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Abstract	
Med hjälp av en hermeneutisk analysmetod har Örebros kommunala flickskolas verksamhet 

under läsåren 1956-1958 undersökts utifrån ett genusperspektiv. Arkivhandlingar från 

Örebros stadsarkiv och den nationella undervisningsplanen från år 1955 utgör studiens 

empiriska material. De teoretiska ramverken för studien har utgått från genusteorins idéer och 

tanken om den ideala medborgaren. Studien har tagit avstamp från tidigare forskning som 

fokuserat på utbildningsväsendet ur ett genusperspektiv i en nationell och i en internationell 

kontext. Analysen för studien är disponerad i tre delar som är kopplade till undersökningens 

syfte och forskningsfrågor. Analysens olika delar berör skolans fostransuppdrag, könsmönster 

i skolans verksamhet och elevernas karriärplaner ur ett klass- och könsperspektiv. Resultaten 

som framkommit i analysen har varit varierade, bland annat har könsmönster kopplade till den 

kvinnliga stereotypen identifierats. Det har även konstaterats att den nationella 

undervisningsplanen och Örebros kommunala flickskola bidrog till upprätthållandet av dåtida 

könskonstruktioner. En annan observation som kunde urskiljas var att elevernas 

framtidsutsikter påverkades av de genusarrangemang som var framträdande inom skolans 

verksamhet. Ett utmärkande resultat som framkom av analysen visade att 3 av 4 elever avvek 

från de dåtida könsmönstren med sina handlingar och på så sätt rubbades genusordningen som 

rådde under den här tidsperioden. 
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1.	Inledning	
De senaste decennierna har forskningen kring jämställdhet och kvinnan ur ett historiskt 

perspektiv blivit alltmer utbredd. Tidigare har kvinnans roll i historien försummats och ansetts 

ointressant. Så sent som på 1970-talet insåg både forskare och samhället vikten av att bredda 

kunskapen gällande kvinnors leverne och deras bedrifter i en historisk kontext. Genom att öka 

förståelsen för kvinnans historia ökas därmed insikten av hur viktigt det är att dagens 

jämställdhetsarbete fortlöper och utvecklas. Det är dock inte helt oproblematiskt att forska om 

kvinnor och deras prestationer eftersom att källmaterial sällan innehåller spår av kvinnors 

existens. En anledning är att kvinnor sällan fick ta plats i det offentliga rummet, då det var 

förbehållet männen.1 Som tidigare nämnt är det stort fokus kring jämställdhetsarbetet i dagens 

samhälle inte minst inom skolans värld. I revideringen av dagens läroplan så har det lagts 

tonvikt vid att skolan ska arbeta med att stärka jämställdheten mellan könen och förhindra 

etablerade könsmönster från att befästas i elevernas livsvärld. 2 Alla läroplaner har påverkats 

av det samhälle de uppkommit i vilket lett till att de genomsyrats av ett medborgarideal som 

genererats utifrån ursprungstidens normer och värderingar.3 För att öka förståelsen för hur 

viktigt dagens jämställdhetsarbete är i lärarens yrkesprofession, behövs en historisk kontext 

för att belysa hur allas rätt till likvärdig utbildning inte alltid varit självklar. Att få kunskap om 

den könssegregering som gjordes inom den svenska skolan kan leda till reflektioner kring 

dagens medborgarideal. Kvinnans roll i samhället har parallellt med medborgaridealets 

förskjutning förändrats från en praktik där kvinnan skulle fostras till en kompetent 

hemmafru,4 till att kvinnor idag officiellt har samma rättigheter som män.5  

 

I den här kvalitativa studien rörande Örebros kommunala flickskola som var verksam mellan 

åren 1932-1963, kommer det att undersökas hur det kvinnliga medborgaridealet framställdes 

genom undervisningen. Den analysmetod som kommer användas på det empiriska materialet, 

i det här fallet arkivhandlingar och undervisningsplanen för rikets folkskolor år 1955, är 

hermeneutisk analysmetod.  

 

 
1 Ing-Marie Munktell. Forntidens och medeltidens kvinnor. I Handbok i svensk 
kvinnohistoria,  Kyle, Gunhild (red.), 13-33. Stockholm: Carlsson Bokförlag,1987, 13. 
2 Skolverket. Läroplan för grundskolan samt förskoleklass och fritidshem. Stockholm: 
Skolverket, 2018. 
3 Ninni Wahlström. Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerups, 2015, 180. 
4 Yvonne Hirdman. Kvinnor i välfärdsstaten – Sverige 1930-1990. I Kvinnohistoria, Hirdman, 
Yvonne (red.), 203-217. Stockholm: Utbildningsradion, 2004a, 209. 
5 Skolverket, 2018. 
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Forskningsfältet inom utbildningshistoria ur ett genusperspektiv är relativt utbrett både 

nationellt och internationellt, dock har ingen forskning tidigare behandlat Örebros kommunala 

flickskola vilket motiverar studiens betydelse för forskningsfältet. Forskningen som 

undersökningen tar avstamp ifrån berör könsroller inom skolväsendet under första halvan av 

1900-talet, ur både ett svenskt och ett amerikanskt perspektiv. Den tidigare forskningen berör 

även folkskolestadgan och dess innebörd för skolans utveckling. 

 

De teoretiska ramverken som genomsyrat studien är hämtade ur genusteorin med fokus på 

genussystem, könsmönster och könsstereotyper. Genussystemet definierar könens olika 

förhållanden som i praktiken överordnar män och underordnar kvinnor.6 Definitionen av 

könsmönster och könsstereotyper innebär att mäns och kvinnors beteendemönster och 

tankesätt påverkas av det genussystem som råder.7 Begreppet medborgarideal är även det 

centralt för studiens syfte. Placerat i en skolkontext kan begreppet förstås med hjälp av 

läroplaner där det tydligt kan urskiljas vilka normer och värderingar den ideala medborgaren 

borde besitta. Idealet i sig är dynamiskt och kan skilja sig åt från tid till tid.8  

1.1	Syfte		
Syftet med studien är att belysa hur flickor skulle fostras till en viss typ av medborgare utifrån 

den undervisning som bedrevs på den kommunala flickskolan i Örebro under läsåren 

1956/1957-1957/1958. Genom att kartlägga skolans verksamhet fördjupas förståelsen för 

sambandet mellan könet och skolans uppdrag i att fostra den kvinnliga ideala medborgaren.  

1.2	Frågeställningar	
Genom att konkretisera skolans bidrag till att fostra kvinnliga medborgare i slutet av 1950-

talet i Örebro kommer några centrala forskningsfrågor att ligga till grund för studien:  

1. Vilka könsmönster kan urskiljas i 1955 års undervisningsplan och hur yttrar sig 

könsmönstren i flickskolans verksamhet? 

2. Hur skulle flickorna fostras till den kvinnliga ideala medborgaren genom den 

undervisning som tillhandahölls på Örebros kommunala flickskola?  

3. Hur porträtterades det kvinnliga medborgaridealet utifrån den kommunala flickskolans 

perspektiv? 

 
6 Raewyn Connell & Rebecca Pearse. Om genus. Göteborg: Bokförlaget Diablos AB, 2015, 9. 
7 Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter. Inledning. I Genus-historia -En historisk 
exposé, Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna (red.), 5-13. Lund: 
Studentlitteratur, 2004, 120f. 
8 Wahlström, 2015, 180 
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2.	Bakgrund	
För att skapa en förståelse för den historiska kontexten som studien avser att undersöka 

kommer Örebros kommunala flickskola att presenteras nedan.   

 

Örebros kommunala flickskola var verksam mellan åren 1932-1963. Efter läroverksreformen 

år 1928 utredde en skolkommitté undervisningen för flickor i Örebro och det ansågs då att 

man borde slå ihop de två privata flickskolorna som fanns i Örebro eftersom skolornas 

elevantal hade minskat. Örebros kommunala flickskola bildades den 1 juli 1932 efter en 

sammanslagning av de två privata flickskolorna Stiftelsen Risbergska skolan och Stiftelsen 

Nya Elementarskolan för flickor i Örebro. Skolan utformades i enlighet med stadgan för 

kommunala flickskolor. Det bestämdes då att Örebros kommunala flickskola skulle innehålla 

både en sexårig och en sjuårig lärokurs med en teoretisk och en praktisk linje.9 Den teoretiska 

linjen låg till grund för fortsatta studier och var därmed inriktad på teoretiska ämnen, medan 

den praktiska linjen hade en huslig framtoning då eleverna skulle förberedas för ett liv i 

hemmet.10 Undervisningen var i början belägen i Risbergska och Fernanderskas skollokaler 

som delades med Högre Allmänna Läroverk för Flickor (HALF). Från och med 1940 bedrevs 

undervisningen i Risbergskas lokaler efter att lokalen genomgått en omfattande renovering 

och de behövde därefter inte dela lokal med HALF. 1958 kom en ny skolstyrelselag som 

innebar att den sjuåriga flickskolelinjen skulle avvecklas samma år. Två år senare gick den 

sexåriga flickskolelinjen samma öde till mötes. Efter avvecklingen av flickskolelinjerna blev 

Risbergska skolan år 1963 en enhetsskola.11  

3.	Tidigare	forskning	
I det här avsnittet kommer den tidigare forskningen som studien tar avstamp ifrån att 

presenteras. Den tidigare forskningen knyter an till utbildningshistoria och det kvinnliga 

medborgaridealet vid slutet av 1950-talet ur ett genusperspektiv, där flickors utbildning och 

fostran står i fokus.  

 
9 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/Arkivförteckning/ÖS:043 
https://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f738413449/1467789061103/Örebr
o%20stad%20Kommunala%20flickskolan%20-%20arkivförteckning.pdf (Hämtad 2019-10-25). 
10 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957/1958/s. 3 
11 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957/1958/s. 3 
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3.1	Kvinnans	fostran	och	könsskillnader	
Genus- och utbildningsforskaren Aletha C. Huston har i sin artikel fokuserat på samkönade 

och könsuppdelade skolor i USA. Huston påpekar att skolor under 1900-talets första hälft var 

inriktade på att segregera könen, flickor skulle fostras till att bli en bra hemmafru, medan 

pojkar skulle fostras till att bli en bra arbetare.12 Även i Sverige gjordes det en segregation 

mellan könen under 1900-talets första hälft, vilket gick i linje med idéen om att flickor inte 

nödvändigtvis behövde gå i skolan. De skulle inte behöva betungas med sådant som krävde en 

högre intellektuell kapacitet.13 Forskaren Jonas Qvarsebo som inriktat sig på Sveriges 

utbildningshistoria har i sin avhandling detaljerat beskrivit och analyserat skolans 

fostransuppdrag. Att skapa ett medborgarideal genom skolans fostran är nära kopplat till hur 

skolan valde eller icke valde att separera eleverna. Gällande strävan att forma elever utifrån 

skolans medborgarideal och fostran så lyfter Qvarsebo några intressanta tankar som 

Skolkommissionen upprätthöll.14 En tydlig ståndpunkt från deras sida som återkom i deras 

utredningar handlade om att skolans undervisning och upplägg skulle vara könsspecifik. 

Enligt Qvarsebo var det av vikt för skolan under 1900-talets första hälft att eleverna skulle 

fostras utifrån sitt kön och den begåvning de besatt. Skolan skulle även forma eleverna utifrån 

ett visst medborgarideal.15 Qvarsebo har, precis som Huston, framfört att medan pojkarnas 

utbildning skulle rusta dem för deras kommande yrkesliv, så skulle flickornas utbildning 

förbereda dem för ett liv i hemmet. Flickor ansågs med andra ord inte vara i nivå med pojkar 

intellektuellt.16 För den amerikanska kontexten tar Huston upp ett exempel där det visade sig 

att läsning och konst ansågs vara något som flickor skulle ägna sig åt medan matematik och 

naturkunskap snarare var något för pojkar. Uppdelningen av studieämnen stödde därmed 

flickors och pojkars särskiljande utbildningsinriktningar.17 Forskaren Germund Larsson som 

 
12 Aletha C. Huston, Thoughts on ”Probability Values and Human Values in Evaluating 
Single-Sex Education”. Sex roles. Vol. 72, 2015: 446-450. Doi: 10.1007/s11199-015-0470-
4. 
13 Jonas Qvarsebo. Skolbarnets fostran – Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-
1962. Diss., Linköpings Universitet, 2006, 49f. 
14 Den svenska Skolkommissionen etablerades 1946 och ersatte det som tidigare 
benämndes Skolutredningen. Skolkommissionens syfte var att kartlägga och utforma 
skolans organisation. Ulf P. Lundgren. Skolkommission?. Studies in Educational Policy and 
Philosophy. Vol 2002, 2002. Doi: 10.1080/16522729.2002.11803856.  
15 Qvarsebo, 2006, 49ff 
16 Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
17 Huston, 2015. 
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specialiserat sig på flickskolors verksamheter, bekräftar det här resultatet och visar att det 

även i Sverige gjordes en skillnad mellan könen inom utbildning.18  

 

I sin artikel redogör Huston för forskning som gjorts gällande pojkars och flickors prestationer 

utifrån könsroller. Det har visat sig att pojkar och flickor i studierna ansett att de själva enbart 

är duktiga och dugliga till att bli vad deras kön bestämt att de ska bli. Huston lyfter intressanta 

aspekter kring pojkars och flickors beteenden under 1900-talets andra hälft. Skolan ansågs var 

anpassad efter det kvinnliga idealet då det handlade om att eleverna skulle kunna sitta stilla, 

göra som de blev tillsagda och förväntas prestera. De här beteendena var kopplade till den 

kvinnliga könsstereotypen. Huston framför även att det fanns de som menade att skolmiljön 

inte var tillräckligt maskulina för den manliga könsrollen och konsekvenserna blev att 

pojkarna inte kunde prestera på samma sätt som flickorna.19 Gällande könsroller och flickors 

beteenden så poängterar Larsson att en flicka, under 1900-talets första hälft, enligt samhällets 

ideal ej fick uppträda på ett pojkaktigt sätt. Det vill säga så skulle det göras en tydlig 

åtskillnad mellan manligt och kvinnligt associerande beteenden.20 

 

Utbildningsforskarna Heather Glynn Crawford-Ferre och Lynda R. Wiest riktar 

uppmärksamhet mot forskning som beskriver skillnader i pojkars och flickors inlärning. 

