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1. Inledning 
De senaste månaderna har Risbergska skolan i Örebro varit i hetluften. Skolans vara eller 

icke-vara har diskuterats och den 21:a april kom beskedet att skolan läggs ner. De lokala 

tidningarna har skrivit om beslutet som att ”En epok går i graven” och använt rubriker som 

”Risbergska skolan 1972-2015”.
1
 Vad nog inte många vet om är det förflutna som skolan 

hade innan den på 1970-talet övergick till att bli gymnasieskola. Från 1800-talets mitt var den 

en flickskola som omfattade många olika utbildningsformer och inriktningar. Skolan bytte 

namn ett flertal gånger men ändå verkade namnet ”Risbergska”, efter flickskolans privata 

grundare, alltid återkomma. 

Till skillnad från pojkars utbildningar inom läroverken som finansierades med statliga medel 

så växte flickutbildningen fram genom just privata initiativtaganden. Kostanden för 

utbildningen var dock hög men fler och fler inom den framväxande borgarklassen börjande få 

råd att utbilda sina döttrar. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet stod de privata 

flickskolorna för den största delen av flickors högre utbildning. Innehållet i flickornas och 

pojkarnas utbildning varierade dock stort. Medan pojkarna främst utbildades för att förberedas 

för högre studier var flickornas utbildning i många fall inriktade på kvinnans roll som maka 

och mor, allt utefter dåtidens föreställningar om vad som var manligt och kvinnligt.
2
  

Även inom dagens skola diskuteras skillnaden mellan flickor och pojkar, både intellektuellt 

och beteendemässigt. De senaste 30 åren har flickorna allt mer dragit ifrån pojkarna på 

betygsskalan. Idag har pojkar endast bättre betyg i Idrott och Hälsa än vad flickor har.
3
 

Forskarna diskuterar orsaker och många har kommit fram till att genusnormerna spelar en stor 

roll. Det anses råda en ”antipluggkultur” bland pojkarna och en motsatt kultur bland flickorna. 

De sistnämnda förväntas vara duktiga, skötsamma och värna om sina betyg och gör de inte 

det så ses det som ett mycket stort problem.
4
 Som följande undersökning kommer att visa så 

är detta ingen ny uppfattning utan ett tankesätt som har djupa rötter.  

I denna uppsats ligger fokusen på Risbergska skolan i Örebro. Avsikten har varit att studera 

lärarnas syn på skolflickan och hennes uppförande mellan åren 1920 och 1932. 1920-talet var 

en omvälvande tid med förändringar för kvinnan i samhället där en ny typ av kvinnlighet 

började skapas. År 1919 beslutade den svenska riksdagen att kvinnor skulle kunna få rösta i 

riksdagsvalen till den första och andra kammaren. Efter att grundlagen genomgått diverse 

ändringar, kunde kvinnor för första gången rösta och väljas in i tvåkammarriksdagen vid valet 

1921.
5
 Därför har det varit intressant att studera detta tidsintervall och se att trots att kvinnor 

formellt hade samma medborgerliga rättigheter som män, så fanns det fortfarande starka 

                                                           
1
 http://na.se/nyheter/orebro/1.2939180-bilder-risbergska-skolan-1972-2015. 

http://na.se/nyheter/orebro/1.2939102-na-fragar-hur-minns-du-risbergska-. Hämtad 2015-05-25. 
2
 Schånberg, Ingela (2010), Flickskolornas utveckling och avveckling, s. 1 ff. 

3
 http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-

skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning.  Hämtad 2015-04-08. 
4
 http://www.aftonbladet.se/debatt/article12276405.ab. Hämtad 2015-05-25. 

5
 Östberg, Kjell (2001), ”Demokratiskt genombrott med förhinder: Kvinnorna och det demokratiska 

genombrottet under mellankrigstiden” i Jönsson, Christer (red), Rösträtten 80 år, s. 101. 
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föreställningar om vad män respektive kvinnor borde göra. Ett genusperspektiv har därför 

applicerats för att analysera hur synen på dagens flickor har påverkats av dåtidens syn. 

2. Forskningsläge och teoretiska utgångspunkter 

2.1. Skolväsendet och synen på flickan vid sekelskiftet 

Joan Wallach Scott är amerikansk historiker och ett ledande namn inom genushistorisk 

forskning. Hon har definierat begreppet ”genus” som sambandet mellan två påståenden men 

dessa behöver ändå hållas isär analytiskt. Dessa är att 1) ”genus är ett konstruktivt element i 

sociala relationer som bygger på uppfattade skillnader mellan könen”
6
 och att 2) ”genus är ett 

väsentligt sätt att ge betydelse åt maktförhållanden”.
7
 De olika påståendena består i sin tur av 

olika delmängder. Wallach Scott skriver att i det första påståendet finns det fyra nivåer som är 

förbundna med varandra. Dessa är i ordning, de 1) kulturella symbolerna, de 2) normativa 

begreppen, de 3) sociala institutionerna och organisationerna, samt 4) den subjektiva 

identiteten.
8
 

Wallach Scotts teori om de fyra nivåerna har använts av många svenska forskare som studerat 

det svenska skolsystemet. Bland annat har historikern Christina Florin och pedagogen Ulla 

Johansson använt sig av dem när de har undersökt det svenska läroverkets omvandling under 

industrialiseringen i ”Där de härliga lagrarna gro…” – Kultur, klass och kön i det svenska 

läroverket 1850-1914. De har bland annat använt sig av källmaterial som kollegieprotokoll, 

intagningsmatriklar och skolkataloger från Rudbeckianska skolans arkiv i Västerås, samt 

lärarmötesberättelser och memoarer. 

