 

undersökningsperioden. 
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Nu ska vi titta närmre på några av kategorierna. 

Hem eller arbetsliv?  

Flickors utbildning diskuterades utifrån om de skulle utbildas för hemmet eller för arbetslivet. 

Jag valde därför att lyfta ut kategorierna arbete och hem från de lite mer anekdotiska 

uppsatsämnena. För den som hoppades att kvinnornas emancipation skulle synas i vad de fick 

lära sig att skriva och formulera sig om för ämnen i skolan, så är det en besvikelse. 

Tabell 3 Kategorierna arbete och hem, andel av totalt antal uppsatsämnen i respektive utsnitt.  

År Arbete  Hem  

1884-1886 0% 2% 

1909-1911 0% 1% 

1927-1929 1% 3% 

Källa: Redogörelse för Växjö elementarläroverk för flickor läsåren 1884-1885, 1885-1886, 1909-1910, 1910-1911, 

1927-1928 samt 1928-1929, Växjö kommunarkiv, Smålands Kulturarvscentrum. 

I Tabell 3 ser vi att kategorin arbete som tema för uppsatsämnen är så gott som obefintlig. 

Enda gången det dyker upp är i 8:e klass under perioden 1927-1929 och utgör då 1 procent av 

det totala antalet uppsatsämnen. Det är två av 47 uppsatsämnen i 8:e klassen (totalt finns 176 

uppsatsämnen i alla klasser under samma period) som hamnar inom kategorin arbete. Det 

första är Vad jag tänkte, då jag såg papperstillverkningen på Lessebo. Det andra är Ett besök 

på Smålandspostens boktryckeri.  

Men även om ämnen som berör arbete på något sätt är försvinnande få, så är inte heller dess 

motpol, hem, någon stor kategori. I Tabell 3 ser vi att kategorin finns med men bara utgör 

mellan 1 och 3 procent av det totala antalet uppsatsämnen. Hem är visserligen en kategori 

som finns i alla tre utsnitten, men i mycket liten omfattning. Det kan vara intressant att notera 

att av totalt 6 uppsatsämnen i kategorin hem under det sista utsnittet ligger 4 i åttonde klass, 

men de är så liten andel av den totala mängden uppsatsämnen att det knappast kan lyftas fram 

som någon större diskussion. 

Sammantaget är hemmet något mer närvarande, men varken hem eller arbete är särskilt 

närvarande i de uppsatsämnen som eleverna fick. 

Lättsamma ämnen tar över framför allmänbildande 
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Istället för hem och arbete är det andra kategorier av uppsatsämnen som sticker ut som 

intressanta. Dels är det kategorier som ökar eller kraftigt ökar sin andel av det totala antalet 

uppsatsämnen, dels är det kategorier som minskar eller kraftigt minskar sin andel. 

Tabell 4 Ämnen som ökar eller minskar sin andel av det totala antalet uppsatser i respektive utsnitt.  

År Anekdoter Kultur Religion Historia Natur 

1884-1886 17% 6% 3% 38% 16% 

1909-1911 30% 11% 7% 20% 11% 

1927-1929 34% 15% 12% 9% 7% 

Källa: Redogörelse för Växjö elementarläroverk för flickor läsåren 1884-1885, 1885-1886, 1909-1910, 1910-1911, 

1927-1928 samt 1928-1929, Växjö kommunarkiv, Smålands Kulturarvscentrum. 

Anmärkningsvärt i Tabell 4 är att de mer konstnärliga och ”lättsamma” ämnena, kategorierna 

anekdoter och kultur ökar sina andelar, samtidigt som historia och natur vilka är ämnen som 

kan ses som mer allmänbildande och på så sätt praktiska för ett samhällsliv, minskar sina 

andelar. Anekdoter ökar från 17 procent i första utsnittet till 34 procent i tredje utsnittet, 

kultur från 6 till 15 procent. Religion ökar från 3 till 12 procent. Natur minskar från 16 till 7 

procent, men särskilt kraftig är minskningen för kategorin historia. Från att ha varit den i 

särklass viktigaste uppsatsämneskategorin med 38 procent andel av det totala antalet 

uppsatsämnen i första utsnittet till enbart 9 procent i det sista utsnittet. Anekdoter, som redan i 

första utsnittet utgjorde en av de större kategorierna, är den största kategorin i sista utsnittet, 

men ökningen sker främst mellan första och andra utsnittet. 