Forskning har visat att hjärnan hos flickor utvecklas i en snabbare takt än hjärnan hos pojkar 

och att det är först i 20 årsåldern som hjärnorna hos könen är på samma nivå. De understryker 

dock en viktig poäng, att forskningen inte kan bortse från att den upplevda erfarenheten av 

samhället mycket möjligt kan ha en inverkan av de biologiska skillnaderna som upptäckts av 

hjärnforskare.21 Även Huston understryker att det har kunnat påvisas att det finns vissa 

neurologiska skillnader mellan könen men att det inte motbevisar att det kan vara samhällets 

påverkan som gör att små skillnader uppstår. Vidare diskuterar Huston huruvida en minskning 

av könskodade mönster i samhället skulle kunna skapa en minskning av könsspecifika 

beteenden.22 Trots all forskning som påvisat att det finns evidens för att könssegregerade 

 
18 Germund Larsson. Flickskolan och disciplinen – lusten att tävla i djärvhet med pojkar. 
Vägval i skolans historia. 2015. https://undervisningshistoria.se/flickskolan-och-disciplinen-
lusten-att-tavla-i-djarvhet-med-pojkar/ (Hämtad 2019-09-29). 
19 Huston, 2015. 
20 Larsson, 2015. 
21 Crawford-Ferre, Hesther Glynn & Wiest, R. Lynda. Single-Sex Education in Public School 
Settings. The Educational Forum. Vol. 77, 2013: 300-314. Doi: 10-
1080/00131725.2013.792906. 
22 Huston, 2015. 
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skolor inte är förmånliga för flickors och pojkars sociala och intellektuella utveckling, så finns 

det än idag skolor som är könssegregerade utanför Sverige. 

3.2	Folkskolestadgan	och	flickors	utbildning	
Historie- och skolforskaren Johannes Westberg redogör för folkskolestadgan i sin artikel. 

Folkskolestadgan påverkade vem som skulle få tillgång till utbildning. Tillgång och rättighet 

till att gå i skolan avgjordes beroende på köns- och klasstillhörighet. Folkskolestadgan 

påverkade även vart utbildningarna skulle finnas och hur de skulle utformas. År 1842 

inrättades den stadga som såg till att möjligheten för utbildning skulle finnas runtom i hela 

landet. Det var inte bara de som bodde i de större utbildningsområdena, såsom Stockholm, 

Skåne och Göteborg som skulle få tillgång till utbildning utan det skulle möjliggöras för 

pojkar även i andra delar av riket.  

Enligt Westberg var skolan under hela 1800-talet och 1900-talets första hälft ej 

obligatorisk, vilket ledde till att de områden där familjers inkomster var begränsade, behövde 

eleverna inte närvara i skolan mer än något enstaka tillfälle i veckan. Det gällde dock först 

efter att eleverna kommit tillräckligt långt i sin lästräning, då läsning som kunskap värderades 

högt.23 Inom folkskolan delades undervisningen in i två nivåer, en låg och en hög nivå. De 

ämnen som ingick i den lägsta nivån var kristendomskunskap, kyrkosång, läsning, skrivning 

samt räkning. I den andra högre nivån fanns utöver ämnena som nämndes nyss dessutom 

geografi, naturlära, historia samt geometri med på schemat. En av de slutsatser Westerberg 

framför gällande folkskolestadgan är det faktum att den i praktiken inte hade särskilt stor 

påverkan på skolgången för barn i utsatta områden i och med att det fortsatt inte var något 

obligatoriskt att gå i skolan fram till 1900-talets mitt.24 

 

Den skolstadga som uppkom för flickskolor var präglad av den genusordning som var aktuell 

under mitten av 1900-talet. Larsson beskriver att genusordningen är den som definierar vad 

som är manligt och vad som är kvinnligt samt att den hade en påverkan om vad de olika 

könen skulle utbildas till. I och med uppkomsten av flickskolestadgan skapades ett 

parallellskolesystem, vilket kort och gott innebar att pojkarna hade företräde till de högre och 

bättre utbildningarna, förutsatt att de kom från rätt samhällsklass. Flickorna däremot fick nöja 

sig med de få skolor och linjer som fanns att tillhandahålla. Larsson poängterar att den 

 
23 Johannes Westberg. Folkskolestadgan 175 år: Vad innebar den?. Vägval i skolans 
historia. Nr 4, 2017: 1-7. http://oru.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1274669&dswid=8089 (Hämtad 2019-09-27). 
24 Westberg, 2007. 
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utbildning flickor blev erbjudna, alternativt var tvungna att betala för, ej medförde någon 

garanti för en framtida karriär, förutom garantin att de blev tillräckligt rustade till att bli en bra 

hemmafru.25 Trots att det upprättades en stadga för folkskolan och en för flickskolan som 

skulle göra det möjligt för alla att gå i skolan, visade det sig att pojkar från de högre 

samhällsklasserna hade företräde och att det på flickskolorna togs till hänsyn till vad pojkar 

skulle utbildas till. Flickorna fick helt enkelt nöja sig med de ämnen som inte var av intresse 

för pojkarna.26  

4.	Teoretiska	utgångspunkter	
De teoretiska utgångspunkterna som använts i det här arbetet grundar sig i tanken om genus 

som vetenskaplig teori och hur teorin färgar det medborgarideal som skolan ämnar att fostra 

eleverna till genom undervisningen. Nedan konkretiseras centrala tankar inom genusteorin 

och begreppet medborgarideal. 

4.1	Genus	och	genussystemet	
Genusbegreppet diskuterades flitigt i forskningen under andra hälften av 1900-talet vilket 

ledde till en utveckling av ett teoretiskt koncept. Grundtanken med konceptet är att ifrågasätta 

och ta avstånd från biologiska uppdelningar av manlighet respektive kvinnlighet vilket 

innebär att fokus förflyttas från det biologiska till det sociala könet.27 Konceptet baseras på 

den grundläggande ordningen som historikern Yvonne Hirdman benämner som 

genussystemet, vilket skapar förutsättningar för andra sociala ordningar i samhället såsom; 

politiska, sociala och ekonomiska ordningar.28 De framstående genusforskarna Raewyn 

Connell och Rebecca Pearse menar att genus påverkar människans liv i allra högsta grad. Det 

tar sig uttryck i privatlivet, i mellanmänskliga relationer och i samhället generellt. 

Genusfrågorna berör rättvisa, identitet och människors överlevnad vilket kan förklaras som 

aspekter av människans liv som drabbas av fördomar och starka normativa föreställningar om 

kön.29  

Den moderna genusforskningen tar avstamp i kvinnorörelsens kamp mot den rådande 

genusordning som i praktiken överordnar män och underordnar kvinnor.30 Det manliga och 

 
25 Larsson, 2015. 
26 Westberg, 2007; Larsson, 2015. 
27 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004, 5. 
28 Yvonne Hirdman, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. I  
Genus-historia - En historisk exposé, Carlsson Wetterberg, Christina & Jansdotter, Anna 
(red.), 113-133. Lund: Studentlitteratur, 2004b, 116. 
29 Connell & Pearse, 2015, 9. 
30 Ibid, 9. 
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kvinnliga sociala könet är under aktiv konstruktion och utgör inte ett förutbestämt tillstånd. 

En människa föds inte till ett specifikt socialt kön utan det är något som individen formas till 

under uppväxten genom de föreställningar om manlighet och kvinnlighet som finns i 

samhället. Den här formativa processen anses vara en utveckling av en könsidentitet. Manligt 

och kvinnligt är med andra ord inte biologiskt betingat utan det är beteendemönster skapade 

utifrån könsspecifika normer och föreställningar kring kön som förekommer i samhället. 

Människan anpassar sin personlighet och sitt beteende efter den genusordning som råder. 

Individen tillskriver sig själv personlighetsdrag och intressen utifrån vad som räknas som 

manligt respektive kvinnligt. Därmed upprätthålls könskonstruktioner eftersom människor 

brukar och rekonstruerar dem.31  

Könsroller är förankrade i det ovan nämnda genussystemet som definierar könens 

olika förhållanden. Systemet ska inte misstas för en teori där kvinnans underordning förklaras. 

Begreppet genus är synonymt med könsroll och socialt kön och begreppet formulerar en 

distinktion mellan kultur och biologi. Således är det könens kulturella och sociala tillstånd 

som konkretiseras.32 Genussystemet utgörs av en dynamisk struktur som betecknar ett nätverk 

av föreställningar, fenomen, processer och förväntningar. Det är med andra ord en 

ordningsstruktur av könen som kommunicerar önskvärda kännetecken och attribut kopplade 

till genus.33 Genussystemets struktur har en mångdimensionell karaktär och konkretiseras utav 

flera aspekter såsom sexualitet, identitet, arbete och makt som utgör ett gemensamt fundament 

för strukturen. Mönstren kommer till uttryck på olika sätt och är beroende av vilken historisk 

eller social kontext den uppenbarar sig i. Systemets struktur har en förmåga att bidra till 

individuella handlingar och genom dessa handlingar så fortplantas genusarrangemangen. Ofta 

uppfattas genusarrangemangen som statiska och oföränderliga men så är inte fallet, tvärtom så 

är genusordningen dynamisk och anpassas efter nya sociala företeelser i samhället.34 

Genussystemet har två huvudsakliga principer. Den ena principen är av dikotom art, det vill 

säga isärhållandets tabu. Manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den andra principen är av 

hierarkisk art och anbelangar att det är mannen som är norm. Männen och det maskulina utgör 

normen för det normala och allmängiltiga i samhället.35 Inom folkskolevärlden syntes 

isärhållandets principen tydligt där mannen inte bara utgjorde normen utan förfogade över 

 
31 Ibid, 19f. 
32 Hirdman, 2004b, 113f. 
33 Ibid, 116f. 
34 Connell & Pearse, 2015, 27. 
35 Hirdman, 2004b, 116f. 
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makten att bestämma kvinnans roll inom utbildningsväsendet.36 Med genusteorin och 

genussystemets mest grundläggande premisser fastställda så presenteras nedan hur den 

kvinnliga könsrollen kan kopplas till könsmönster och könsstereotyper.  

4.2	Könsmönster	och	könsstereotyper		
Mäns och kvinnors beteendemönster och tankesätt färgas starkt av det genussystem som 

råder. Varje samhälle och varje tid har ett slags kontrakt mellan könen, de existerande 

kontrakten är osynliga mellan individer. Kontraktet handlar i stort om föreställningar om hur 

män och kvinnor ska vara och bete sig i olika vardagliga kontexter. Det reglerar exempelvis 

hur män och kvinnor bör prata, vilken roll de har i olika relationer, vilka kläder de ska bära, 

hur långt håret ska vara etc. Kvinnor som tillhör olika samhällsklasser har olika premisser i 

genuskontrakten och kontraktet ärvs från en generation till nästa generation.37 

Genuskontraktet var även synligt inom skolans verksamhet och som biblioteks- och 

informationsforskaren Kerstin Rydbeck beskriver så upprätthölls det genom den utbildning 

som gavs till kvinnor i Sverige under främst den första halvan av 1900-talet. Hushållsarbete 

och barnavård var ämnen som bara kvinnor läste eftersom sysslorna ansågs vara avsedda för 

enbart kvinnor.38 Under de senaste århundradena har arbetsmarknaden främst varit anpassad 

efter män. Kvinnor fick fokusera på hemmet och de arbetsuppgifter som ingick där, till 

exempel att omvårda människor och djur, konservera livsmedel samt ansvara för 

hushållssysslor. Efter industrialiseringen fick kvinnan in en fot på arbetsmarknaden där de 

fick arbeta med monotona arbetsuppgifter i exempelvis textil- och livsmedelsindustrin. Mer 

kvalificerade arbetsuppgifter var förbehållna männen. I samband med välfärdsstatens 

framväxt i Sverige så uppstod en rad kvinnodominerade yrken inom den offentliga sektorn. 

Hemvårdare, socialarbetare och barnskötare var framträdande yrken där kvinnor 

dominerade.39 Det tidigare beskrivna genuskontraktet existerar dock fortfarande i dagens 

samhälle och tar sig uttryck i service- och omsorgsyrken där kvinnor är överrepresenterade. 

Även det oavlönade hem- och omsorgsarbetet i privatlivet är fortfarande främst kvinnans 

ansvarsområde. Ett ytterligare kontrakt som Hirdman redogör för framträdde i samhället 

under 1950-talet och 1960-talet och benämns som husmoderskontraktet. Kontraktet var ett 

slags förbund mellan äkta makar och innebar att mannen stod för den huvudsakliga inkomsten 
 

36 Kerstin Rydbeck. Kvinnorna innanför och utanför ramarna. I Folkbildning och genus – 
Det glömda perspektivet, Nordberg, Karin & Rydbeck, Kristina (red.), SIDOR. Linköping: 
Mimer, 2001, 17. 
37 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004, 120f. 
38 Rydbeck, 2001, 18. 
39 Annika Åkerblom. När kvinnorna fick rättigheter – Sverige 1700-2010. Lund: 
Studentlitteratur, 2009, 52. 
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till familjen och kvinnan tog hand om hemmet.40 De tidigare nämnda yrkena och hemarbetet 

är sammanvävda med den kulturella definitionen av den kvinnliga könsrollen som dessutom 

innefattar egenskaper och färdigheter kopplade till den kvinnliga stereotypen.41 Egenskaper 

kopplade till den kvinnliga könsrollen kan även tillskrivas den kvinnliga stereotypen. 

Stereotyper uppenbarar sig i olika slags format och är av både positiv och negativ karaktär 

men som regel är de oftast negativt laddade. Att tillskriva någon en stereotypisk egenskap 

innebär att individen/gruppens/samhällets yttre attribut/beteenden är utgångspunkten och det 

gör att automatiska slutsatser dras kring individen/gruppen/samhällets inre. Det förutsätts helt 

enkelt att människor ska vara på ett visst sätt och utifrån det så tilldelas dem personliga 

egenskaper och karaktärer baserat på stereotypens attribut enligt kulturforskaren Jonas Stier.42 

Exempel på kvinnliga egenskaper som är kopplade till den kvinnliga könsrollen och 

stereotypen är följande: omvårdande, självuppoffrande och strävsam.43 Forskarna inom 

kvinnohistoria Ruth Nilsson & Lennart Thorsell redogör även de för ytterligare egenskaper 

som tillhör den kvinnliga könsrollen både ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. 