I forskningen studerar Florin och Johansson bland annat hur manligt och kvinnligt 

konstruerades i den lärda världen. De skriver att det på den symboliska nivån (1) skapas 

föreställningar om vad som är typiskt manligt eller kvinnligt. De finner i källmaterialet att den 

”professionelle” definitionsmässigt främst är en man.
9
 Kvinnor ansågs olämpliga att omfattas 

av detta på grund av att den ”professionelle i statens tjänst hade ett övergripande ansvar för 

samhällsutvecklingen och den stora världen, vilket ansågs oförenligt med kvinnornas 

engagemang för den lilla världen – hem och familj och ansvar för fortplantningen.”
10

 Genom 

att använda biologi och psykologiska argument konstruerades kvinnors underordning till 

naturlagar.
11

 Exempelvis ansågs kvinnor olämpliga att utöva makt i professionella 

sammanhang på grund av föreställningar om att de led av bristande logik, 

                                                           
6
  Wallach Scott, Joan (1985), ”Genus – en användbar kategori i historisk analys”, i Carlsson Wetterberg, 

Christina & Jansdotter, Anna (red), Genushistoria – En historiografisk exposé, s. 98. 
7
 Ibid. 

8
 Wallach Scott (1985), s. 98 f.  

9
 Florin, Christina, Johansson, Ulla (1993), Där de härliga lagrarna gro…” – Kultur, klass och kön i det svenska 

läroverket 1850-1914, s. 197. 
10

 Florin & Johansson (1993), s. 197 f.  
11

 Florin & Johansson (1993), s. 198. 
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abstraktionsförmåga och rationalitet. Vad som ansågs ”naturligt” och oföränderligt utestängde 

kvinnor från det professionella.
12

 

På den normativa nivån (2) får de symboliska begreppen en mening och denna används i lagar 

och normsystem. Till exempel var det enligt grundlagen endast möjligt för män att inneha de 

högre professionella ämbetena.
13

 Florin och Johansson forsätter att förklara att på den 

institutionella nivån (3) så var det professionella tjänstesystemet könssegregerat där män 

innehade de högsta positionerna medan kvinnorna förpassades till de underordnade. På den 

sista nivån, den subjektiva (4), användes alla de tidigare nivåerna för att skapa en manlig 

könsidentitet, en manlig hegemoni, där en statligt arbetande professionell kvinna var något 

annorlunda och avvikande.
14

 

Florin och Johansson skriver även om hur medelklassens män fick sina utbildningsbehov 

tillgodosedda av staten men att detta inte gällde medelklassens flickor. Flickskolorna blev inte 

intagna i den statliga ekonomiska sfären som läroverken för pojkar blev. De borgerliga 

fäderna betalade istället mycket pengar för döttrarnas privata utbildning istället för att försöka 

inordna dem under statens ekonomiska beskydd. Florin och Johansson beskriver det som att ”i 

valet mellan detta och att ge kvinnor tillträde till marknaden på samma villkor som män, 

föredrog de borgerliga männen att betala det pris som ett privat flickskoleväsende 

betingade.”
15

 Att borgerlighetens kvinnor skulle bli utbildade och börja ställa krav på högre 

poster ansågs vara ett stort hot mot männens könsmakt i det borgerliga samhället.
16

 

Ulla Johansson har fortsatt att använda sig av Wallach Scotts modell när hon har studerat liv 

och lärande i svenska läroverk mellan åren 1927 till 1960. Hon talar där om att för att kunna 

utgå ifrån Wallach Scotts modell måste forskaren också utgå ifrån den tradition som den 

föddes i, den poststrukturalistiska, som ”betonar den roll som diskurser, språk och symboler 

spelar i konstruktionen av den sociala verkligheten”.
17

 

Johanssons källmaterial har bestått av tryckta memoarer och minnesskrifter men också ett 

antal muntliga källor som berättat om sin skoltid vid läroverken. Hon finner att inom 

läroverken verkade den meritokratiska diskursen där den begåvade eleven sågs som den 

ideala läroverkseleven. Begåvningen ansågs dock vara en bristvara vid 1920-talet. Johansson 

redogör för att det var ”ett synsätt som också legitimerade läroverkens exklusivitet.”.
18

 

Definitionen av den begåvade eleven varierade dock och gränserna var otydliga för vad som 

kunde bedömas som en begåvad elev och vad som bedömdes som en icke begåvad elev. De 

elever som inte ansågs hålla måttet kunde relegeras från läroverken. I vissa fall kunde 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Schånberg, Ingela (2004) skriver att först år 1918 tog riksdagen beslutet att kvinnor skulle kunna arbeta som 
adjunkter och lektorer vid de statliga läroverken., De dubbla budskapen – kvinnors bildning och utbildning i 
Sverige under 1800- och 1900-talen, s. 141. 
14

 Florin & Johansson (1993), s. 198. 
15

 Florin & Johansson (1993), s. 139. 
16

 Ibid. 
17

 Johansson, Ulla (2000), Normalitet, kön och klass: Liv och lärande i svenska läroverk 1927–1960, s. 16 f. 
18

 Johansson (2000), s. 44 f. 



Beatrice Hargefeldt 

4 
 

överbetyg i somliga ämnen kompensera upp för underbetyg i andra. Enligt det meritokratiska 

synsättet skulle dock läroverken vara förunnat de verkligt begåvade eleverna.
19

 

Johansson diskuterar även normalitet och normalisering vid läroverken. Hon konkluderar att 

lärarnas bild av den ideala eleven hörde ihop med dennes intellektuella prestationer. Eleven 

skulle vara ”duktig, påläst, intresserad, ambitiös eller rent av en plugghäst.”
20

 Däremot visar 

Johanssons intervjustudie på en uppfattning om att det just var de duktiga flickorna som hölls 

tillbaka så att deras ställning inte skulle bli för framträdande. Hon kopplar detta till sina andra 

resultat som visade på en oro inom lärarkåren för att flickor presterade bättre än pojkar. 