Av resultaten är det alltså tydligt att uppsatsskrivningen på Växjö Elementarläroverk för 

flickor från slutet av 1800-talet till 1930-talet får en allt starkare prägel av kultur och 

berättande. Det som uppsatsskrivningen till stor del användes till i första utsnittet var 

allmänbildning som var mer användbar i ett offentligt samhällsliv. Men utvecklingen går mot 

att allt mer bilda flickorna till att bli mer kulturella och kunna uttrycka sig anekdotiskt i skrift. 

Vi ska nu titta närmre på hur utvecklingen lokalt stämmer överens med diskussioner och 

reformer nationellt. 
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7. Systemnivå: Analys av uppsatsämnena i förhållande till teorin 

Inledningsvis presenterade jag ett teoretiskt nät med tre bilder av hur flickor ansågs vara, 

borde vara och vad de ansågs behöva för arbetslivet utifrån Ingela Schånbergs (2004) och 

Karin Johannissons (1994) studier. Den första bilden var att flickor behövde utbildas för 

realiteten – sjunkande giftermålsfrekvens och en ökad efterfrågan på kvinnlig arbetskraft 

ställde krav på utveckling av vissa typer av kunskaper hos flickorna under slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet för att de skulle kunna ge sig ut i arbetslivet. Den andra bilden var att 

flickor borde utbildas för idealet till att bli goda husmödrar. Den tredje bilden var hur man 

ansåg att flickor och kvinnor var skapta. De var sjukliga och känsliga och drabbades lätt av 

överansträngning, vilket var en fara för deras förmåga att kunna få barn.  

Syftet med min undersökning är att belysa idépolitisk påverkan av undervisningens innehåll i 

sekelskiftets självständiga flickskolor. Jag ställde mig frågan vilken relation uppsatsämnena 

har till idépolitiska strömningar på högre systemnivå sett utifrån ett genusperspektiv. Jag 

kommer nu att analysera resultaten som presenterades i föregående kapitel utifrån de tre 

bilderna av kvinnan vid sekelskiftet, för att kunna föra en diskussion kring uppsatsämnena 

utifrån en teori om genusarbetsdelning. 

En påtvingande verklighet 

Som vi såg i föregående kapitel handlar försvinnande få uppsatsämnen om arbete eller 

arbetsliv på något sätt. För att ändå kunna göra oss en bild av förberedelse för arbetslivet 

genom uppsatsskrivande kan vi istället titta på förekomsten av språk som kategori för 

uppsatsämne. Språkkunskaper var enligt Schånberg (2004, s.44-45) mycket viktiga för att få 

tillträde till arbetsmarknaden. Språk som kategori bland uppsatsämnena förekommer i form av 

översättningar som uppsatsämnen i mitt första utsnitt 1884-1886, då de utgjorde 8 procent av 

uppsatsämnena. Språk fanns då som uppsatsämne i både femte och sjätte klass. I de andra två 

utsnitten, 1909-1911 och 1927-1929, förekommer det inte alls. I det sista utsnittet är dock 1 

procent av uppsatsämnena under kategorin arbete, men båda de två uppsatsämnena inom 

kategorin ligger alltså i åttonde klass.  

Enligt Schånbergs (2004) framställning ser vi på systemnivå ett allt starkare fokus på 

utbildning för idealet och det är egentligen främst under 1865-1885 som utbildning till 

arbetslivet är en större fråga för diskussion. På så sätt kan vi säga att uppsatsämnena följer den 

allmänna diskursen kring flickskolornas uppgift att ge en utbildning för arbetslivet. Det 
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rimmar väl med teorin om genusarbetsdelning. Utifrån könsideologi sorterar 

utbildningssystemet flickorna bort från arbetslivet i riktning mot hemmet. De inslag som i 

början finns i utbildningen för att hjälpa flickorna in på arbetsmarknaden försvinner över tid. 