Egenskaperna är: vänlig, känslostyrd, passiv, hysterisk, ytlig, moderlig, lågt självförtroende, 

hemkär, bräcklig etc.44 Vissa forskare inom fältet för sociobiologin och evolutionsbiologin 

eftersträvade resultat som bevisade att egenskaper kopplade till kön är naturliga, men de kan 

snarare förklaras som konstruktioner om manlighet och kvinnlighet. Många gånger används 

evolutionslära för att klargöra könens naturliga egenskaper i syfte att försvara patriarkatet och 

förlöjliga feminismen och de feministiska tankegångarna. Dock har ingen forskning någonsin 

lyckats bevisa att det är biologiska skillnader eller evolutionsläran som ligger bakom de 

patriarkala strukturer som genomsyrar samhället, resonemangen är snarare spekulationer som 

saknar vetenskaplig grund.45 Ett stort antal forskare har länge letat efter könens 

neuropsykologiska skillnader men resultaten har visat att könen är avsevärt mer lika än vad de 

är olika varandra. Forskningen har bland annat varit inriktad på egenskaper som förknippas 

med könsroller vilket har gett resultatet att det inte är någon skillnad mellan könen. Några 

exempel på hypoteser som undersökts är bland annat att: flickor är mer sociala än pojkar, att 

flickor är mer lättpåverkade än pojkar, att flickor är bättre på att lära sig saker utantill än 

pojkar, att pojkar är mer analyserande än flickor, att flickor har mindre drivkraft att lyckas 

än pojkar har etc. Samtliga av de exemplifierade hypoteserna har kunnat avskrivas med hjälp 
 

40 Hirdman, 2004a,  212f. 
41 Connell & Pearse, 2015, 15f. 
42 Stier, 2009, 126. 
43 Connell & Pearse, 2015, 15f. 
44 Nilsson & Thorsell, 1976, 46. 
45 Connell & Pearse, 2015, 59ff. 
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av forskningsresultatet, de stämmer således inte. Forskning har även bedrivits gällande mäns 

och kvinnors intelligens och det kan konstateras att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor när det gäller generell intelligens.46  

4.3	Medborgarideal		
Könsmönster och stereotyper reproduceras på olika sätt, bland annat genom upprätthållandet 

av samhällets föreställda medborgarideal. Hemmet och skolan samverkar i arbetet med att 

varje elev ska utvecklas till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

samhällsmedborgare. Dagens läroplanen från år 2011 kommunicerar att skolan har en roll att 

främja lärande som bidrar till individens utveckling av kunskap och värden. Utbildningen ska 

förmedla och befästa de demokratiska värden som utgör samhällets grundpelare och i sin tur 

skapa förutsättningar för eleverna att leva och verka i samhället.47 Ur ett historiskt perspektiv 

var det inte förens på 1900-talet som kvinnor betraktades som fullvärdiga medborgare. På 

1800-talet ansågs kvinnor ha ett svagare intellekt och ett sämre omdöme. Påståendet användes 

som argument för att förvägra kvinnor rösträtt och tillgång till akademiska studier.48 Det 

dröjde ända fram till år 1921 innan kvinnan fick rösträtt i Sverige och inte förens då fick hon 

formellt samma rättigheter som mannen.49 Det ska dock poängteras att det under 1900-talets 

första hälft fanns hinder i samhället som gjorde att kvinnor inte hade samma rättigheter som 

män. Framförallt fanns det inom bland annat yrkesutbildningar så kallade könsspärrar vilket 

innebar att kvinnor inte fick lov att söka sig till vissa utbildningar. Könsspärren var extra 

framträdande när kvinnor skulle söka sig till ingenjörsutbildningar.50 Ninni Wahlström 

forskare inom läroplansteori menar att alla läroplaner är färgade av ett medborgarideal men att 

idealet är dynamiskt och kan skilja sig åt från tid till tid. Det nämnda idealet besitter särskilda 

föreställningar om hur en medborgare ska uppträda för att främja utvecklingen av det 

demokratiska samhället denne lever i.51 Även professorn i pedagogisk teori Gert Biesta 

instämmer i tolkningen av medborgaridealet. Biesta beskriver att skolan har en väsentlig roll i 

fostran av medborgarna och menar att det till stor del är utbildningens förtjänst att det 

demokratiska samhället bevaras.52 De normer och värderingar som är aktualiserade i ett 

samhälle påverkar skolan, dess innehåll och verksamhet. Dock har även skolan möjlighet att 
 

46 Ibid, 68f. 
47 Skolverket, 2018, 5. 
48 Connell & Pearse, 2015, 68. 
49 Kerstin Abukhanfusa. Kvinnan i välfärdssamhället. I Handbok i svensk kvinnohistoria, 
Gunhild Kyle (red.), 137-161. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 1987, 142. 
50 Åkerblom, 2009, 37. 
51 Wahlström, 2015, 180. 
52 Gert Biesta. Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: 
Studentlitteratur, 2006, 108. 



 15 

inverka på det rådande samhället.53 Följaktligen kan det fastslås att skolan och samhället utgör 

en interaktion där båda parter har en inverkan på varandra. Samverkan mellan skolan och 

samhället är etablerad över tid och kommer till uttryck genom bland annat läroplaner och 

andra dokument som delger de värderingar och åskådningar som anses tidstypiska för det 

specifika samhället. Således kan det urskiljas vilka medborgarideal som värderades i en annan 

tid genom att exempelvis studera en läroplan från ett annat årtionde.54   

5.	Urval	och	material	
Materialet som ligger till grund för studien avgränsas med hjälp av den kvalitativa 

urvalsmetoden Theory-Based Sampling. Tanken med användningen av Theory-Based 

Sampling handlar inte om materialets helhet utan om strävan att finna delar av materialet som 

påvisar olika skildringar av ett specifikt fenomen som kan knytas an till diverse företeelser. 

Forskaren använder i det här fallet sin frågeställning som utgångspunkt i valet av material.55 

Datainsamlingsmetoden för Theory-Based Sampling innebär att forskaren framställer en teori 

genom att sammanställa, analysera och koda data som samlats in. I processen bestäms vilka 

delar av materialet som ska bearbetas i nästa steg och var informationen kan återfinnas. Under 

processen utvecklas teoretiserande ramverk genom att urskilja olika mönster i det material 

som undersöks.56 I den här studien är det fokus på hur skolan syftar till att fostra flickor 

utifrån ett kvinnligt medborgarideal. Urvalsmetoden är i relation till studien väl anpassad till 

det material som finns att tillgå, då det huvudsakliga materialet utgörs av arkivhandlingar 

gällande en specifik flickskola. Den valda urvalsmetod räknas till målstyrda urval och utgör 

ett icke-sannolikhetsurval. Syftet med metoden är att materialet till undersökningen inte väljs 

ut på ett slumpmässigt sätt. Målstyrt urval handlar om att urvalsprocessen blir strategisk så att 

det empiriska materialet är väsentligt för studiens frågeställningar, vilket leder till en 

förståelse för det som undersöks. Eftersom att materialurvalet är målstyrt kan det bli 

problematiskt att generalisera resultatet till en population och därför läggs det i 

 
53 Andreas Nordin. Bildningens plats i den svenska läroplanen – några kritiska reflektioner. 
I Vad räknas som kunskap? Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och 
skola, Englund, Tomas,. Forsberg, Eva & Sundberg Daniel (red.), 179-198. Stockholm: 
Liber, 2012, 182. 
54 Wahlström, 2015, 180. 
55 Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg & Yvonne Wengström. Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga 
artiklar. Stockholm: Natur & Kultur, 2013, 138. 
56 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder: Malmö: Liber, 2011, 393. 



 16 

undersökningen särskild vikt vid en nyanserad diskussion av analysens resultat.57 Tanken är 

att vidga perspektivet på flickors bildning och fostran i slutet av 1950-talet.  

 

Det empiriska material som ligger till grund för studien är Örebros kommunala flickskolas 

arkivhandlingar från åren 1932-1963. Handlingarna är arkiverade på Örebro stadsarkiv. 

Studiens frågeställningar berör undervisningen samt verksamhetens utformning på skolan 

gällande flickans fostran till en ideal medborgare. Materialet har avgränsats tidsmässigt till 

åren 1956-1958. Avgränsningen motiveras av att det år 1963 skedde en omstrukturering av 

flickskolan den blev då en enhetsskola.58 Det är flickskolans syfte att fostra kvinnliga 

medborgare som är av intresse för studien. Vidare motiveras avgränsningen av materialets 

omfång, då det annars skulle bli för omfattande att inkludera fler läsår i undersökningen. Ett 

ytterligare motiv till avgränsningen är att den könssegregerade utbildningen var på 

upphällning, men fortfarande var aktuell under de år då det var början på slutet för flickskolor. 

Att problematisera verksamhetens syfte utifrån en genusinriktad infallsvinkel är av intresse då 

jämställdhet idag genomsyrar dagens läroplan.59 Dessa premisser gör att undersökningen 

avgränsas och därav blir urvalet av materialet likaså. 

Arkivhandlingarna som ligger till grund för studien består av årsredogörelser 

med gedigna beskrivningar av verksamheten, betygskataloger, utskrivningsböcker, 

skolkataloger och elevkort. I studien kommer även Undervisningsplan för rikets folkskolor 22 

januari 1955 att utgöra det empiriska materialet. Den dåtida undervisningsplanen kan 

likställas med vad som idag kallas för läroplan. I undervisningsplanen kommer de delar som 

berör fostran, mål och timplaner att vara av yttersta relevans för studiens analys. 

Undervisningsplanen har en förankrande funktion i analysen och fungerar som ett 

komplement till arkivhandlingarna. Målsättningen med att använda undervisningsplanen som 

en del av materialet är att analysen av Örebros kommunala flickskolas verksamhet får en 

kontextuell förankring under den tid studien fokuserar på.  

6.	Metod	
I kommande avsnitt presenteras den kvalitativa analysmetod som ligger till grund för studiens 

undersökning. Begreppen validitet och reliabilitet kommer att diskuteras i relation till studiens 

vetenskapliga giltighet. 

 
57 Ibid, 392. 
58 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/Arkivförteckning/ÖS:043. 
59 Skolverket, 2018. 
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6.1	Hermeneutik	
Den metod som ska användas på det empiriska materialet är hermeneutisk analysmetod. 

Historiskt sett har hermeneutiken syftat till att tolka och förstå teologiska texter men har med 

tiden utvecklats till att inbegripa olika typer av källmaterial. Utgångspunkten för 

hermeneutiken är att forskaren syftar till att finna textens mening med hjälp av sin analytiska 

förmåga. Textens mening ska tolkas utifrån den historiska och sociala kontext som den har sitt 

ursprung i. Stor vikt läggs vid att forskaren är väl förtrogen med den specifika kontexten för 

att kunna göra en sannolik tolkning.60 Hermeneutikens tolkningslära är inte enbart intresserad 

av texten som helhet utan alla beståndsdelar som skapar textens mening och essens är av 

betydelse.61 Hermeneutiken anses vara en passande metod när undersökningar berör texter 

såsom dokument och sociala handlingar.62 I och med att det är dokument som utgör studiens 

empiriska material motiveras valets giltighet av metod. Inriktningen inom hermeneutiken som 

ligger till grund för analysen är den som kallas för allmän tolkningslära eller metodisk 

hermeneutik. Inriktningen handlar om att analysera textens delar och helhet. Om texten delas 

in i mindre delar och delarna återkommande motsätter helheten så är det inte en rimlig 

tolkning enligt hermeneutikens tolkningslära. Ett logiskt samband bör finnas mellan delarna 

och helheten, då det är delarna i sig som skapar en förståelse av helheten, som i sin tur skapar 

förståelse för delarna.63 I relation till det empiriska materialet så bedöms hermeneutisk 

analysmetod som den mest lämpade metoden för studien.   

6.2	Validitet	och	reliabilitet	
Begreppen validitet och reliabilitet berör en vetenskaplig studies pålitlighet och giltighet.64 

Begreppen är hemmahörande inom den kvantitativa forskningen vilket gör att de inte är 

gångbara i undersökningen som är av kvalitativ art. Däremot har forskare konstruerat 

alternativa varianter av begreppen som är användbara inom kvalitativ forskning.   

 

Pålitlighet kan räknas som motsvarighet till det kvantitativa begreppet reliabilitet. Begreppet 

handlar om att alla steg i forskningen tydliggörs och redovisas noggrant. För att stärka 

pålitligheten ytterligare så kan exempelvis en forskarkollega granska forskningsprocessen 

 
60 Bryman, 2011, 507f. 
61 Ulf Brinkkjær & Marianne Høyen. Vetenskapsteori för lärarstudenter. Lund: 
Studentlitteratur, 2013, 73. 
62 Bryman. 2011, 507. 
63 Brinkkjær & Høyen, 2013, 75; Ingrid Westlund. Hermeneutik. I Handbok i kvalitativ 
analys, Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), 71-89, 2. Uppl. Stockholm: Liber, 2015, 
74. 
64 Bryman, 2011, 160. 
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under det pågående arbetet och precis innan studien är färdigställd. Granskningen är 

välbehövlig för att säkerställa att de valda metoder och processer i studien är av hög kvalitét.65 

För att stärka pålitligheten i studien preciseras varje enskilt steg i undersökningen. Även 

detaljrika beskrivningar och sammanfattningar av det empiriska material kommer ges. En 

annan avsiktlig detalj som bidrar till en ökad pålitlighet är att studiens analys- och resultatdel 

är sammanskriven för att förtydliga resultaten. Läsaren ska inte behöva hoppa mellan olika 

avsnitt för att förstå vilken analysdel som hänger ihop med vilket resultat. Det genererar 

samtidigt en överskådlighet för forskarlaget, då det skapas en naturlig, strukturerad och 

kronologisk ordning i resultatet vilket är gynnsamt för forskarna när slutsatser av resultatet 

ska dras. För att stärka pålitligheten ytterligare så kommer en granskningsprocess att ske 

genom att en forskare vid Örebro universitet agerar handledare och vägleder forskarna i 

studien. Med de här argumenten som grund så kan studien anses få en hög pålitlighet.   

 

Extern reliabilitet avgör om en studie är replikerbar eller ej men det är oftast svårt att fastställa 

inom kvalitativ forskning om den är replikerbar i och med att sociala miljöer är föränderliga. 