Johansson finner också att eleverna vid flickläroverken och eleverna vid gossläroverken 

uttryckte sig olika i termer om hur eleverna skulle bete sig. Medan före detta 

flickläroverkselever beskrev det ideala beteendet med ord som ”flit, ordentlighet, punktlighet, 

plikttrohet, lydnad, snällhet, ärlighet och skötsamhet.”
21

 menade före detta 

gossläroverkselever att de inte fick busa eller ifrågasätta.
22

 Johansson skiljer här på att 

flickornas ordval består av moraliska rättesnören medan pojkarnas ordval betonar det yttre 

beteendet. Hon betonar också att flickornas ordval associeras med underordning och passivitet 

medan pojkarnas associeras med handling.
23

 

Den brittiska historikern Pamela Cox har i sin studie Gender, justice and wellfare: Bad Girls 

in Britain, 1900-1950 undersökt brittiska flickor i rättsystemet. Hon har utgått ifrån statliga 

rapporter när hon har analyserat under vilka omständigheter flickornas handlande bedömdes 

som brottsligt och vad det fanns för möjligheter för flickorna att förändra sitt beteende. Cox 

inleder med att flickor sällan har studerats när det handlat om barndomen och ungdomstiden, 

då istället pojkar har varit i fokus. När det kvinnliga könet har undersökts så har detta främst 

omfattat vuxna kvinnor. På senare år har dock studier gjorts som bland annat fokuserar på 

flickors utbildning, deras moraliska riktlinjer med mera. Hon redogör också för hur den 

moderna, ensamstående flickan som skapades under den första halvan av 1900-talet, sågs som 

ett hot mot samhället då hennes moraliska ”förfall” skulle leda till familjens förfall, och i 

längden statens förfall.
24

 

Cox visar på att det vanligaste brottet som flickor och unga kvinnor utförde var mindre 

stölder. Våldsbrott var ovanliga men förekom till viss del. Däremot var det vanligt att om 

flickor blev tagna för brott så behandlades deras fall som skyddade utredningar. Detta 

förknippades ofta med uppföranden som ansågs mot normen i samhället, bland annat sexuella 

beteenden.
25

 De flesta av ungdomarnas brott, som behandlades i ungdomsrätten, fick 

konsekvenser som böter eller skyddstillsyn. Ett mindre antal placerades hos släktingar eller en 

person som bedömdes kapabel att ta hand om ungdomarna. Vissa hamnade även på 

institutioner för personer som ansågs defekta eller efterblivna. Många av dessa institutioner 

och hem för de som inte passade in i samhället drevs på privat basis vilket ledde till att de 

                                                           
19

 Johansson (2000), s. 45. 
20

 Johansson (2000), s. 149. 
21

 Johansson (2000), s. 150. 
22

 Ibid. 
23

 Johansson (2000), s. 149 ff.  
24

 Cox, Pamela (2003), Gender, justice and wellfare: Bad Girls in Britain, 1900-1950, s. 1-8. 
25

 Cox (2003), s. 50. 
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skiljde ut ungdomarna utifrån både brottets art, ålder och kön men också religion och deras 

uppfattade mentala kapacitet. Flickorna bedömdes också utifrån deras erfarenheter och 

kunskap om sexuella handlingar, samt hur lätt de hade för att drabbas av ett moraliskt förfall 

på grund av detta.
26

 

Historikern Anna-Karin Frih har studerat synen på och föreställningar om flickans hälsa. 

Huvudfrågan i hennes avhandling har utgått ifrån hur föreställningar om kön påverkade hur 

läkarna diskuterade om de barn och ungdomar som de undersökte. Hon har utgått från 

källmaterial från både inommedicinska tidsskrifter som Hygeria och populärmedicinsk 

litteratur som Hälsovännen. Undersökningsperioden 1870 till 1930 ansågs optimal eftersom 

läkarnas inflytande blev större under den tiden. De ansågs veta vad som var sjukt eller friskt 

men också vad som var manligt eller kvinnligt.
27

 

Frih redogör för bilden av den ”nya flickan” efter sekelskiftet 1900 som associerades med nya 

skönhetsideal, med idrott och fysisk aktivitet och ett liv i det offentliga. Samtidigt fanns det 

kvar föreställningar om flickan och hennes fysiska begränsningar. I de ledande 

läkartidningarna skedde diskussioner om att flickan under puberteten ansågs vara i ett känsligt 

stadie där hon var lättsårad, försiktigare och psykiskt svårare att hantera.
28

 Andra 

föreställningar var att det var skolarbetet som var anledningen till flickornas ohälsa. De 

flickor som var friska och levde sunt, samt var präktiga, klarade av skolarbetets belastning i 

alla fall. Detta gällde även de flickor som inte såg på skolarbetet med för stort allvar. De 

flickor som dock hade svårare för inlärningen och som tog skolan på för stort allvar var de 

som for illa och blev överansträngda, menade skribenter på läkartidningarna. Detta hävdades 

hända mer sällan hos pojkarna trots att deras arbetsbörda i undervisningen ansågs vara större. 

Flickans ”klenare” fysik troddes vara anledningen.
29

 Det fanns dock de läkare som inte höll 

med i dessa föreställningar om att flickan skulle vara sämre lämpad för intellektuella studier. 

Visserligen kunde viss vila vara bra under pubertetens svåraste år men detta gällde inte bara 

flickor utan även pojkar.
30

 

Historikern Sara Backman Prytz skriver i sin avhandling Borgerlighetens döttrar och söner: 

kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880-1930 om hur borgerliga 

läroverksungdomar konstruerade manliga och kvinnliga ideal i sina skoltidningar. Hon har 

utgått ifrån frågeställningen ”Vilka könstereotyper finns i läroverksungdomens texter runt 

sekelskiftet 1900?”.
31

 Backman Prytz har undersökt tidningarna utifrån fem teman: Ungdomar 

och ungdomstiden, kärlek och kärleksrelationer, kropp och aktivitet, föräldrar och 

föräldraskap och arbetsliv och yrkeskarriär.
32

 Inom temat kärleksliv och kärleksrelationer 

framkommer, i framför allt pojkarnas framställningar, en stereotyp om den ”späda flickan” 

och den ”starke pojken”. Flickan beskrivs som späd och liten i förhållande till pojken som är 