De två uppsatsämnena i åttonde klass i det sista utsnittet ger eleverna i uppgift att skriva om 

två arbetsplatsbesök, det ena på ett tryckeri och det andra på ett pappersbruk. Det är en 

mycket litet andel av uppsatsämnena, men det säger oss att de trots allt tycks ha gjort 

studiebesök på två arbetsplatser. Därför kan vi säga att det mot slutet av min 

undersökningsperiod kanske var så att skolan inte helt följde den allmänna starka diskursen 

om utbildning för hemmet. Kanske kan det vara en effekt av att det blev allt vanligare att 

kvinnor arbetade, och just tryckeribranschen var en bransch inom vilken många kvinnor 

arbetade. Den insikten är viktig att komma ihåg för att balansera upp det faktum att kategorin 

arbete var en så försvinnande liten del av uppsatsämnena är arbetslivsinriktade. Samtidigt är 

också det här ett uttryck för genusarbetsdelningen. Schånberg (2004, s.23-24) menar att 

genusarbetsdelningen är både horisontell och hierarkisk. Kvinnor började visserligen ta sig in 

på arbetsmarknaden, men bara på vissa typer av jobb. Att de gör arbetsplatsbesök och skriver 

om besöken just på sådana arbetsplatser där det var mer accepterat att kvinnor arbetade tyder 

på att skolan inte bidrog till att vidga valen för flickorna. Antingen hemmet, eller om du måste 

arbeta, vissa typer av accepterade arbeten. Att genusarbetsdelningen kommer till så tydligt 

uttryck i uppsatsämnena också när de faktiskt är inriktade mot arbete förstärker bilden av att 

skolan snarare förhöll sig till en påtvingande verklighet av en växande kategori arbetande 

kvinnor, än att vidga flickornas val efter examen. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att Växjö Elementarläroverk för flickor tycks ha 

påverkats starkt av den allmänna diskursen på systemnivå när det gäller betydelsen av 

arbetslivsinslag. I slutet av 1920-talet hade skolan svårt att värja sig inför det faktum att allt 

fler kvinnor i realiteten arbetade, men utifrån teorin om genusarbetsdelning kan vi trots det se 

att de bara förhåller sig till en påtvingande verklighet i minsta möjliga mån. 

Den goda husmodern 

Eftersom förberedelse inför arbetsliv inte har någon framträdande roll var min hypotes att 

hemmet och idealet skulle ha det. Kategorin hem står dock för en stadigt liten andel mellan 1-

3 procent av uppsatsämnena. Eleverna skriver då bland annat om hur man anordnar en trevlig 

middagsbjudning och hur ett hem ska vara för att vara trevligt.  
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Liksom vi kunde titta på kategorin språk för att få mer information om arbete, kan vi titta på 

andra kategorier för att få en fingervisning om inriktningen mot hemmet. Ett ideal för den 

goda husmodern var religiositeten. Hon skulle fostra män och barn till god moral. Jag har 

tidigare citerat när Schånberg skriver att kvinnan skulle ge mannen och barnen ”styrka i sin 

tro, kärlek till fosterlandet och mänskligheten” (2004 s.112). Enligt Katarina Leppänen (2008 

s.136) var moral ett område som ansågs vara naturligt kvinnligt. Därför är det intressant att 

titta på kategorin religion. Det är en kategori som ökar från 3 procent i första utsnittet, till 7 

procent i andra och som landar på 12 procent i tredje utsnittet (se Tabell 4 i föregående 

kapitel). Idealet om den goda husmodern som moralisk kompass speglas på så sätt i vilka 

uppsatsämnen flickorna fick tilldelade sig. Kanske är det snarare en överraskning att det bara 

är 12 procent och inte en större andel. Förklaringen skulle kunna vara att religion också är ett 

eget ämne och det finns med både gudstjänster och bibelläsning på schemat i redogörelserna.  

Fosterlandet får däremot minskat utrymme under undersökningsperioden i den mån vi kan se 

det som en identitet skapad utifrån historiskt berättande. Historia, vilket var den största 

kategorin i första utsnittet, minskar först från 38 till 20 och landar på 9 procent av 

uppsatsämnena i sista utsnittet. Samhällskunskap, vilket var ett ämne som diskuterades 

mycket som en viktig kunskap för blivande mödrar från slutet av 1800-talet, ligger stadigt 

med en liten andel kring 3 procent i alla utsnitten (Tabell 4). 

Uppsatsämnena ger därmed ett splittrat intryck sett utifrån perspektivet att flickorna skulle 

skriva sig till att bli goda husmödrar. Hemmet har litet utrymme. Religionen blir viktigare, 

men i den mån vi kan se historia och samhällskunskap som skapande av en fosterländsk 

identitet så har fosterlandet en minskande roll i uppsatsämnena under perioden. Slutsatsen blir 

att vi inte kan se att den lokala nivån följer diskursen på systemnivå i en utveckling mot allt 

tydligare husmodersfokus i elevernas uppsatsämnen på Växjö Elementarläroverk för flickor 

och därmed på sätt och vis frångår vi också teorin om genusarbetsdelning. 