Studiens externa reliabilitet kan antas vara hög eftersom att det är arkivhandlingar som utgör 

det empiriska materialet. Det vill säga så är materialet lättillgängligt för forskare och 

materialet är fysiskt oföränderligt. En eventuell utmaning med att replikera undersökningen är 

om forskaren inte besitter en liknande tolkningsförmåga som forskarna i den ursprungliga 

studien. När flera forskare samarbetar och utgör ett forskarlag så är det av yttersta vikt att de 

är överens om hur tolkningsprocessen i analysen ska genomföras, så att tolkningarna är 

samstämmiga. Den här premissen avgör en studies interna reliabilitet.66 Studien i det här fallet 

har goda förutsättningar för att nå kriterierna för intern reliabilitet eftersom de två forskarna 

har liknande uppfattningar om människans livsvärld. Dessutom är forskarna i samma ålder, 

läser samma utbildning och har likartade framtidsutsikter. För att maximera förutsättningarna 

för intern reliabilitet så kommer varje del av analysen att diskuteras och sammanställas tills 

forskarna kommer fram till en gemensam tolkning av det empiriska materialet.  

 

Ett annat begrepp som hör till den kvantitativa forskningen är intern validitet. Inom kvalitativ 

forskning används begreppet trovärdighet som en motsvarighet till intern validitet. Begreppet 

berör ståndpunkten att den sociala verklighet som studeras ska återges trovärdigt och 

sanningsenligt för att anses som acceptabel i andra människors ögon. Dessutom ska 

 
65 Ibid, 355. 
66 Ibid, 352. 
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forskningen utföras under regelmässiga vetenskapliga former. Forskarens skildring och 

resultatet av den sociala verklighet som studerats bör delges till människorna som vistats i den 

miljön, så att de kan avgöra att skildringen porträtterats korrekt.67 I undersökningen om 

Örebros kommunala flickskola kan det bli svårt att delge skildringen av den sociala miljön 

och resultatet till människorna som levde under den tiden skolan var i bruk. Det kan bli 

problematiskt att få kontakt med lärare och elever då vissa av dem förmodligen inte lever 

längre. Dock ska de anställda på Örebro stadsarkiv som har god kännedom kring materialet få 

tillgång till att läsa den slutgiltiga versionen av studien. Forskarna ska erhålla största respekt 

för det empiriska materialet samt genomföra alla steg på ett regelrätt tillvägagångssätt när det 

kommer till en vetenskaplig undersökning. Forskarlaget har för avsikt att utgå från de 

forskningsetiska principer som bör tillämpas i forskningsstudier. År 2005 publicerades ett 

dokument där forskningsetiska riktlinjer specificerades av Economic and Social Research 

Council (ESRC). I dokumentet betonas vikten av konfidentialitet och anonymitet av 

undersökningsdeltagare, dessutom ska forskarlaget undvika eventuell skada för deltagarna.68 

Med de här riktlinjerna i åtanke är alla personer som på ett eller annat sätt förekommer i 

studien anonymiserade. Valet är grundat på de etiska principer som offentliggjorts av ESRC 

men även av anledning till att de deltagare som undersökts inte själva har gett sitt 

medgivande. Arkivmaterialet utgör offentliga handlingar men då dagens bestämmelser kring 

sekretess i skolan uppgår till 70 år så anses det vara etiskt korrekt att på alla möjliga sätt ta 

hänsyn till konfidentialiteten.69      

 

Inom kvantitativ forskning är begreppet extern validitet betydande, i kvalitativ forskning 

brukas istället motsvarigheten som benämns som överförbarhet. Begreppet berör en studies 

resultats potential att kunna generaliseras till andra kontexter. Fylliga och täta beskrivningar 

av det som analyseras är grundpelaren inom kvalitativ forskning. Syftet är att forskaren ska 

delge omfattande information om empirin så att andra människor kan bedöma om resultatet är 

överförbart eller ej.70 För att studien ska uppnå hög överförbarhet så ska forskarlaget ge 

noggranna skildringar och beskrivningar av materialet som förankras till teorin och den 

tidigare forskningen inom ämnet. Med de detaljrika redogörelserna är förhoppningen att öka 

 
67 Ibid, 354. 
68 Ibid, 140. 
69 Regeringen. SOU 2011:58. Skolans dokument – insyn och sekretess. 
70 Bryman. 2011, 355. 
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studiens överförbarhet. Dock begränsas studiens generaliserbarhet genom valet av 

urvalsmetod då målinriktat urval ej kan bidra till en generalisering till en population.71  

7.	Resultatredovisning	och	analys	
I det här avsnitt kommer resultatredovisningen och analysen att sammanvävas med de 

teoretiska ramverken och den tidigare forskningen. Teman som Skolans fostransuppdrag, 

Könsmönster i skolans verksamhet samt Karriärplaner ur klass- och könsperspektiv är 

utgångspunkter för studiens analys. 

7.1	Skolans	fostransuppdrag	
I materialet från arkivet som ligger till grund för den första analysdelen fokuseras det på 

skolans fostransuppdrag som återspeglas i de olika ämnena samt i betygssättningen av 

uppförande och ordning. Undervisningen och betygssättningen genomsyrades av tydliga 

värderingar och normer som ansågs vara av vikt för att flickorna skulle formas till de 

önskvärda medborgare samhället efterfrågade. Betygsskalan som användes under 1950-talet 

gick från det lägsta betyget C till det högsta betyget A. Det lägsta betyget i betygsskalan var C 

och enligt Kungliga Skolöverstyrelsen innebar det en extremt dålig insats från eleven. 72  Det 

näst lägsta betyget, BC, innebar att eleven hade presterat dåligt. Det tredje betyget, B, i 

betygsskalan innebar att eleven hade fått godkänt i ämnet. Det fjärde betyget i betygsskalan, 

Ba, motsvarade normalbetyget som det utgicks ifrån när elevernas prestationer skulle 

bedömas, betyget innebar att eleven hade medelmåttiga kunskaper. Nästa steg i betygsskalan 

var AB och betyget innebar att eleven hade kunskaper som var över medel. Det näst högsta 

betyget i betygsskalan var betyget a och då skulle eleven erhålla kunskaper som var särskilt 

goda. Det högsta betyget i betygsskalan var A och om en elev skulle tillgodogöra sig det 

betyget skulle hens prestationer vara exceptionella inom ämnet. Mindre än 1 % av eleverna i 

varje klass hade möjlighet att tillgodogöra sig betyget A. Betygsfördelningen delades ofta in i 

tre delar så att ⅓ av klassen kunde tillgodogöra sig normalbetyget, ⅓ kunde tillgodogöra sig 

ett betyg under normalbetyget och ⅓ kunde tillgodogöra sig ett betyg över 

normalbetyget.73 Det fanns dock ett undantag från när Ba inte var normalbetyget och det var i 

 
71 Ibid, 392. 
72 Kungliga Skolöverstyrelsen ersattes 1991 av Skolverket. Deras främsta syfte var att 
utforma undervisningsplaner, betygskriterier och mål för de svenska skolornas 
undervisning. Skolinspektionen. Historik. Skolinspektionen. 2015. 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Historik/ (Hämtad 2019-10-
31).  
73 Kungliga Skolöverstyrelsen. Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955. Reviderad 1958. 
Stockholm: Svenska bokförlaget Nordstedts, 1955, 21. 
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ämnena ordning och uppförande. Normalbetyget i de här ämnena som undervisningsplanen 

kommunicerade var det högsta betyget (A) och vid absoluta undantagsfall gavs ett lägre betyg 

då en elev exempelvis uppvisat extrema brister i sitt uppträdande.74 En möjlig tolkning 

gällande att normalbetyget för ordning och uppförande var högre än normalbetyget för 

resterande ämnen kan indikera att betygssystemets kriterier egentligen inte var applicerbart på 

ämnena ordning och uppförande. Ett betygssystem bör rimligen vara logiskt uppbyggt och 

användbart på skolans alla ämnen. Hela betygssystemet fallerar om ett normalbetyg är olika 

beroende på ämne och kontext, vilket i sin tur medför att samma betyg får olika värde. Det 

signalerar även att vissa ämnen, i det här fallet ordning och uppförande, värderades högre och 

därmed skapades en norm som skolan eftersträvade hos sina elever. De normer och 

värderingar som var framträdande i samhället påverkade skolan och dess verksamhet genom 

att ämnena ingick i undervisningens innehåll. Skolan i sin tur hade en inverkan på samhället 

genom att tolka ämnena och etablera kriterier för betygsättningen av elevernas uppförande 

och ordning i skolan. De rådande samhälleliga normer och värderingar kom till uttryck i bland 

annat läroplaner och andra dokument som var relevanta för skolverksamheter.75   

 

I den nationella undervisningsplan som låg till grund för Sveriges folkskolor under åren 1955-

1962 lades stort fokus på fostran av ideala medborgare. Skolan vid den här tiden hade ett 

uppdrag att främja individens utveckling på alla plan. Speciellt låg fokus på att elever skulle 

utveckla sin förmåga att ta ansvar, vara punktliga, kunna samarbeta med andra samt att skaffa 

en självtillit till sitt eget kunnande. Skolan skulle också bidra till en fostran där elever kunde 

visa beaktning och hyfs gentemot andra och sig själva. Undervisningsplanen kommunicerade 

med andra ord att ordning och uppförande var av vikt. Ordning och uppförande skulle dock 

inte blandas ihop och misstas för att vara ett och samma ämne utan de skulle betygsättas 

separat. Ordning i det här fallet innebar att eleverna skulle komma i tid till lektionerna, ha ett 

vårdat yttre, göra de hemuppgifter som tilldelades dem samt vårda sina egna och andras 

tillhörigheter.76 Kriterierna för ordning som Kungliga Skolöverstyrelsen beskriver är 

sammankopplade med vad kvinnor ansågs vara duktiga på. Forskare har kunnat konstatera att 

skolans miljö under 1900-talet var feminint färgad och utformad efter den kvinnliga normen.77 

Qvarsebo instämmer i resonemanget och framför att skolan fostrade eleverna utifrån typiska 

 
74 Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, 10 
75 Nordin, 2012, 182; Wahlström, 2015, 180. 
76 Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, 6ff. 
77 Huston, 2015. 
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könsroller och det medborgarideal som var framträdande under 1900-talets första hälft.78 

Kriterierna för uppförande däremot hade att göra med elevernas bemötande gentemot andra 

och de skulle ej vara trotsiga eller olydiga då det påverkade betygssättningen i ämnet. 

Kungliga Skolöverstyrelsen understryker att vid bedömningen av ordning och uppförande så 

skulle hänsyn visas mot elevernas olika förutsättningar så som exempelvis deras ålder och den 

sociala miljö de vistades i.79  

I betygskatalogen från den kommunala flickskolan finns sammanställda betyg för 

samtliga läroämnen, inklusive ordning och uppförande. En utmärkande företeelse för 

avgångsklassen vårterminen 1958 är att samtliga elever i de båda avgångsklasserna fick 

betyget A i både ordning och uppförande.80 Resultatet av omständigheten är mångtydig och 

en möjlig tolkning kan vara att ordning och uppförande ansågs primärt för skolans 

fostransuppdrag. Att skolan med andra ord genom sin betygsättning påvisar att de fullföljt 

uppdraget att fostra flickor till goda och fogliga medborgare. Skolan under 1900-talets första 

hälft hade en strävan att forma elever utifrån det aktuella medborgaridealet som tidigare 

nämnts.81 Det skolan signalerar med sin handling är att deras medborgarideal utgörs av en 

grund där ordning och uppförande är centralt.  

De normer och föreställningar gällande flickors beteende som medborgaridealet 

innebar, reproduceras genom skolans betygssättning och värdering av ämnena ordning och 

uppförande. Att kunna sitta still, följa instruktioner och prestera är typiskt feminina 

egenskaper som i det här fallet är nära sammankopplade till de kriterier för vad ordning och 

uppförande innebar.82 Connell & Pearse menar att könsspecifika normer och 

könskonstruktioner rekonstrueras av människor och deras handlingar. Skolan upprätthåller i 

sin tur könsnormerna genom sin undervisning och deras värdering av ordning och 

uppförande.83 Med de här resonemangen i åtanke kan det konstateras att kriterierna för 

ordning och uppförande är kvinnligt associerade. I och med skolans handling att värdera 

ämnena högt så upprätthåller skolan de könsmönster som är förknippade till ett kvinnligt 

beteende. Det önskvärda kvinnliga medborgaridealet var således associerat med 

ordningsamhet och ett gott uppförande.  

 
78 Qvarsebo, 2006, 52, 65. 
79 Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, 10. 
80 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a; Klass 77b & 66 
81 Qvarsebo, 2006, 52, 65. 
82 Huston, 2015. 
83 Connell & Pearse, 2015, 19f. 
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Normerna och värderingarna reproducerades även i de praktiska ämnena som eleverna i de 

högre klasserna läste. De praktiska ämnena som eleverna på den kommunala flickskolan 

undervisades i var hemkunskap, barnavård, hushållsgöromål och kvinnlig slöjd. Ämnena hade 

en gemensam nämnare, vilket var att lära sig hur saker och ting fungerade i ett hushåll. Inom 

exempelvis kvinnlig slöjd fick de lära sig att sy lakan, barnklänningar, pyjamasar, blusar, 

kjolar, klänningar, shorts, jackor och nattlinnen. I ämnena hushållsgöromål och hemkunskap 

så praktiserades elevernas färdigheter inom matlagning, konservering, bordsdukning, 

ekonomi, barnavård och omvårdnad av hemmet.84 Enligt Kungliga Skolöverstyrelsen var 

undervisningen inom hemkunskap och hushållsgöromål obligatorisk för båda könen. I 

undervisningen skulle eleverna lära sig vikten om hushållets omvårdnad. Utöver det skulle de 

även lära sig om de olika rollerna i hemmet men att husmodern bar huvudansvaret.85 I 

undervisningen på Örebros kommunala flickskola anordnades ett antal studiebesök för 

eleverna som var sammankopplade med de praktiska ämnena. Flickorna fick besöka en 

livsmedelsbutik, en barnavårdscentral, ett spädbarnshem och ett förskoleseminarium. De fick 

även deltaga vid demonstrationer av en hoover-matic (tvättmaskin). Eleverna deltog i något 

som kallades för husmodersutställning och de fick i sin undervisning fick se filmer som 

handlade om husmoderns roll i hemmet och samhället.86  

Samtliga ämnen och deras innehåll som presenterats vittnar om att könsrollerna i 

hemmet var självklara. Flickorna skulle efter avslutad utbildning vara kapabla till att ansvara 

för hem och hushåll. Connell & Pearse framför att en människa inte föds till ett specifikt 

socialt kön utan det är något som individen formas till under uppväxten, genom de 

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt.87 Föreställningarna uttrycks och 

förmedlas tydligt till flickorna genom undervisningen på Örebros kommunala flickskola. 