                                                           
26

 Cox (2003), s. 80-89. 
27

 Frih, Anna-Karin (2007), Flickan i medicinen: Ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930, s. 59 ff. 
28

 Frih (2007), s. 179-195. 
29

 Ibid. 
30

 Frih (2007), s. 197. 
31

 Backman Prytz, Sara (2014), Borgerlighetens döttrar och söner: kvinnliga och manliga ideal bland 
läroverksungdomar, ca. 1880-1930, s. 15. 
32

 Backman Prytz (2014), s. 32 ff.  
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större och starkare. I vissa skildringar blir skillnaden så överdrivet stor att flickan uppfattas 

som klen och kroppsligt mycket underlägsen pojken. Den ”späda flickan” behöver också ofta 

hjälp eller beskydd av en man i framställningarna.
33

 

I flickornas framställning av idealen för kvinnor är variationerna något större, även om deras 

skönhetsideal för flickor är mycket lika med pojkarnas. En skillnad är dock att i flickornas 

noveller kan även flickor ha stora växlingar i sitt humör och göra bus med mera. Dessutom 

visar de några tecken på att följa tidens trend med ett engagemang för emancipationsfrågan.
34

 

Backman Prytz skriver dock att trots detta visar hennes undersökningsresultat på att idealen 

och föreställningarna om både flickor och pojkar, inte förändrades avsevärt under den period 

som hon har studerat. Särskilt inom pojkläroverken förblev idealen statiska från generation till 

generation.
35

 

2.2. Flickskolan och uppförande 

Forskningen om den svenska flickskolan och uppförande vid dessa har inte varit särskilt 

omfattande. Nordens första professor i kvinnohistoria, Gunhild Kyle, var en av de första som 

genomgående studerade den svenska flickskolan under 1800-talet. Hennes frågeställningar 

har bland annat utgått ifrån vilka samhällsgrupper som flickskolorna gynnade och hur 

flickskolornas undervisning förhöll sig till de mål som formulerades för dessa. Källmaterialet 

omfattar styrelse- och direktionsprotokoll från flickskolornas arkiv, protokoll från 

flickskolemötena mellan åren 1879 till 1901, samt läroboksförteckningar och timplaner från 

de skolor som undersökts.
36

 

Kyle finner att de flesta av de fäder som hade döttrar i Göteborgs flickskolor, hade titlar som 

affärsmän, tjänstemän i mellanställning, samt hantverkare. Antalet fäder ifrån arbetarklassen 

var låg. Höginkomsttagande fäder var vanligare mellan åren 1861 till 1870 medan de lägre 

tjänstemännens antal ökade de följande åren. Kyle påpekar att det fanns ett samband mellan 

elevernas sociala ställning och skolornas grundares sociala ställning. Grundarna tycktes rikta 

sin verksamhet till familjer ur den egna sociala klassen. De allra flesta skolflickorna hade 

därför en bakgrund inom olika grupper av borgerligheten.
37

 

Kyle redovisar vidare att det dominerande önskemålet med skolflickornas undervisning var att 

de skulle ha en ökad bildning när de blev hemmafruar. Samtidigt gjorde demografiska 

förändringar att en andel av de vuxna kvinnorna förblev ogifta och för att kunna försörja sig 

behövde de yrkesarbeta. Undervisningen vid flickskolorna hade därför ibland paradoxala 

målsättningar. Vidare beskrivs att de ämnen som främst praktiserades vid flickskolorna var av 

humanistisk karaktär. Dessa ämnen fick ett betydligt större utrymme på schemat än 

naturvetenskapliga ämnen och matematik. Anledningen var föreställningar om hur kvinnor 

var intellektuellt lagda och vilka yrkesmöjligheter som ansågs tillgängliga för kvinnor.
38
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37

 Kyle (1972), s. 64-78. 
38

 Kyle (1972), s. 214 f.  



Beatrice Hargefeldt 

7 
 

Ekonomihistorikern Ingela Schånberg har granskat kvinnors utbildning i De dubbla 

budskapen – Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 1900-talen. Hon har 

relaterat flickskolornas fokusering på hemmet eller arbetsmarknaden till efterfrågan som 

fanns på arbetsmarknaden efter kvinnors arbetskraft. Hennes syfte har därför varit att 

undersöka relationen mellan flickskoleutbildningen och arbetsmarknaden. Schånbergs 

exempel har utgått ifrån två flickskolor i Lund och hon jämför resultaten från dessa skolor 

med resten av landet. Källmaterialet rör bland annat årsredogörelser från båda skolorna i 

Lund, samt berättelser från de allmänna flickskolemötena från åren 1879 till 1911. 

Schånberg skriver att efter skolreformen 1927 betonade målformuleringen för flickskolan att 

undervisningen hade dubbla mål. Den skulle både förse flickan med utbildning som var 

användbar på arbetsmarknaden, samt utbildning för den privata sfären, hemmet, som skulle 

förbereda skolflickan för sina uppgifter som maka och mor. Hon konkluderar i sina resultat 

från perioden 1910 till 1930 att flickskolevärldens företrädare betonade detta starkt. De 

arbeten som skolflickorna främst utbildades till var dock så kallade ”dead-end-jobs” utan 

större karriärmöjligheter. Detta berodde på den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden. Att 

flickskolan sen behölls som skolform långt in på 1900-talet berodde på argument om tradition 

och kvinnans särart. Om detta rådde det konsensus mellan de inblandade politiska parterna 

men det väckte blandade åsikter bland kvinnoorganisationerna.
39

 