Salongsbildningens återkomst? 

I uppsatsämnena från Växjö Elementarläroverk för flickor 1884-1886, 1909-1911 och 1927-

1929 kan vi alltså hittills konstatera att varken bilden av vad flickorna ansågs behöva eller 

bilden av hur flickorna borde vara är särskilt framträdande. Eftersom vi av Schånbergs (2004) 

framställning av diskussionerna kring flickskolorna gick får just dessa två, utbildning för 

arbete eller för hemmet, väcker de här resultaten frågan vad det isåfall är för bild av flickan 

som styr uppsatsskrivningen. 
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Jag skulle vilja säga att utvecklingen går mot att den bild som uppsatsämnena speglar 

tydligast är den som Johannisson (1994) målar upp. Den sjukliga, känsliga kvinnan som lätt 

blir överansträngd. Det kan dock ses på flera olika sätt. 

I min undersökning ser vi att uppsatsämnena under undersökningsperioden blir av en allt mer 

lättsam karaktär. Allt fler uppsatsämnen går ut på att eleverna ska skriva om anekdoter och 

kulturella personer eller om kulturupplevelser. Historia som var den största kategorin i det 

första utsnittet 1884-1886 minskar med tre fjärdedelar av vad det var till sista utsnittet 1927-

1929 (Tabell 4). Det blir intressant om vi drar paralleller till den typ av utbildning för flickor 

som fanns innan flickskolorna startade, det som flickskolorna startade som en reaktion mot 

och som kallades för salongsbildningen. Kärnan i salongsbildningen var franskan och 

kristendomen och det var en bildning som i alla fall i efterhand beskrevs hånfullt som att den 

enbart gick ut på att lära sig vara vacker och underhålla gäster (Schånberg, 2004 s.43-44, 62-

63). Att uppsatsämnena blir allt mer lättsamma och går ut mer och mer på att lära sig berätta 

historier och skriva om kultur skulle jag vilja säga är en slags återkomst för 

salongsbildningen. Flickorna får inte längre lära sig uttrycka sig i skrift om könsneutrala 

områden som historia och naturkunskap. Än en gång går deras undervisning ut på att de ska 

lära sig att underhålla. Sett utifrån teorin om genusarbetsdelning är det ett tydligt hierarkisk 

isärhållande. Utvecklingen mot ökat utrymme för lättsamma uppsatsämnen speglar en syn på 

kvinnan som oförmögen att göra samhällsnyttiga saker av egen handlingskraft. 

Vi kan komplettera bilden med överansträngningsteorin (Johannisson, 1994 s.31-32). Den 

känsliga, sjukliga kvinnan och det faktum att flickorna i flickskolorna får kanske av hälsoskäl 

lära sig uttrycka sig oftare om smålustiga saker och kulturella företeelser och allt mer sällan 

om ”tyngre” ämnen som historia och natur. Att skriva anekdoter är ju mindre ansträngande än 

att skriva en uppsats om historia. Det kan också förklara att den stora uppgången för 

anekdoternas andel är mellan första och andra utsnittet då ökningen är från 17 till 30 procent 

av den totala andelen uppsatsämnen i respektive utsnitt, och bara ökar svagt mellan andra och 

tredje från 30 till 34 procent. Som jag skrivit tidigare var det mot slutet av sekelskiftet som 

överansträngningsteorin var som starkast och oron över flickornas sjuklighet som störst.  

Genusarbetsdelningen och genusperspektivet på utvecklingen ger oss en djupare förståelse för 

hur den lokala skolan förhöll sig till rådande könsideologi på systemnivå. Samtidigt kan vi 

komplettera bilden av utvecklingen mot mer lättsamma uppsatsämnen på lokal nivå genom att 

lyfta två andra perspektiv. 
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Det första är ett klassperspektiv. Maja Larsson menar att i det framväxande borgerliga 

samhället under 1800-talet betonades vikten av att kunna kontrollera och besegra den yttre 

och inre naturen, det otämjda. För att bli framgångsrik utåt sett måste man först ta itu med de 

otämjda delarna av sitt inre (2008 s.116-117). Kanske kan vi betrakta de anekdotiska 

berättelserna och kulturen som ett sätt att få flickorna att fokusera på sig själva, sitt inre, ett 

led i att skapa en medelklass-identitet. Historia och naturkunskap ligger utanför individen, 

men medelklassen skulle först ta itu med sig själva. Många av ämnena inom kategorin 

anekdoter handlar om att de ska berätta något de har varit med om och sätter på så sätt flickan 

själv i centrum.  