Flickornas utbildning skulle förbereda dem för ett liv i hemmet och de skulle fostras utifrån 

sitt kön i relation till det samtida medborgaridealet.88 Den här formativa processen anses vara 

en utveckling av en könsidentitet och kan likställas med begreppet könsstereotyp. Där handlar 

 
84 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1956-
1957/s. 12ff; Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957-1958/s. 14ff. 
85 Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, 148ff. 
86 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957/1958/s. 17. 
87 Connell & Pearse, 2015, 19f 
88 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49ff, 61, 65. 
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det om att en individ blir tillskriven personlighetsdrag utifrån sitt kön.89 Det kan även 

innebära att individen tillskriver sig själv personlighetsdrag och intressen utifrån vad som 

räknas som manligt respektive kvinnligt.90 Utifrån det teoretiska ramverket kan det fastställas 

att skolans undervisning i allra högsta grad påverkade flickornas identitet och deras roll i 

samhället. Det här resonemanget bekräftas av Carlsson Wetterberg & Jansdotters definition av 

genuskontraktet som reglerar hur män och kvinnor ska bete sig och vilken roll de har i 

relationer.91 I den nämnda kontexten regleras kvinnans roll i hemmet där hennes främsta 

ansvarsområde var hushållet i kontrast till mannens roll, där hans främsta ansvarsområde var 

ekonomisk försörjning.92 Likt undervisningens innehåll så var valen av studiebesök ytterligare 

en faktor som förstärkte skolans fostransuppdrag, som handlade om att flickorna skulle fostras 

till duktiga och fogliga medborgare. Studiebesöken gav en tydlig bild av vad undervisningen 

avsåg att förmedla. Det vill säga att flickorna skulle få en uppfattning om det verkliga livet 

både på yrkesfronten och hemmafronten. Genussystemet är tydligt framträdande i skolans 

undervisning då de föreställningar och förväntningar som fanns gällande elevernas beteende 

och framtidsplaner var nära sammankopplade med attribut kopplade till genus.93  

 

I den fortsatta analysen av avgångsklasserna så genomförs en jämförelse av betyg mellan ett 

praktiskt förankrat ämne och ett teoretiskt förankrat ämne, i det här fallet hemkunskap och 

matematik. Jämförelsen syftar till att konkretisera och tydliggöra skolans strävan att fostra den 

ideala kvinnliga medborgaren. I avgångsklassen för den teoretiska linjen var det tre elever 

som hade betyg BC i matematik. Tolv elever erhöll betyget B, inga elever fick betyget Ba, AB 

i betyg fick däremot tre elever, en elev fick betyg a och inga elever erhöll det högsta betyget i 

ämnet.94 Gällande den praktiska linjen och elevernas avgångsbetyg i matematik så erhöll en 

elev betyget BC, elva elever fick B som slutbetyg, fyra elever fick Ba och två elever erhöll ett 

varsitt AB. På den praktiska linjen var det inga elever som fick varken a eller A i slutbetyg.95 

Betygssättningen i ämnet hemkunskap såg däremot annorlunda ut jämfört med matematiken. 

Där fick inga elever från den praktiska linjen underkänt, fem elever fick betyg Ba, hela tolv 

 
89 Jonas Stier. Kulturmöten – En introduktion till interkulturella studier. Lund: 
Studentlitteratur, 2009, 126. 
90 Connell & Pearse, 2015, 19f. 
91 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004, 120f. 
92 Hirdman, 2004a, 212f. 
93 Hirdman, 2004b, 116f. 
94 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a 
95 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77b & 66 
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elever erhöll AB och en elev fick betyget a.96 Motsvarande för den teoretiska linjen så var det 

inte heller där någon elev som fick underkänt i hemkunskap. Sex elever fick däremot betyget 

Ba, tretton elever fick AB som betyg och en elev erhöll a som slutbetyg i ämnet.97   

Det som tydligt kan urskiljas när de två ämnena jämförs är att eleverna erhöll ett högre 

snittbetyg i hemkunskap än vad de gjorde i matematik. Ingen elev blev underkänd i 

hemkunskap medan flera elever blev det i matematik. Det högsta betyget som delades ut i 

matematik var ett a som en elev i avgångsklasserna fick. I hemkunskap var det däremot två 

elever som erhöll a som slutbetyg. Fem elever totalt fick AB som slutbetyg i matematik 

medan 25 elever fick AB som slutbetyg i hemkunskap. Jämförelsens resultat påvisar att 

flickorna hade avsevärt bättre betyg i hemkunskap än i matematik. Det kan spekuleras kring 

anledningarna. En möjlig spekulation av orsaker till den ojämna betygsfördelningen skulle 

kunna vara att flickorna helt enkelt hade större kunskaper inom hemkunskap jämfört med 

matematik, eller att könskodade mönster i samhället angående flickors kompetens påverkade 

betygsfördelningen. I samhället fanns det en föreställning om att matematik var ett ämne för 

män. Med genussystemets princip om isärhållandets tabu kan en härledning dras till att en 

föreställning i samhället lydde att kvinnor var mindre kompetenta inom ämnet matematik.98 99 

Men forskning har påvisat att det inte finns någon vetenskaplig grund till att kvinnor skulle 

vara sämre i ett ämne såsom matematik, om det skulle ställas i jämförelse med männens 

kunskaper inom ämnet.100 Därav är det en rimlig tolkning att de könskodade mönstren i 

samhället påverkade flickornas betyg i ämnet. Resultatet signalerar även att flickornas 

kunskaper inom matematik inte var av lika stor vikt i jämförelse med kunskaper inom 

hemkunskap oavsett om de gick en teoretisk eller praktisk inriktning. Vilket är rimligt med 

tanke på vad forskningen rapporterar gällande att kvinnor skulle ägna sig åt yrken förankrade 

i hem- och omsorg.101 En avslutande tolkning som kan göras berör elevernas framtidsutsikter i 

relation till betygen i matematik och hemkunskap. Deras möjligheter till fortsatta studier och 

deras yrkesval begränsades genom den orimliga betygssättningen som gjordes i matematik. 

Det är inte rimligt att hela 27 elever ej uppnådde kriterierna för normalbetyget i matematik 

medan alla elever uppnådde normalbetyget eller högre i hemkunskap. Således kan det antas 

 
96 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77b & 66 
97 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a 
98 Crawford-Ferre & Wiest, 2013; Huston, 2015. 
99 Hirdman, 2004b, s.116f. 
100 Connell & Pearse, 2015, 68f. 
101 Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f; Westberg, 2007. 
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att hela 27 elever begränsades från att studera vidare på en högre nivå i och med 

betygssättningen i matematik.  

7.2	Könsmönster	i	skolans	verksamhet	
Analysens andra del avser att åskådliggöra de könsmönster som skolan upprätthöll genom 

skolans verksamhet och undervisning vid slutet av 1950-talet. På den kommunala flickskolan 

i Örebro var den anställda personalen av både manligt och kvinnligt kön. Totalt var 37 

personer anställda på skolan, endast tio av dem var män och 27 av dem var kvinnor. Av de tio 

männen som var anställda på skolan så arbetade åtta av dem som lärare och två arbetade som 

kassör respektive vaktmästare. De manliga lärarna undervisade i matematik, modersmål, 

historia, biologi, fysik, kemi, engelska och kristendomskunskap. Av de 27 kvinnor som var 

anställda så var 23 av dem lärare. Av de resterande fyra kvinnorna, så var en skolläkare, en 

skolsköterska, en bibliotekarie och en skrivbiträde. De kvinnor som undervisade på skolan 

hade ämnena matematik, franska, psykologi, historia, modersmål, tyska, engelska, geografi, 

fysik, hälsolära, biologi, hemkunskap, barnavård, hushållsgöromål, gymnastik, musik, 

kvinnlig slöjd, kristendomskunskap och kemi.102 Här kan det urskiljas tydliga strukturer när 

det gäller de praktiska ämnena, där det enbart var kvinnor som undervisade. Männen 

undervisade endast i de akademiskt förankrade ämnena, exempelvis matematik och kemi, 

vilket då ansågs vara av betydelse för fortsatta studier. De akademiska ämnena hade större 

värde för männen eftersom att det var de som var tänkta att studera vidare och arbeta med de 

högt uppsatta ämbetena i samhället. Det nämnda könsmönstret återfanns på Örebros 

kommunala flickskola, där de manliga lärarna befattade sig med de akademiskt förankrade 

ämnena. I USA gjordes det en tydlig särskiljning inom ämneskunskap, det ansågs att de 

praktiska ämnena var tillägnade det kvinnliga könet och de teoretiska ämnena var tillägnade 

det manliga könet.103 Även i Sverige gjordes en könsspecifik ämnesfördelning vilket 

påverkade flickskolornas utformning.104 Synen på den könskodade ämneskunskapen är 

karaktäristisk för genussystemet som består av två huvudsakliga principer. Dels handlar det 

om isärhållandets tabu att manligt och kvinnligt inte bör blandas. Dels handlar det om att 

mannen utgör normen och representerar det normala och allmängiltiga i samhället.105 På 

 
102 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D2:1/Skolkataloger/1932-
1961/1956/s. 3ff; Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/D2:1/Skolkataloger/1932-1961/1957/s. 3ff; Örebro 
stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D2:1/Skolkataloger/1932-1961/1958/s. 3ff. 
103 Huston, 2015. 
104 Larsson, 2015. 
105 Hirdman, 2004b, 116f. 
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Örebros kommunala flickskola kan det här mönstret tydligt urskiljas när det kommer till vilka 

ämnen lärarna undervisade i. 

Folkskolestadgan påverkade vem som skulle få tillgång till utbildning, vart 

utbildningarna skulle finnas och hur utbildningen skulle utformas.106  Med det här i åtanke 

kan det anses logiskt att det enbart var kvinnor som undervisade i de praktiskt förankrade 

ämnen. Tankegången förstärks med det Rydbeck poängterar gällande att genuskontraktet 

upprätthölls genom den utbildning som tillhandahölls kvinnor. Ämnen som rörde 

hushållsarbete och barnavård var sådant som endast kvinnor studerade vilket i den här 

kontexten gör att det anses naturligt att kvinnliga lärare sökte sig till tjänster där de skulle 

undervisa i exempelvis hushållsgöromål.107 I relation till att männen var förbehållna företräde 

till de högst ansedda yrkena,108 kan det antas att detsamma gällde inom lärarkåren, det vill 

säga högaktade ämnen såsom matematik och naturkunskap var avsatta att undervisas av män.  

Då både män och kvinnor konkurrerade om tjänsterna som ämneslärare inom de teoretiskt 

förankrade ämnena så kan det ses som sannolikt att männen fick förtur till de här tjänsterna 

precis som att de var privilegierade i andra avseenden i samhället.109 Å ena sidan kan det 

urskiljas att de manliga lärarna på Örebros kommunala flickskola undervisade i de 

naturvetenskapliga ämnena vilket överensstämmer med de teoretiska ramverken och den 

tidigare forskningen som ligger till grund för studien. Å andra sidan fanns det kvinnliga lärare 

på skolan som även de undervisade i de naturvetenskapliga ämnena, vilket motsäger det den 

tidigare forskningen och de teoretiska ramverken påstår. Kvinnorna i den här kontexten 

avviker från påståendet att kvinnor under 1950-talet inte skulle befatta sig med de här 

ämnena.110 

 

I årsredogörelsen som ligger till grund för undersökningen återges viktiga händelser som ägt 

rum under det gångna läsåret. När den kvinnliga personalen på skolan beskrevs gjordes det 

dels genom att belysa deras omvårdande egenskaper och dels genom att redogöra för deras 

familjeförhållanden. Ett exempel är när två kvinnliga lärare avslutade sin tjänstgöring på 

skolan. I ett brev blev de avtackade genom att de hyllades som personer och lärare. De 

beskrevs bland annat med uttryck som lady like, noble heart, allmänmänsklig medkänsla, stor 

 
106 Westberg, 2007. 
107 Rydbeck, 2001, 18. 
108 Åkerblom, 2009, 52. 
109 Larsson, 2015; Åkerblom, 2009, 52. 
110 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
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vänfasthet och ägnat eleverna omvårdnad och fostran.111 Så som de kvinnliga lärarna 

framställdes i avtackningsbreven framhävdes deras kvinnliga egenskaper och inte deras 

egentliga yrkesprestationer. Handlingen kan kopplas till begreppet könsstereotyper som Stier 

menar kan vara av både positiv och negativ karaktär,112 i det här fallet där en lärares attribut 

utifrån hennes kön framhävs är de av en negativ karaktär. Skolan har en väsentlig roll i att 

fostra medborgare och påvisa vilka egenskaper som är önskvärda för samhället.113 Genom att 

tillskriva lärarna egenskaper som är förknippade med den kvinnliga könsrollen befästs dem 

som önskvärda egenskaper för den ideala kvinnliga medborgaren.  

Könsmönstren som urskiljs i lärarkåren exemplifieras även genom den text i 

årsredogörelsen som offentliggjorde de nyanställda lärarna. När de nyanställda kvinnliga 

lärarna beskrevs så lades stor vikt vid dennes familjeförhållanden. Där redogjordes faderns 

och makens titlar, arbeten och utbildningar medan deras mödrar endast nämndes vid förnamn 

utan titel eller yrke.114 I porträtteringen av föräldrarna så bidrar framställningarna till att 

förminska modern, då hon enbart nämns vid förnamn i slutet av utläggningen kring faderns 

utbildning och titlar. Det skapar belägg för att modern endast ses som ett bihang eller en 

ägodel till fadern i och med att det är fadern som representerar familjen i sociala 

sammanhang. Något som också är anmärkningsvärt är att fadern presenteras innan den 

nyanställde läraren och hennes prestationer då det borde ligga fokus på läraren och inte 

hennes familjeförhållanden. Signalerna som presentationen sänder ut är att faderns hierarkiska 

roll i samhället är primär och den nyanställda kvinnliga läraren är sekundär. Den här 

redogörelsen är ett ypperligt exempel på att mannen innehar en hierarkiskt högre position i 

samhället jämfört med kvinnan.115 Med andra ord är inte kvinnan det mest väsentliga i 

framställningen när hon anställs, utan det är hennes manliga länk till samhället som är av vikt 

för anställningen. Det är mannen som står som garant för hennes sociala position och 

bestämmer över hennes samhälleliga värde. 