Schånberg har i sin forskning även intresserat sig för flickskolans kultur och miljö. Bland 

annat har hon i en artikel, baserad på forskningen om flickskolorna i Lund, noterat en stark 

närvaro av den kristna etiken.
40

 Schånberg har också gett exempel på synen på skolflickans 

beteende. Det var önskvärt för en skolflicka under 1920-talet att inte sticka ut eller uppföra sig 

på ett sätt som inte ansågs snällt eller ordentligt. Att hon ville ifrågasätta sin omgivning 

ansågs inte lämpligt och hennes självständighet uppmuntrades inte heller.
41

 Schånberg ger 

vidare exempel på skolflickornas uppförande. Vanliga snedsteg beskrivs som glömda böcker 

och att komma för sent till lektionerna. Vidare redogör hon också för hur skolflickorna testade 

lärarnas gränser på olika sätt och att det ”var en kamp mellan elev och lärare om tid och rum, 

mellan kaos och ordning.”.
42

 Snedstegen bestraffades på olika sätt beroende på hur allvarlig 

incidenten var men att skolflickornas ordningsbetyg sänktes var ingen ovanlig påföljd.
43

 

2.3. Sammanfattning och problem 

Sammanfattningsvis har det funnits en mer omfattande svensk forskning om läroverken under 

perioden runt sekelskiftet 1900 men betydligt mindre forskning som behandlar flickskolorna. 

Christina Florin och Ulla Johansson har med hjälp av Joan Wallach Scotts teorier om genus 

visat på hur svenska kvinnor blev uteslutna från högre poster inom den akademiska världen. I 

Johanssons egen forskning har hon tydligt visat på det meritokratiska synsätt som fanns vid 

läroverken och hur den ideala läroverkseleven skulle vara. Cox beskriver tidsandan under 

                                                           
39

 Schånberg (2004), s. 178-188. 
40

 Schånberg, Ingela (1997), ”Kvinnors utbildning och ’livskarriärer’. Flickskolorna i Lund på 1920- och 1930-
talet”, i Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, s. 150 f.  
41

 Schånberg (2004), s. 180.  
42

 Schånberg (2004), s. 183. 
43

 Schånberg (2004), s. 184. 
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början av 1900-talet och den påtagliga rädsla som fanns för att samhället skulle förfalla om 

kvinnorna lämnade hemmet. Dessutom visar hon på inställningen om att flickan som begick 

brott ofta kopplades ihop med ett sexuellt moraliskt förfall. Frih har beskrivit synen på flickan 

inom medicinen och visat på synen att flickor var sämre lämpade för intellektuellt arbete än 

pojkar. Backman Prytz undersökte utifrån ett elevperspektiv hur läroverksungdomar 

konstruerade manliga och kvinnliga ideal och ser att medan flickornas bild av idealen följde 

mer med tiden så förblev pojkarnas bild av idealen statiska. 

I sin forskning om den svenska flickskolan har Gunhild Kyle påvisat hur klasstillhörigheten 

bestämde vilka flickor som hade möjlighet att studera vid de privata flickskolorna under 

1800-talet. Fokusen på humanistiska ämnen hade koppling till föreställningar om det 

kvinnliga könets intellektuella förmåga. Både Kyle och Ingela Schånberg har till viss del i sin 

forskning fokuserat på hur flickskolorna utbildade flickorna för arbetsmarknaden eller 

hemmasfären. Schånberg har dessutom gett exempel på hur uppförande vid flickskolor kunde 

bedömas. Det saknas dock genomgående historisk forskning med fokusering på lärarnas syn 

på skolflickan och hennes uppförande. Dessutom finns det inga studier om flickskolorna i 

Örebro. En undersökning med de ovan nämnda fokuseringarna är därför viktig för att 

undersöka om skolflickans uppförande vid Risbergska skolan faktiskt bedömdes utefter 

föreställningar om kön eller om det oacceptabla uppförandet mer var tecken på snedsteg i 

elevkulturen gentemot läraren. Uteslutande är det just ett lärarperspektiv som studerats. Det 

hade varit mycket intressant att få jämföra lärarperspektivet med ett elevperspektiv men tyvärr 

omfattar inte källmaterialet elevanteckningar och därför har inte en sådan vetenskaplig 

undersökning kunnat göras. 

Källmaterialet har främst omfattat samma sociala klasser som de som beskrivs i Kyles 

undersökning. Detta är på grund av att det var olika grupper inom borgligheten som hade 

ekonomiska möjligheter att låta sina döttrar studera privat. Ett klassperspektiv har därför inte 

studerats närmare eftersom det redan har varit så pass analyserat inom forskningen om den 

svenska skolan. Dock är det viktigt att påpeka att klassperspektivet är närvarande även om det 

inte studeras närmare. Inga maktförhållanden verkar utan påverkan av varandra. Därför har ett 

intersektionellt perspektiv kunnat ge en större inblick i strukturernas påverkan på lärarnas 

beskrivningar av skolflickorna. Intersektionalitet är ett begrepp som har fått ett stort 

genomslag inom genusvetenskapen de senaste åren. Begreppet och forskningsfältet runt det 

har uppstått som en kritik mot den feministiska forskningens beskrivning av ”kvinnor” som en 

homogen grupp. Innebörden i begreppet beskrivs som att maktordningar inte verkar utan 

påverkan av varandra utan att de samverkar, vilket leder till olika typer av förtryck.
44

 Ännu ett 

begrepp som har använts för analysen är normalisering, något som också Johansson berörde. 

Begreppet syftar till hur en individ uppträder enligt den samhälleliga normen i bland annat 

sina åsikter och uppförande. Normen ställer ofta ett indirekt krav på individen att bete sig 

enligt det ”normala”.
45

 

                                                           
44

 Freidenwall, Lenita, Jansson, Maria (2011), ”Inledning” i Freidenwall, Lenita, Jansson, Maria (red) Politik och 
kritik – En feministisk guide till stadsvetenskap, s. 22 f. 
45

 Bromander, Henrik (2010), Den disciplinära diskursen – En analys av Jan Björklunds skolpolitik, s. 11. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån 1920-talets normer om utbildning och förväntningar 

på unga flickor, undersöka vad lärarkåren vid Risbergska skolan har för syn på skolflickan 

och hur de har bedömt skolflickans uppförande. Förhoppningen har varit att kunna tillföra ny 

kunskap till ett litet utforskat forskningsfält. Dessutom har möjligheten funnits att kunna 

tillföra kunskap om Risbergska skolans historia, ett viktigt bidrag till den lokalhistoriska 

forskningen. Frågeställningarna har varit följande: 

 Hur beskrivs skolflickorna i lärarnas material? Finns det någon koppling mellan 

valet av ordalag och elevernas roll som flickor? Är det den intellektuella förmågan 

som beskrivs eller personligheten? 