Det andra perspektivet är ett skolämnesperspektiv. För på sätt och vis kan det också ses som 

att det blir ett allt mer utpräglat svensk-ämne. Istället för att använda 

modersmålsundervisningen till att lära mer om andra skolämnen blir modersmålet mer 

självständigt, handlar mer om skrift, litteratur och andra konstformer. Det placerar 

utvecklingen i en utbildningskontext. 

Även om klassperspektivet sätter ytterligare ljus på frågan och skolämnesperspektivet sätter 

utvecklingen i en utbildningskontext, så står inget av de kompletterande perspektiven i 

motsats till genusarbetsdelningen. Den tredje bilden av kvinnan som jag tecknade upp i mitt 

teoretiska nät är den som tecknas allra tydligast när vi studerar vad flickorna vid Växjö 

Elementarläroverk för flickor fick skriva uppsats om. Även om synen på kvinnan som sjuklig 

och känslig i början av 1900-talet byttes ut allt mer mot bilden av kvinnan som god och 

kraftig husmoder (Johannisson, 1994) finns genusarbetsdelningen som könsideologi kvar. De 

lättsamma uppsatsämnena är ett uttryck för en hierarkisk och segregerande genusordning som 

underkänner kvinnornas kapacitet att bidra till samhället. Min slutsats är att uppsatsämnena på 

lokal nivå påverkas av idépolitik på systemnivå, men inte mot ett starkare husmodersideal. 

Istället är det vi ser en återgång till salongsbildningen. 
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8. Avslutning 

Syftet med den här undersökningen var att belysa idépolitisk påverkan av undervisningens 

innehåll i sekelskiftets självständiga flickskolor. Jag har arbetat utifrån två frågeställningar. 

Vilka olika typer av ämnen skrev flickskoleeleverna uppsats om och hur förändras de över 

tid? Vilken relation har uppsatsämnena till idépolitiska strömningar på systemnivå sett utifrån 

ett genusperspektiv? 

Jag har utgått ifrån en teori om genusarbetsdelning och konkret arbetat utifrån tre bilder av 

flickan. De tre bilderna var hur flickan ansågs vara (sjuklig och känslig), hur hon borde vara 

(en god husmoder) och vad hon ansågs behöva för arbetslivet. Jag har gjort en kvantitativ 

studie över de uppsatsämnen som eleverna vid Växjö Elementarläroverk för flickor fick 

skriva uppsats utifrån under perioden 1884-1929. Jag gjorde nedslag åren 1884-1886, 1909-

1911 och 1927-1929.  

Svaret på min första frågeställning är att eleverna hade uppsatser med ämnen som kan delas in 

i 13 olika kategorier. De flesta kategorierna motsvarar andra skolämnen. Vi kan se en 

utveckling mot att lättsamma ämnen så som anekdoter och kulturella ämnen blir allt mer 

dominerande, samtidigt som ”tyngre” uppsatsämnen som historia och naturkunskap blir 

mindre vanliga.  

Svaret på min andra frågeställning är att uppsatsämnena på lokal nivå påverkas av idépolitik 

på systemnivå, men följer inte systemnivån mot ett starkare husmodersideal. Inte heller ser vi 

en förberedelse för arbetslivet i form av uppsatsskrivning. Istället ser vi en återgång till 

salongsbildningen. Växjö Elementarläroverk för flickor var en självständig och privatägd 

skola som kunde styra över utformningen av undervisningen i skolan och den följde alltså inte 

diskussionerna på systemnivå mot ett husmodersideal. Sett utifrån en teori om 

genusarbetsdelning kan vi trots det konstatera att de ändå var fast i samma patriarkala 

samhällskontext – och det speglas i uppsatsämnena. 

Det här är en liten studie och det hade varit intressant att se en mer omfattande studie av 

material från fler år och fler skolor. Resultaten väcker också frågor om hur uppsatsämnena i 

skolor för flickor förhåller sig till uppsatsämnen i skolor för pojkar. Uppsatsämnena är en 

detalj som finns kvar från undervisning som hölls för 130 år sedan. Om vi vill veta mer om 

skolan kring sekelskiftet är det en intressant utgångspunkt som förtjänar mer uppmärksamhet i 

framtiden. 
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