  

Även inom undervisningen yttrades könsmönster enligt samhällets normer. Gällande ämnet 

slöjd så benämndes det som kvinnlig slöjd i både den nationella undervisningsplanen och 

 
111 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1956-
1957/s. 15; Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/ 1957-1958/s. 17f. 
112 Stier, 2009, 126. 
113 Biesta, 2006, 108; Wahlström, 2015, 180. 
114 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1956-
1957/s. 15; Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957-1958/s. 17f. 
115 Connell & Pearse, 2015, 9; Hirdman, 2004b, 116f. 
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skolans formuleringar som berörde ämnet. Eleverna skulle exempelvis sy barnkläder, 

klänningar och lära sig att lappa/laga befintliga plagg.116 Kungliga Skolöverstyrelsen 

kommunicerade att en könssegregation mellan könen var att eftersträva inom ämnet slöjd i 

och med att den kvinnliga slöjden ansågs ha en fostrande funktion för flickorna.117 Således 

uteslöts trä- och metallslöjd som ämne från Örebros kommunala flickskola.  

Att den kvinnliga slöjden ansågs besitta en fostrande roll för flickorna är en 

utmärkande företeelse och kan förknippas med att flickor skulle förberedas till ett liv som 

hemmafru.118 Skolan fokuserade under 1900-talets första hälft till stor del på könssegregerad 

undervisning. Med andra ord var könet en avgörande faktor för den utbildning flickor 

tillhandahölls.119 Den här typen av företeelse kan kopplas till Hirdmans definition av 

genussystemets två huvudprinciper där den ena beståndsdelen berör vikten av att separera 

manligt och kvinnligt.120 Således genomsyrades ämnet slöjd i allra högsta grad av det rådande 

genussystemet i samhället. Här kan det tydligt urskiljas att undervisningsplanen var färgat av 

samhällets normer,121 det vill säga att flickor skulle förberedas för ett liv i hemmet.122 

Följaktligen kan det påvisas att undervisningen präglades av det kvinnliga medborgaridealet 

som skolan syftade att fostra flickorna till.  

 

I den avslutande delen av studiens andra analysdel redogörs det för undervisning som berörde 

uppsatsskrivande för eleverna i de högre klasserna. Ämnena eleverna kunde välja att skriva 

om var förankrade i teman inspirerade från skolämnen. Många av de teman som skolan hade 

valt ut var nära anknutna till kvinnans livsvärld. Exempel på uppsatsämnen var: att vara 

hemmafru, flickor och pojkars intresse - en jämförelse, är Tegners kvinnoideal tillämpligt i 

våra dagar, bör kvinnan få bli präst, vilka arbetsområden är mest naturliga för kvinnan, 

familjen Svensson bestämmer vad Stina ska bli, hur det går till att sy en klänning, en husmors 

arbete under olika årstider, så ska jag uppfostra mina barn! Mål och metoder!, att vara 

 
116 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1956-
1957/s. 12; Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957-1958/s. 14f 
117 Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, 140ff. 
118 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f; Rydbeck, 2001, 18; Åkerblom, 2009, 
52. 
119 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49ff, 61ff. 
120 Hirdman, 2004b, s.116f. 
121 Biesta, 2006, 108; Nordin, 2012, 182; Wahlström, 2015, 180. 
122 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f; Rydbeck, 2001, 18; Åkerblom, 2009, 
52. 
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hemmafru - vårt mest omväxlande yrke.123 De teman som berör att vara hemmafru - vårt mest 

omväxlande yrke, signalerar att hemmafru/husmor var roller i samhället som fanns nära till 

hands för flickorna vilket styrks av husmoderskontraktet som präglade samhället under 1950-

talet. Kontraktet innebar att kvinnan skulle ta hand om hemmet.124 Genom valet av de här 

uppsatsämnena normaliseras den kvinnliga rollen då det kommunicerade att flickor inte 

behövde studera vidare eller utbilda sig till ett yrke. Tolkningens giltighet förstärks av att det 

under 1950-talet inte var en självklarhet att flickor fick tillgång till högre studier, det fick nöja 

sig med det som tillhandahölls och många gånger var det utbildningar kopplade till 

hemarbetet som var tillgängligt. Rollen som hemmafru blev ofta tillskriven flickor på grund 

av det.125 Att skolan i det här fallet menar att vara hemmafru är det samma som att ha ett yrke 

är problematiskt då hushållsarbete ej var avlönat och kunde därmed inte anses vara likvärdigt 

med ett yrke.126 Orsaken till att det anses problematiskt är att hemarbete tillhör den privata 

sfären medan ett yrke tillhör den offentliga sfären. Även om hemarbetet i sig är viktigt och 

skapar livskvalité, så kan det inte likställas med ett avlönat arbete eftersom det inte genererar 

en inkomst. Skolan som glorifierar hemmafruns roll och beskriver det som ett yrke upplevs 

som partiska och styr medvetet flickorna mot ett framtida hemmafru-liv. Skolans handling 

förstärkte samtida könsroller. Å andra sidan kan handlingen tolkas som en medveten strategi i 

syftet att fostra den ideala kvinnliga medborgaren då undervisningen under 1950-talet skulle 

fostra och utbilda elever utifrån deras kön.127  

För att fortsätta analysen av skolans uppsatsämnen kommer fokus att ligga på 

uppsatsämnena familjen Svensson bestämmer vad Stina ska bli och vilka arbetsområden är 

mest naturliga för kvinnan. Kvinnans framtida yrkesroll sett ur två perspektiv skildras i 

ämnena. Det första ämnet om familjen Svensson vittnar om att föräldrarna och familjen var 

med och bestämde sin dotters framtid. Det vittnar om att flickornas självständighet och 

självbestämmanderätt var begränsad och att föräldrarnas vilja vägde tyngst. Då kvinnor inte 

hade ansetts som fullvärdiga medborgare i mer än 35 år vid den här tidpunkten,128 så kan det 

ses som troligt att kvinnan inte ansågs vara kapabel att göra viktiga beslut om sin framtid. 

Resonemanget förstärks av att en framträdande egenskap kvinnor ansågs besitta är att de var 

 
123 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1956-
1957/s. 5ff; Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957-1958/s. 7ff. 
124 Hirdman, 2004a, 212f. 
125 Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
126 Connell & Pearse, 2015, 15f. 
127 Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49ff, 61ff. 
128 Abukhanfusa, 1987, 142. 
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passiva och självuppoffrande.129 Resonemanget förstärks ytterligare genom att kvinnor inte 

ansågs besitta ett gott omdöme.130 Stina, som var dottern i familjen Svensson framställs som 

passiv i beslutet om sina egna framtidsplaner och i relation till det som redogjorts för ovan är 

det inte en orimlig tolkning att uppsatsämnet var aktuellt för eleverna. När skolan väljer att 

formulera uppsatsämnet, med tanke på att flickans föräldrar ska välja vad dottern ska bli, så 

bidrar uppsatsämnet till en normalisering av kvinnans begränsade yrkesval. Kvinnans frihet 

till yrkesval begränsades ur två aspekter, dels genom att kvinnan inte hade tillgång till 

manliga yrken på grund av de könsspärrar som uteslöt henne från den manliga delen av 

arbetsmarknaden,131 dels genom att föräldrarna var med och bestämde om hennes framtid.     

Det andra uppsatsämnet vilka arbetsområden är mest naturliga för kvinnan, är ett 

tydligt exempel på att isärhållandet av manligt och kvinnligt präglade samhället under 

tidsperioden. Valet att formulera ett uppsatsämne som handlar om vilket arbetsområde som är 

mest naturligt för kvinnan följer könsmönstret och upprätthåller samhällets könsstrukturer.132 

Att skolan i själva titeln använde ordet naturlig är bekymmersamt då ordet konnoterar med att 

kön är biologiskt betingat vilket dagens forskning motsäger. Snarare är könsmönstren 

konstruerade utifrån könsspecifika normer och föreställningar kring kön som förekommer i 

samhället.133 Synen på flickors roll i arbetslivet var under 1900-talets första hälft omdiskuterat 

och både Qvarsebo och Huston belyser det faktum att utbildningen flickor fick skulle 

förbereda dem för ett liv som hemmafru.134 I och med att utbildningsväsendet och könsspärrar 

dikterade vad flickor fick lov att utbildas till,135 dikterades även vad kvinnor fick lov att arbeta 

med. Skolans formulering av de uppsatsämnen som nämnts i avsnittet befäster och 

upprätthåller genusordningen.   

7.3	Karriärplaner	ur	ett	klass-	och	könsperspektiv	
Det empiriska materialet som den sista analysdelen består av är en betygskatalog där alla 

elevers namn står specificerade. I betygskatalogen är eleverna indelade klassvis och betygen i 

vardera ämne står noterade vid varje enskild elevs namn.136 Materialet består även av elevkort 

där elevernas personuppgifter, målsmans uppgifter, slutbetyg i samtliga ämnen eleven 

studerat, vilken lärare som sammanställt betygen, vilket år eleverna skrevs in respektive 

 
129 Connell & Pearse, 2015, 15f; Nilsson & Thorsell, 1976, 46. 
130 Connell & Pearse, 2015, 68. 
131 Åkerblom, 2009, 37. 
132 Hirdman, 2004a, 212f. 
133 Connell & Pearse, 2015, 19f, 59ff, 69. 
134 Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
135 Åkerblom, 2009, 37. 
136 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-1959. 
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skrevs ut från skolan och vilken skola eleven studerat vid tidigare står specificerat. Till vissa 

elevkort tillhörde även bilagor som exempelvis kunde handla om läs- och skrivsvårigheter.137 

Även utskrivningsböcker har legat till grund för den sista delen av analysen. I böckerna står 

elevernas namn, linjeinriktning, utskrivningsdatum från skolan och framtida 

verksamhet.138 Definitionen av framtida verksamhet kunde handla om vad eleverna ville 

studera vidare, börja arbeta med något specifikt yrke eller om de skulle hem efter avslutade 

studier vid Örebros kommunala flickskola. 

Örebros kommunala flickskola hade, som tidigare nämnt i bakgrunden till studien, 

både en teoretisk linje och en praktisk linje. Inledningsvis undersöktes flera klasser från åren 

1957-1958 och en jämförelse av elevernas betyg och uppgifter om blivande verksamhet 

genomfördes. Det gjordes för att veta vilka elever som skulle vara av intresse för studien samt 

vilka elever som skulle kunna ge en representativ bild av hur verkligheten på skolan kunde se 

ut. En avgränsning gjordes till fyra elever efter granskningen. Tre av eleverna gick i 

avgångsklasserna år 1958 och en elev gick i klass 2 år 1957. Eleverna kommer härmed 

benämnas som elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4.  

 

Den första eleven, elev 1, utmärkte sig i avgångsklassen för den teoretiska linjen eftersom hon 

efter avslutad utbildning vid flickskolan hade planer på att söka till ett tekniskt gymnasium för 

att utbilda sig till ingenjör.139 Sett utifrån elevens framtidsplaner kan det antas att betygen 

inom de naturvetenskapliga ämnena och matematik var av särskild vikt. I ämnena fysik och 

kemi fick elev 1 det näst högsta betyget i betygsskalan, a. Elev 1 hade högst betyg i de här 

ämnena jämfört med alla andra elever i avgångsklasserna. I matematik hade elev 1 betyget 

AB och tillsammans med fyra andra elever i avgångsklasserna så fick de det högsta betyget av 

alla. I de praktiska ämnena kvinnlig slöjd, hemkunskap och hushållsgöromål så hade elev 1 

betyget AB i samtliga. I modersmål hade eleven betyget B och i ordning och uppförande 

erhöll eleven ett A.140 Av de elever som gick i samma avgångsklass var det ytterligare en 

flicka som utmärkte sig, elev 2. Elevens framtidsplan var att arbeta som lanthushållslärarinna 

och skiljde sig därmed genom sitt val av yrke då ingen annan av eleverna i avgångsklasserna 

 
137 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961. 
138 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/ D4B:1/Utskrivningsböcker/1932-
1966. 
139 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/ D4B:1/Utskrivningsböcker/1932-
1966/Nr 1758. 
140 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a/Nr 9. 
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valde det yrket. 141 I frågan om bedömning hade elev 2 varierade betyg. Hon hade i kvinnlig 

slöjd ett a, i hushållsgöromål och hemkunskap hade hon AB, i matematik BC, i kemi och 

modersmål erhöll hon ett B och i fysik fick hon ett Ba. I ämnena ordning och uppförande 

erhölls betyget A, likt alla andra kamraterna i klassen.142 Både elev 1 och elev 2 härstammade 

från liknande sociala samhällsklasser. Fadern till elev 1 arbetade som fabrikschef och den 

andra elevens fader arbetade som kamrer.143 144 145 

Om det görs en tolkande jämförelse mellan elev 1 och elev 2 så kan det ses en skillnad 

i kompetens när det kommer till deras betyg. Elev 1 som efter examen på den kommunala 

flickskolan ville läsa till ingenjör, erhöll tämligen goda betyg i både de teoretiska och 

praktiska ämnena.146 Elev 2 vars framtidsplaner var att bli lanthushållslärarinna, hade bra 

betyg i de praktiska ämnena och erhöll mer varierade betyg i de naturvetenskapliga ämnena. 

Speciellt utmärkande var betyget i matematik som elev 2 fick, då betyget BC är det samma 

som underkänt.147 När elevernas framtida ambitioner ställs i förhållande till deras betyg kan 

ett logiskt samband urskiljas. Sambandet innebär att elev 1 hade större möjligheter att kunna 

utbildas inom ett avancerat yrkesområde, exempelvis ingenjör. I och med att elev 2 gick på 

den teoretiska linjen så kan det tänkas att hon från början hade ambitioner att arbeta inom ett 

teoretiskt förankrat yrke. Med tanke på att fadern till elev 2 arbetade som kamrer kan det vara 

en rimlig slutledning att elev 2 hade andra målsättningar än att bli lanthushållslärarinna när 

hon påbörjade sin utbildning.  