 Hur ser lärarna på uppförandet vid skolan? Vilka är de vanligaste uppförandena 

som straffas? 

 Finns det någon koppling mellan de uppföranden som straffas och tidsepokens 

uppfattning om hur flickor ska bete sig? I vilken mån styr de rådande samtida 

normerna lärarnas bedömningar? 

4. Material och källkritik 

4.1. Material 

Valet av Risbergska skolan föreföll enkelt då skolan är den mest kända av de flickskolor som 

fanns i Örebro. En intressant aspekt är också att skolans namn fortfarande är i bruk idag. 

Vidare fanns det material i tillräcklig mängd från skolan vid Örebro stadsarkiv som kunde 

användas för en vetenskaplig undersökning. Materialet har arkiverats vid stadsarkivet på 

skolans begäran för ett antal år sedan och sträcker sig mellan åren 1919 till 1933. 

Det material som har använts som källmaterial i undersökningen är läraranteckningar från en 

anmärkningsjournal och omdömen om eleverna som fanns i journaler för mitterminskollegier. 

Kompletterande källmaterial, för att få en större förståelse för vilka skolflickorna var, har varit 

originaltryckta skolkataloger från åren som granskats. 

Styrkan med källmateralet har varit att det inte har varit bundet av sekretesslagen eftersom det 

är äldre än 70 år. Dessutom har materialets karaktär öppnat för möjligheten att kunna granska 

det med olika metoder, både kvalitativ och kvantitativ. De anteckningar som har funnits i 

anmärkningsjournalen har varit mycket detaljerade. De har i många fall gett en bra helhetsbild 

av händelseförloppet vid incidenter då skolflickorna, enligt lärarna, visade på dåligt 

uppförande. Journalerna för mitterminskollegierna har inte varit lika detaljerade i sina 

beskrivningar men de små kommentarer som beskriver skolflickorna har ändå kunnat 

användas för att ge en bild av lärarnas syn på dem. 

4.2. Källkritik 

Både anteckningarna i mitterminskollegierna och anmärkningsjournalen har tillkommit vid 

skolan. Anteckningarna i anmärkningsjournalen uppfattas också ha tillkommit i nära 

anslutning med de inträffade händelserna. Det var lärarna som beslutade vilka händelser som 
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ansågs tillräckligt grova för att föras in och detta kunde säkert skilja sig från lärare till lärare. 

Däremot fördes de ofta in i andra hand av föreståndarinnan på vittnesmål av den berörda 

läraren. Mitterminskollegierna speglar däremot lärarnas åsikter om eleverna och är inte 

beroende av någon annan källa. Det som dock ska poängteras är att lärarnas åsikter 

förmodligen har utgått ifrån deras professionella bedömning. Att personliga åsikter också har 

nedtecknats kan dock inte uteslutas. Alla dessa aspekter kopplade till närhet, beroende och 

tendens har varit viktiga att ta hänsyn till.
46

  

Alla anteckningar är handskrivna och lärarnas handstil har stundtals varit svår att läsa. 

Dessutom använder lärarna mycket förkortningar i framför allt journalerna för 

mitterminskollegierna. Att läsa noggrant så att inga misstolkningar uppstått, har därför varit 

av största vikt. En utmaning har också varit att förhålla sig så objektivt till källmaterialet som 

möjligt. Främst har utmaningen bestått av att inte ”leta” efter ett förväntat resultat utan vara 

öppen för vad källorna har att säga. 

4.3. Etiska överväganden 

På grund av att nästan 100 år skiljer mellan nutid och den granskade tidsepoken har det varit 

viktigt att ta hänsyn till att ord som används för ett syfte idag, i många fall hade en annan 

innebörd för 100 år sedan. Att befatta sig med ordens innebörd under den granskade 

tidsepoken har därför varit viktigt för att undvika missförstånd. Detta är en etisk viktig 

synpunkt för att undvika att människor ur det förgångna förtalas och detta gäller både 

skolflickorna, samt lärarkåren. 

Många av de händelser som beskrivs i källmaterialet har en viss negativ innebörd. Därför kan 

innehållet anses som känsligt trots att den 70-åriga sekretessen på källmaterialet är passerad. 

Av hänsyn till de anhöriga och de historiska personernas integritet så har inga skolflickor 

namngivits vid sina ursprungliga namn, vilket betyder att alla namn som läses är fingerade. 

4.4. Metod 

Undersökningen har delats upp i två delar. Den första delen har studerat synen på skolflickan 

och hur hon beskrivs i källmaterialet. Här har främst omdömena om skolflickorna som finns i 

journalerna för mitterminskollegierna, används som källmaterial. Detta material är större än 

anmärkningsjournalen. Det är dessutom mer uppstaplat och endast korta ord beskriver 

eleverna. Därför har till stor del en kvantitativ metod använts.
47

 Varje klass har sammanfattats 

för att ge en bild av vilka sätt som skolflickorna beskrivs på.
48

 

I den andra delen ligger fokusen på de uppföranden som finns beskrivna i 

anmärkningsjournalen. Här har jag undersökt vilka uppföranden som är vanligast och om 

dessa har någon koppling till samhällets syn på flickan. Detaljrikedomen i det här 

                                                           
46

 Se Berglund, Louise, Ney, Agneta (2015), Historikerns hantverk – Om historieskrivning, teori och metod, s. 155 
f. 
47

 Den kvantitativa metoden kan användas i många sammanhang och ger en statistisk bild av historien. Frågor 
som kan besvaras med en kvantitativ metod är hur många som beskrivs på ett speciellt sätt eller liknande. 
Kvantitativ metod har använts mycket inom bland annat det framväxande fältet konsumtionshistoria och 
historisk demografi. Berglund & Ney (2015), s. 163 f.  
48

 Det ska påpekas att i mitterminskollegierna saknas läsåret 1929-1930. 
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källmaterialet tillåter att det undersöks med en mer kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

ger forskaren möjlighet att kunna tolka och djupare sätta sig in i sitt källmaterial.
49

 Därför har 

lärarnas anteckningar i anmärkningsjournalen genomgått en djupgående textanalys för att 

försöka ”läsa mellan raderna” och analysera lärarnas syn på det dåliga uppförandet.
50

 Syftet 

med metoden har varit att se vilka mönster som uppenbarar sig i källmaterialet och därifrån, 

försöka ge en tänkbar bild av lärarnas syn på skolflickans uppförande. Även en viss 

kvantitativ analys har använts i början av undersökningens andra del för att se vilka 

uppföranden som var de vanligaste som straffades. Uppförandena har där kategoriserats 

utefter typen på uppförande och vilken klass skolflickorna studerade i. 

4.5. Avgränsningar 

Undersökningsområdet har begränsats till Risbergska skolan på grund av den tid som varit 

avsatt för uppsatskursen. Skolan hade så mycket material att tillgå att jag ansåg att det skulle 

bli svårt att hantera källmaterialet på ett vetenskapligt sätt om ännu en skolas material skulle 

undersökas.  

Tidsavgränsningarna har styrts av tillgången på material så därför är det främst ett långt 1920-

tal (cirka 1920-1932) som har undersökts. Anmärkningsjournalen sträcker sig mellan åren 

1921 och 1931 och mitterminskollegierna sträcker sig mellan åren 1920 och 1933. Förutom 

att källmaterialet har styrt tidsavgränsningarna så har även 1920 ansetts vara ett relevant år att 

starta vid då det var ett år efter att den allmänna rösträtten infördes och ett år före den 

användes för första gången. 1932 övergick Risbergska skolan från att vara en privat skola till 

en kommunal skola.
51

 Därför har 1932 också ansetts vara ett relevant år att avsluta 

undersökningen vid. 

I den första delen av undersökningen har ytterligare avgränsningar gjorts, då gällande antalet 

klasser. Detta är på grund av att lärarnas omdömen i mitterminskollegierna har varit för stora 

för att kunna göra en ordentlig och genomgående undersökning på. Därför har de sex äldsta 

årskurserna studerats, exklusive gymnasieklasser. Ytterligare avgränsningar har gjorts till att 

endast omfatta A-klasserna. Flickorna i de utvalda klasserna var mellan åldrarna 11 år och 19 

år. De var i en period av sina liv som av många, på olika sätt i alla tider, setts som 

problematisk då de utvecklades fysiskt från flickor till kvinnor. Undersökningens andra del 

har inte behövt begränsas på detta sätt då materialet har varit hanterbart i sin ursprungliga 

storlek. 

5. Bakgrund 
Nedan presenteras historik angående kvinnan och den svenska högre utbildningen, staden 

Örebro och dess gymnasieskolor och högre läroverk, samt Risbergska skolan. 

                                                           
49

 Berglund & Ney (2015), s. 165. 
50

 Se Berglund & Ney (2015), s. 166 f. 
51

 Örebro stadsarkiv (2010) Gymnasier och läroverkr A-Ka. Förteckningar för Örebro stad. Elementarskolan för 
flickor. Historik, s. 1. 



Beatrice Hargefeldt 

12 
 

5.1. Kvinnan och högre utbildning i Sverige 

Under mitten av 1800-talet började den svenska staten att understödja folkskolan ekonomiskt. 

Folkskolan omfattade både flickor och pojkar men de högre utbildningarna vid de statliga 

läroverken förblev en förmån för pojkarna ända in på 1920-talet. Att studera vid högre 

flickskolor, vars utbildningsnivå sträckte sig högre än folkskolorna, var en förmån förunnad 

de flickor vars föräldrar hade ekonomiska möjligheter. Med 1927 års skolreform inrättades 

fyra allmänna högre läroverk för flickor i Stockholm, Malmö, Helsingborg och Göteborg. En 

stor mängd privata flickskolor kommunaliserades och detta ledde bland annat till sänkta 

avgifter för flickornas föräldrar. Allt fler flickor från alla samhällsklasser kunde utbilda sig. 

Från 1870 hade flickor kunnat avlägga studentexamen vid de statliga läroverken som 

privatister. Samtidigt kvarstod problem som att inga generella anknytningar från flickskolorna 

till gymnasierna fanns.
52

 Istället skapades individuella planer, skilda från elev till elev. På de 

kommunala flickskolorna inrättades inga gymnasier. Flickskolan som skolform fortsatte att 

existera och efter reformen år 1927 fick den en ännu mer praktisk riktning med fokusering på 

hushåll och moderskap.
53

 Vid många existerande pojkläroverk fick flickor möjlighet att 

studera först så sent som under den andra halvan av 1900-talet.  

Vid universiteten hade kvinnor 1873 för första gången fått möjlighet att studera.
54

 Ellen Fries 

blev 1883 den första kvinnan att disputera på ett svenskt universitet och dessutom den första 

kvinnan att disputera inom ämnet historia. Universitetskarriären var dock fortfarande stängd 

för kvinnor och Fries fortsatte sin karriär som studierektor och lärare vid Åhlenska skolan i 

Stockholm.
55

 

5.2. Örebro stad och dess läroverk, gymnasier och flickskolor 

Örebro stad grundades redan under 1200-talet men fick sitt stora uppsving under 1800-talets 

stora förändringar i och med industrins genombrott. En betydande skoindustri växte fram som 

skapade många arbetstillfällen. Detta medförde en betydande inflyttning och mellan åren 

1850 och 1920 avancerade staden från 13:e plats till 7:e plats på listan över Sveriges största 

städer.
56

 

Utbildningsväsendet har dock äldre anor. En av de äldsta skolorna i Örebro är Karolinska 

skolan, vars verksamhetstid kan spåras ända tillbaka till 1300-talet och möjligen ännu längre. 