Enligt Huston och Qvarsebo skulle flickor under 1950-talets utbildas och förberedas 

för ett liv i hemmet. Elev 1 gick emot den här föreställningen på grund av sitt yrkesval, då 

flickor inte ansågs ha samma hjärnkapacitet och intellekt som pojkar, så flickor skulle inte 

behöva utbilda sig inom så avancerade yrken som ingenjör innebar.148 En annan aspekt som 

 
141 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/ D4B:1/Utskrivningsböcker/1932-
1966/Nr 1751. 
142 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a/Nr 2. 
143 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961/Nr 
1592. 
144 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961/Nr 
1532. 
145 Det dåtida yrket kamrer kan likställas med det vi idag benämner som ekonom. En 
kamrers yrkesbefattning rörde ekonomisk förvaltning och bokföring. Kamrer. 
Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kamrer 
(Hämtad: 2019-10-31). 
146 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a/Nr 9. 
147 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77a/Nr 2. 
148 Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
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komplicerade situationen för eleven var de könsspärrar som fanns inom utbildningsväsendet. 

Spärren innebar att kvinnor inte hade samma förutsättningar som män för att söka till 

ingenjörsutbildningar.149 Samtidigt härstammade elev 1 från en familj som tillhörde 

samhällets toppskikt, vilket gjorde att hon hade helt andra förutsättningar till att kunna utbilda 

sig till det hon ville. Det här resonemanget förstärks av det Westberg redogör för, närmare 

bestämt att kön och klass hade stor inverkan på elevernas förutsättningar och tillgång till 

högre studier.150 Valet elev 2 gjorde gällande att vidareutbilda sig till lanthushållslärarinna,151 

kan ses som ett mindre förvånande val eftersom yrket ansågs vara ett typiskt kvinnoyrke 

eftersom det i stort handlade om hur man tog hand om ett lanthushåll. Yrkesvalet är inte 

förvånande med tanke på 1950-talets könsnormer. Precis som Annika Åkerblom, forskare 

inom kvinnliga rättigheter uttrycker det, så fick kvinnor under den här tiden fokusera på 

hemmet och de arbetsuppgifter som ingick där, till exempel att omvårda människor och djur, 

konservera livsmedel samt ansvara för hushållssysslor.152 Resonemanget förstärks ytterligare 

av att Connell & Pearse menar att det oavlönade hem- och omsorgsarbetet i privatlivet främst 

utgör kvinnans ansvarsområde. Kvinnodominerade yrken och hemarbete var sammanvävt 

med den kulturella definitionen av den kvinnliga könsrollen som dessutom innefattade 

egenskaper och färdigheter kopplade till den kvinnliga stereotypen.153 Med de här 

premisserna fastställda kan det antas att elev 2 följde de normer som tillhörde den kvinnliga 

könsrollen och valde ett yrke som enligt dåtiden ansågs vara ett kvinnoyrke. I och med hennes 

bristande kunskaper i matematik kan det antas att hon inte uppfyllde de krav ett annat mer 

avancerat yrke krävde. Qvarsebo, Huston och Connell & Pearse är samstämmiga i sina 

resonemang kring att kvinnans intellekt undervärderades under första halvan av 1900-talet. 

Det ansågs att männens intellektuella kapacitet var högre vilket gav dem förtur till högre 

studier och mer avancerade yrken.154 Huston har även i sin forskning fokuserat på prestationer 

utifrån könsroller och resultatet visar på att elevers prestationer inom diverse ämnen är nära 

sammankopplade till de kvinnliga och manliga stereotyperna.155 Ett exempel är att pojkar 

skulle vara duktiga inom matematik och naturkunskap medan flickor skulle ägna sig åt sådant 

som var av nytta för deras framtida arbete i hemmet.156 Det hade förmodligen ansetts orimligt 

 
149 Åkerblom, 2009, 37. 
150 Westberg, 2007. 
151 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/ D4B:1/Utskrivningsböcker/1932-
1966/Nr 1751. 
152 Åkerblom, 2009, 52. 
153 Connell & Pearse, 2015, 15f. 
154 Connell & Pearse, 2015, 68; Huston, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
155 Huston, 2015. 
156 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f.; Rydbeck, 2001, 19. 
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om elev 2 hade sökt sig till högre studier sett ur två perspektiv. Det ena perspektivet rör 

hennes kön och det andra perspektivet handlar om hennes bristande kunskaper inom ett 

traditionellt teoretiskt ämne.  

Yrkesvalet elev 2 gjorde upprätthöll de specifika könsmönster och könsroller som 

rådde i samhället. Connell & Pearse menar att genussystemets struktur har en förmåga att 

bidra till individuella handlingar och genom handlingarna fortplantas genusarrangemangen. 

Vilket är det som inträffade när eleven genom sin handling i val av karriär valde ett yrke som 

föll inom ramen för det könsmönster som innebar att kvinnors huvudsysselsättning 

innefattade hushållsarbete.157 Elev 1 å andra sidan frångick de könsstrukturer som fanns i 

samhället. Hennes individuella handling att frångå idealet av det tillskrivna kvinnliga 

yrkesvalen bidrog till att genusarrangemanget inte fortplantades.  

Forskning gällande pojkar och flickors neurologiska funktioner har gett resultatet att 

det inte finns några generella skillnader i vare sig intelligens eller beteende förknippat till 

könsroller. De skillnader som hör till de sociala könen kan istället antas härstamma från 

könskodade och konstruerade strukturer i samhället.158 Eftersom att flickorna härstammade 

från den högre samhällsklassen och därmed erhöll liknande förutsättningar får det antas att det 

är flickornas skilda kunskapsnivåer inom skolämnena som avgjorde deras framtida yrkesval. 

Genom att sätta in det här fallet i en större och internationell kontext så menar både Huston 

och Larsson att matematik och naturkunskap var utformade för det manliga intellektet medan 

konst och läsning var till för det kvinnliga intellektet.159 Om det ställs i relation till elevernas 

yrkesval så kan det återigen konstateras att elev 1 går emot de könsspecifika särskiljningar 

som gjordes inom utbildningsväsendet under första delen av 1900-talet medan elev 2 

upprätthölls könsmönstren.   

 

Den tredje eleven, elev 3, som valdes ut till studien tillhörde avgångsklassen för den praktiska 

linjen år 1958.160 På den praktiska linjen var som tidigare nämnt ämnen kopplade till 

hushållsgöromål centralt. Även barnavård fanns som ämnestillval för flickorna. Ämnena kan 

ses som kvinnligt associerade då hushållsarbete och barnavård enligt Rydbeck enbart var 

ämnen kvinnor skulle läsa och ägna sig åt.161 Den praktiska linjen kan antas inofficiellt vara 

ägnad elever från en arbetarklassbakgrund. Westberg och Larsson påpekade att kön och klass 
 

157 Connell & Pearse, 2015, 27. 
158 Connell & Pearse, 2015, 68f; Crawford-Ferre & Wiest, 2013; Huston, 2015. 
159 Huston, 2015; Larsson, 2015. 
160 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77b & 66/Nr 18. 
161 Rydbeck, 2001, 18 
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hade stor inverkan på den utbildning som flickor fick tillgång till. Flickor fick nöja sig med de 

yrken och utbildningar som pojkarna inte ville befatta sig med. Även klassaspekten påverkade 

flickornas tillgång till utbildning.162 Med det här i åtanke kan det förutsättas att pojkarna fick 

företräde till de högst ansedda yrkena. Flickorna som tillhörde den högre samhällsklassen fick 

tillgång till de yrkena som fanns kvar efter pojkarnas urval och de yrkena var ändå någorlunda 

högt ansedda. De yrken som återstod var tillägnat flickorna från arbetarklassen. Elev 3 var av 

arbetarklassen då hennes fader var målare och det kan antas rimligt att hon gick den praktiska 

linjen.163 I jämförelse med sina klasskamrater hade elev 3 relativt låga betyg och därmed 

ansågs hon vara av intresse för undersökningen. Elev 3 hade B som slutbetyg i ämnena 

matematik, fysik och kemi, Ba i hushållsgöromål och slöjd, AB i modersmål samt A i 

uppförande och ordning.164 De framtidsplaner elev 3 hade var att studera till 

småskolelärarinna.165 Det var uttryckligen noterat i utskrivningsboken att hon “vill bli 

småskolelärarinna”.166 Uttalandet är anmärkningsvärt då övriga elevers framtidsplaner var 

konkret noterat gällande vad de skulle studera eller arbeta med efter examen. Exempelvis stod 

att “...ska studera på tekniskt gymnasium” eller att det rentav stod  “sjuksköterska”. Ingen 

annan notering i utskrivningsboken innehöll ordet vill. Noteringen om den tredje elevens 

framtidsvisioner som innehöll ordet “vill” upplevs då problematisk då lärarens formulering 

kan tydas som att läraren ansåg att det var ett orimligt mål för eleven. En tolkning kan även 

göras utifrån elevens betygssituation, att läraren undervärderar eller bedömer elevens 

intellektuella förmåga som otillräcklig för att kunna genomföra en krävande utbildning. Den 

här tankegången kan återigen kopplas till föreställningen om flickors lägre intellekt och 

omdöme.167  

Klassaspekten kan vara en ytterligare faktor som påverkat lärarens formulering av 

elevens framtidsplaner. Carlsson Wetterberg & Jansdotter menar att genuskontrakten i 

samhället ser olika ut beroende på vilken samhällsklass individen tillhör. De belyser även att 

 
162 Larsson, 2015; Westberg, 2007. 
163 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961/Nr 
1650. 
164 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1958/Klass 77b & 66/Nr 18. 
165 Småskolelärarinnas befattning var att undervisa i årskurs 1-2 i Folkskolan. Denna 
yrkesroll finns inte kvar i dagens skola utan har ersatts med “grundlärare med inriktning 
årskurs F-3”. Lärarnas historia. Historien år för år. Lärarnas historia. 2014. 
http://www.lararnashistoria.se/folkskolan_och_grundskolan_1850-1879 (Hämtad: 2019-
10-31). 
166 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4B:1/Utskrivningsböcker/1932-
1966/Nr 1785. 
167 Connell & Pearse, 2015, 68; Huston, 2015; Qvarsebo, 49f. 
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kontrakten ärvs från generation till generation.168 Med den här premissen fastställd så har elev 

3 ärvt det genuskontrakt som tillhörde arbetarklassen i och med hennes familjs 

klasstillhörighet. De normer och värderingar som var aktualiserade i samhället, i det här fallet 

normerna kring klass, påverkade skolans verksamhet tillika lärarens föreställningar.169 Vilket 

gör det sannolikt att lärarens omdöme troligtvis färgats av de normer om klasstillhörigheter 

som förekom i samhället när hen gjorde noteringen. För att dra resonemanget ett steg längre 

så kan det även göras kopplingar till begreppet stereotyp som Stier förklarar. Stereotyp 

innebär att en individs yttre egenskaper utgör utgångspunkten när slutsatser dras om 

individens inre. Det gäller inte bara ur en genusaspekt utan det gäller även ur en 

klassaspekt.170 Med det här som bakgrund kan det antas att elev 3, som härstammade från 

arbetarklassen, blir dömd av läraren utifrån de stereotypiska attribut som förknippas med 

arbetarklassen. Ett antagande kan då göras att läraren lägger en värdering i vilket yrke eleven 

bör arbeta med utifrån hennes klasstillhörighet. Yrket småskolelärarinna faller inte inom 

arbetarklassens ramar. En möjlig tolkning av hela situationen kan vara att eleven avsåg att 

bryta sig loss från arbetarklassen och det kan ses genom hennes handling att välja ett yrke 

som frångår arbetarklassens normer.  

 

Den fjärde och sista eleven, elev 4, som står i fokus för den sista analysdelen gick i klass 2 på 

den praktiska linjen år 1957. Elev 4 kom från en lantbrukarfamilj och fadern var 

hemmansägare,171 172 vilket innebar att de tillhörde den övre arbetarklassen. Elev 4 

genomgick en utredning på den barnpsykiatriska kliniken i Örebro för att undersöka om hon 

hade dyslexi, vilket visade sig stämma. Det framkom även i utredningen att hon hade lågt 

intellekt och chefsöverläkaren på barnpsykiatriska kliniken ansåg att hennes intellektuella 

kapacitet inte skulle räcka till för att kunna fullfölja utbildningen på flickskolan.173 Hennes 

betyg var vid tiden för utredningen otillfredsställande. Hon hade bland annat betyget BC i 

matematik och modersmål. B i fysik och kemi, Ba i kvinnlig slöjd, inget betyg i 

hushållsgöromål eller hemkunskap. Hon hade däremot likt sina skolkamrater, A i uppförande 
 

168 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004, 120f. 
169 Nordin, 2012, 182. 
170 Stier, 2009, 126 
171 En hemmansägare är enligt Svenska Akademins Ordbok en person som är en 
jordbrukare på en egendom den själv äger. Hemmansägare. Svenska Akademins Ordbok. 
1930. http://www.saob.se/artikel/?seek=hemmans%C3%A4gare-
klassen&pz=6#U_H593_193031 (Hämtad 2019-10-31). 
172 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961/Nr 
2067. 
173 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961/Nr 
2067. 
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och ordning.174 Trots läkarens inrådan om att avsluta studierna så valde eleven att inte följa 

rådet. Istället fullföljde hon studierna och 1963 erhöll hon en examen med goda betyg och 

med endast underkänt i ämnet tyska.175 176 Handlingen elev 4 utförde kan tolkas som att hon 

motsatte sig en auktoritet, vilket läkaren i det här fallet var. För en flicka som levde under 

1950-talet så anses den här aktionen som avvikande, då hon inte följde de samhällsnormer 

som rådde. Om det antas att läkaren var en man kan flickans aktion att frångå läkarens inrådan 

ses som en avvikande handling i dubbel bemärkelse. Dels gick hon emot en mans inrådan, 

dels gick hon emot en man i sin auktoritära yrkesroll. Enligt Connell & Pearse och Carlsson 

Wetterberg & Jansdotter handlar genusordningen i praktiken om att  kvinnor underordnas 

männen i samhället och utifrån det så anpassar människan sin personlighet och sitt beteende 

efter den genusordning som råder. Genussystemets struktur har en mångdimensionell karaktär 

och konkretiseras utav flera aspekter, bland annat av en maktaspekt.177 Resonemangen 

förstärker argumentet om att elev 4 frångick det normativa och önskvärda beteendet hos en 

flicka under den här tiden. Relationen mellan den auktoritära läkaren och den unga flickan 

skapar ett maktförhållande där läkaren innehar en maktposition vilket i sin tur underordnar 

flickan. Resonemangens giltighet om maktförhållandet mellan läkaren och flickan stärks av 

Hirdmans uttalande om att genussystemets logik är av hierarkisk karaktär där mannen anses 

vara norm och utgör det normala och allmängiltiga i samhället.178 

 Under den andra hälften av 1900-talet diskuterades det om att skolan skulle ha 

varit utformad så att den främjade det kvinnliga idealet. Idealet innebar att elever skulle vara 

lugna, göra som de blev tillsagda och prestera i skolan.179 I och med att skolan ansågs vara 

anpassad utifrån det kvinnliga idealet där flickor skulle prestera så hamnar elev 4 utanför 

ramen med tanke på hennes dyslexi och intellektuella funktionsvariation. Istället placeras hon 

i facket tillsammans med pojkarna då kraven för prestationer inte var av samma karaktär. 

Huston framför att det under 1950-talet inte fanns lika stora krav och förväntningar på 

pojkarnas prestationer i skolan, då miljön inte ansågs främja den maskulina könsrollen.180 

Elev 4 hamnar alltså utanför ramen för det kvinnliga idealet och attribut kopplade till den 
 

174 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D1:18/Betygskataloger/1957-
1959/Vårtermin 1957/Klass 26/Nr 25. 
175 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/D4C:3/elevkort/A-R/1946-1961/Nr 
2067. 
176 I det här enskilda fallet rörande elev 4 utvidgades urvalet av material till hennes elevkort 
vid avgångsåret 1963 eftersom det är av intresse att belysa elevens handlande i förhållande 
till läkarens uppmaning. 
177 Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004, 120f; Connell & Pearse, 2015, 9, 19f, 27. 
178 Hirdman, 2004b, 116f. 
179 Huston, 2015. 
180 Huston, 2015. 
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kvinnliga könsrollen. Hennes handling frångick som tidigare nämnt det som ansågs typiskt 

kvinnligt beteende och eleven i fråga hade inte lågt självförtroende, hon var inte lättpåverkad 

eller passiv och hon hade inte heller en låg drivkraft då hennes handling påvisade det 

motsatta. Connell & Pearse och Nilsson & Thorsell redogör för att de nämnda attributen var 

kopplade till den kvinnliga könsrollen.181 De rådande normer och värderingar som var 

aktualiserade i samhället under 1950-talet avspeglades både i skolan och samhället182 Så 

utifrån det kan det antas att elevens handling försvårade skolans uppdrag att fostra den ideala 

kvinnliga medborgaren. 

8.	Slutsatser	och	slutdiskussion	
Syftet med undersökningen var att belysa hur flickor skulle fostras till den ideala kvinnliga 

medborgaren genom den undervisning som bedrevs på den kommunala flickskolan i Örebro 

under läsåren 1956/1957-1957/1958. Analysen har synliggjort och konkretiserat skolans 

betydelse för upprätthållandet av könsmönster genom verksamhetens fostransuppdrag.  

 

Metoden som legat till grund för analysen är hermeneutisk analysmetod, som avser att 

fungera som ett verktyg för att tolka och förstå källmaterial.183 Hermeneutikens tolkningslära 

är inte enbart intresserad av texten som helhet utan alla beståndsdelar som skapar textens 

mening och essens är av betydelse.184 Hermeneutiken anses vara en passande metod när 

undersökningar berör dokument och sociala handlingar.185 Vilket motiverar valet av 

analysmetod då arkivhandlingar och 1955 års undervisningsplan utgjort det empiriska 

materialet för studien.   

 

Den tidigare forskningen som analysen stödjer sig emot är inriktad på folkskole- och 

flickskolestadgarna som var aktuella under 1900-talets första hälft. Forskningen berör även 

hur genus och kön påverkade flickors möjlighet till utbildning i både en nationell och 

internationell kontext. 

 

De teoretiska ramverken som genomsyrat studien är hämtat ur genusteorin med fokus på 

begreppen genussystem, könsmönster och könsstereotyper. Genussystemet definierar könens 

 
181 Connell & Pearse, 2015, 15f, 59, 69; Nilsson & Thorsell, 1976, 46. 
182 Nordin, 2012, 182. 
183 Bryman, 2011, 507f. 
184 Brinkkjær & Høyen, 2013, 73. 
185 Bryman, 2011, 507. 
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olika förhållanden som i praktiken överordnar män och underordnar kvinnor.186 Systemet är 

uppbyggd av en dynamisk struktur som betecknar ett nätverk av föreställningar, fenomen, 

processer och förväntningar. Det är således en ordningsstruktur av könen som kommunicerar 

önskvärda kännetecken och attribut kopplade till genus.187  

Begreppet medborgarideal är även det centralt för undersökningens syfte. 

Medborgaridealet i en skolkontext kan förstås med hjälp av läroplaner och andra 

skoldokument som är färgade av medborgarideal. Idealet är dynamiskt och kan skilja sig åt 

från tid till tid. Idealet besitter särskilda föreställningar om hur en medborgare ska uppträda 

för att främja utvecklingen av det demokratiska samhället denne lever i.188  

 

I analysen har det framkommit ett antal intressanta resultat som besvarar studiens 

forskningsfrågor. Könsmönster kan urskiljas i såväl den kommunala flickskolans 

undervisning samt i den nationella undervisningsplanen. Könsmönstren tar sig uttryck i 

undervisningen genom att kvinnligt associerade egenskaper uppmuntrades på olika sätt. 

Undervisningen på den kommunala flickskolan var därmed tydligt präglad av vad 

undervisningsplanen signalerade. I ämnena hushållsgöromål och hemkunskap praktiserades 

deras förmågor kring hushållssysslor vilket är koherent med undervisningsplanens 

anvisningar gällande att flickorna skulle förberedas för ett liv i hemmet. Skolans val att 

samordna studiebesök med tema husmoder är en tydlig signal på vilka värden och normer 

som förmedlades till flickorna.189 Även ämnet kvinnlig slöjd var starkt färgat av den ideala 

husmodern då de fick tillverka produkter för hemmet.190 191 Undervisningen i ämnena låg i fas 

med sin tid då flickornas utbildning skulle förbereda dem för ett liv som hemmafru.192 

Örebros kommunala flickskola och den nationella undervisningsplanen samverkade i 

reproduktionen av de kvinnliga könsmönstren som återfanns i skolan och samhället.  

 

Efter att ha undersökt undervisningsplanen och de arkivhandlingar som legat till grund för 

analysen, kan det tydligt urskiljas att ordning och uppförande var två viktiga egenskaper som 

 
186 Connell & Pearse, 2015, 9. 
187 Hirdman, 2004b, 116f. 
188 Wahlström, 2015, 180. 
189 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala 
flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957/1958/s. 17. 
190 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1956-
1957/s. 12. 
191 Örebro stad/Stadsarkivet/Kommunala flickskolan/B1:2/Årsredogörelser/F11:77/1957-
1958/s. 14f. 
192 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49ff, 61ff. 
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den kvinnliga ideala medborgaren borde besitta. De här betygsgrundande ämnena kan tolkas 

som att de var högre värderade jämfört med andra läroämnen i och med att normalbetyget var 

A för ordning och uppförande medan normalbetyget för de andra ämnena var Ba. Ett lägre 

betyg än A i uppförande och ordning ansågs vara oacceptabelt, med tanke på att den ideala 

kvinnliga medborgaren skulle vara ordningsam och ha ett gott uppförande. Ett lägre betyg än 

A i andra ämnen var däremot acceptabelt.193 Ett resultat som rör betygssättningen i ämnena 

matematik och hemkunskap, var den orimliga fördelningen av betygen. Här återkommer de 

tydliga könsmönstren gällande att kvinnor borde ägnat sig åt hushållsarbete och att ett ämne 

såsom matematik inte var av relevans för deras framtid. Den orimliga betygsfördelningen 

inom ämnet matematik påverkade flickornas framtidsutsikter eftersom att deras möjligheter 

till fortsatta studier begränsades. Med de här resultaten fastställda kan tydliga könsmönster ses 

i samband med skolans uppdrag att fostra den ideala kvinnliga medborgaren utifrån ämnesval 

och betygssättning. Vilket signalerade att flickorna skulle fostras till fogliga och 

ordningsamma medborgare vars huvudsakliga syssla var att sköta hemmet. I och med att det 

var målet med fostransuppdraget kan det ses som rimligt att skolan ansåg att det inte var 

någon större katastrof att mer än en halv klass inte uppnådde kriterierna för normalbetyget i 

matematik.  

 

Med hjälp av analysen kunde det urskiljas tydliga könsmönster inom lärarkåren. Å ena sidan 

kan det urskiljas att de manliga lärarna på Örebros kommunala flickskola undervisade i de 

naturvetenskapliga ämnena vilket överensstämmer med de teoretiska ramverken och den 

tidigare forskningen som ligger till grund för studien. Å andra sidan fanns det kvinnliga lärare 

på skolan som även de undervisade i de naturvetenskapliga ämnena, vilket motsäger det den 

tidigare forskningen och de teoretiska ramverken påstår. Kvinnorna i den här kontexten 

avviker från påståendet att kvinnor under 1950-talet inte skulle befatta sig med ämnena.194 

Resultatet av den här slutsatsen blir tudelad då skolan i ett avseende upprätthöll de typiska 

könsmönstren och i ett annat avseende upprätthöll inte skolan de typiska könsmönstren. 

Genom porträtteringen av de nyanställda kvinnliga lärarna i årsredogörelserna kunde 

analysen fastställa att kvinnorna blev underordnade det manliga könet. I det här fallet blev de 

kvinnliga lärarna underordnade sina makar och fäder då deras titlar och yrken beskrevs först i 

presentationen och kvinnornas kompetens kom i andra hand. Resultatet av porträtteringen kan 

 
193 Kungliga Skolöverstyrelsen, 1955, 10. 
194 Huston, 2015; Larsson, 2015; Qvarsebo, 2006, 49f. 
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härledas till genusordningens mest centrala tanke, att kvinnor underordnas män.195 Lärarna 

hade en betydande roll i skolans verksamhet då det var de som hade huvudansvaret för att 

fostra eleverna, men även skolan som organisation spelade en viktig roll i att traditionella 

genusarrangemang fortplantades. Genom den nedvärderande porträtteringarna av de kvinnliga 

lärarna bidrog skolan till upprätthållandet av de rådande könsmönstren. 

 

I analysdelen som undersöker enskilda elevers prestationer och framtidsplaner så framkom 

varierade resultat. I tre av fallen följer resultaten samma mönster, nämligen att elev 1, elev 3 

och elev 4 avvek från de normer som associerades med det kvinnliga idealet. Elev 1 avvek 

från rådande könsnormer genom att studera vidare till ett mansdominerat yrke. Elev 3 avvek 

genom att hon valde ett yrke som frångick vad hennes klasstillhörighet reglerade, i och med 

att småskolelärarinna inte var ett yrke för arbetarklassen under 1950-talet. Elev 4 avvek dels 

på grund av sin funktionsvariation från det den ideala kvinnliga medborgaren associerades 

med och dels avvek hon från normen då hon gick emot en läkares inrådan om att avsluta sin 

skolgång. 

 I de här tre fallen var det tydligt att eleverna föll utanför ramarna i förhållande 

till vad studiens teori framförde gällande genusordningar, genussystem och könsstereotyper. 

Den dåtida ideala kvinnan kunde sammankopplas med den kvinnliga stereotypens egenskaper, 

exempelvis ansågs det att kvinnor var passiva, lättpåverkade, hade en låg drivkraft och var 

självuppoffrande.196 De tre flickorna föll med andra ord inte innanför ramarna för ett önskvärt 

kvinnligt beteende under 1950-talet. Snarare uppvisade deras normbrytande beteenden på att 

de var handlingskraftiga flickor. Slutsatsen kan då dras att skolan fallerade i sitt uppdrag att 

fostra den ideala kvinnliga medborgaren, då de tre eleverna inte gjorde som deras kön- och 

klasstillhörighet reglerade. Å andra sidan lyckades skolan med sitt fostransuppdrag med elev 

2, vars yrkesval och beteende föll innanför ramarna för sitt kön och sin klass. 

 

Med de resultat som framkommit av analysen så har samtliga av studiens forskningsfrågor 

besvarats. Det vill säga att undersökningen har besvarat vilka könsmönster som kunnat 

urskiljas i undervisningsplanen och den kommunala flickskolans verksamhet, hur det 

kvinnliga medborgarridealet porträtterades och hur flickorna skulle fostras utifrån det. 

 

 
195 Connell & Pearse, 2015, 9. 
196 Connell & Pearse, 2015, 15f, 69; Nilsson & Thorsell, 1976, 46. 
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De resultat som framkommit av analysen är viktiga i relation till en lärares yrkesprofession. I 

inledningen till studien nämndes dagens jämställdhetsarbete och studiens resultat ger en 

djupare förståelse för varför arbetet är av vikt. En lärare ska i sin roll verka för ett jämställt 

skolklimat men utan en historisk förförståelse kan det vara svårt att argumentera för varför det 

är av relevans i dagens samhälle. 

 

Den här undersökning har i relation till tidigare forskning kompletterat området genom att 

fylla det tomrum som fanns för forskning på flickskolor i Örebro. Den tidigare forskningen 

som studien tagit avstamp ifrån har utgått från svenska och amerikanska kontexter. Att 

applicera en amerikansk skolkontext på en svensk skolkontext, skulle kunna vara 

problematiskt. Däremot har den svenska och amerikanska forskningen i det här fallet varit 

enhällig trots två olika skolsystem och samhällskulturer, vilket konfirmerar även de 

amerikanska undersökningarnas relevans för studiens syfte. Dock finns ett tomrum i den 

tidigare forskningen gällande flickor med funktionsvariationer i en historisk kontext, det 

nämns inte överhuvudtaget i de studier som legat till grund för arbetet. Det hade dessutom 

varit önskvärt att den tidigare forskningen lagt mer vikt vid klassaspekten och hur 

klasstillhörigheten begränsade tillgången till utbildning. Klassaspekten har dock framkommit 

till viss del, men fokus har legat på könstillhörigheten. I den tidigare forskningen som legat 

till grund för studien har ett ytterligare tomrum identifierats angående betygens betydelse för 

elevers framtidsutsikter. Med de här kritiska synpunkterna i åtanke vore det önskvärt om 

framtida forskning berör flickor med funktionsvariationer i en historisk skolkontext, hur 

klasstillhörigheten styrde utbildningsmöjligheten för båda könen samt hur betygen påverkade 

elevernas framtid. 
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