Skolan har varit känd under många namn under den tiden. År 1811 döptes den till ”Schola 

Carolina” efter den dåvarande svenske regenten. Namnet ändrades 1849 till ”Karolinska 

högre allmänna elementarläroverket”. 1864 var skolan ett av de 18 läroverk i landet där 

studentexamen avlades för första gången vid elementarläroverk och vid början av 1900-talet 

innehade läroverket en sexårig realskola och ett fyraårigt latin- och realgymnasium. Skolan 
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Skolklass vid Risbergska skolan 1932. Bildkälla: Örebro 

stadsarkiv/fotograf. 

 

var enbart reserverad för pojkar fram till år 1960 då de första flickorna fick tillträde.
57

 

Förutom Karolinska skolan fanns det ett antal gymnasieskolor i Örebro vid 1900-talets början 

som dock inte hade samma status. Några exempel var ”Örebro Handelsgymnasium” som var 

verksamt från 1914 till 1968 och ”Örebro Tekniska Gymnasium” som var verksamt från 1857 

till 1970.
58

 

I Örebro har det funnits ett antal privata flickskolor från 1830 fram till 1932. Den första av 

dessa var ”Enskilda flickskolan” som var verksam från 1830 till 1887. Fram till 1862 hade 

skolan ansvar för mindre bemedlade flickors utbildning. Den var även känd under namnet 

”Lancasterskolan för flickor”.
59

 ”Fernanderska skolan”, även kallad ”Örebro nya 

elementarskola för flickor” var verksam från 1867 fram till 1932. Den grundades av Alida 

Hedström men fick sitt namn efter Ottilia Fernander som började som lärarinna på skolan 

1871. Hon köpte skolan läsåret 1883/1884 och var dess föreståndarinna fram till 1906. Under 

den tiden bytte den lokaler fem gånger på grund av det ökande elevantalet. 1932 

kommunaliserades skolan och slogs ihop med den andra stora privata flickskolan i staden, 

Risbergska skolan.
60

 

5.2.1. Risbergska skolan 

Risbergska skolan grundades 

av Emelie Charlotta Risberg. 

Enligt de offentliga 

minnesanteckningarna, 

skrivna av skolans dåvarande 

rektor Martha Grönvall år 

1932, var Risberg begåvad 

och så driven av sitt 

kunskapsbegär att hon 

lyckades ”genom trägna 

studier på egen hand förvärva 

goda kunskaper i svenska 

skolämnen och i levande 

språk”.
61

 Risberg börjande 

1861 undervisa flickor i privat 

regi i sitt hem i Örebro. Till en början undervisade hon endast ett fåtal flickor men med ett 

                                                           
57

 http://www.karro.orebro.se/omskolan/karolinskagymnasiethistoria.4.84cdf4113306f4185680001378.html.  
Hämtad 2015-04-30. Örebro stadsarkiv (2010), Gymnasier och läroverkr A-Ka. Förteckningar för Örebro stad. 
Karolinska skolan. Historik, s. 1.  
58

 Örebro stadsarkiv (2015) Gymnasier och läroverkr A-Ka. Ko-Ö. Förteckningar för Örebro stad, s. 1.  
59

 Örebro stadsarkiv (2010) Gymnasier och läroverkr A-Ka. Förteckningar för Örebro stad. Enskilda flickskolan. 
Historik, s. 1.  
60

 Örebro stadsarkiv (2010) Gymnasier och läroverkr A-Ka. Förteckningar för Örebro stad. Fernanderska 
skolan/Örebro nya elementarskola för flickor. Historik, s. 1.  
61

 Grönvall, Martha (1932), Risbergska skolan 1863-1932, s. 4. Minnesanteckningarna har genom uppsatsen 
använts som material för information om skolans historia men de kan också användas som ett tidsdokument 
och ett källmaterial för att studera den tidsperiod som har undersökts. 
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ökande intresse från föräldrarna och flickornas målsmän så utökades antalet lärare. En lokal 

hyrdes och 1863 öppnades Risbergska skolan under namnet ”Örebro Elementarskola för 

flickor”.
62

 12 lärare undervisade då 50 elever.
63

 

Läsåret 1919-1920 studerade flickor som var cirka 6 år till cirka 18 år vid skolan.
64

 Även 

pojkar i lägre ålder undervisades men under läsåret 1921-1922 ”förvisades gossarna långsamt 

men säkert ur Risbergska skolan, beroende på att skollokalen ej rymde de tillströmmande 

eleverna”.
65

 1924 bildades ett fyraårigt latingymnasium vid skolan då det fanns önskningar att 

flickor inte skulle behöva söka sig långt bort ifrån sin hembygd för att få möjlighet att avlägga 

studentexamen. Gymnasiets varaktighet blev dock kortvarig efter att Örebro stad upprättat ett 

allmänt högre läroverk för flickor 1931 som fick namnet ”Nikolai högre allmänna läroverk”.
66

 

Risbergska skolan drevs som privatskola fram till 1932 då den övergick till kommunal skola, 

efter skolreformen 1927.
67

 Som tidigare nämnts slogs skolan då ihop med Fernanderska 

skolan. I denna form bestod den fram till 1962. Då infördes istället en 9-årig grundskola och 

flickskolan avvecklades. Under 1960-talet slogs Risbergska skolan och Nikolai högre 

allmänna läroverk ihop och den gemensamma skolan fick den förstnämndas namn. Samtidigt 

omvandlades skolan till samläroverk. 1971 flyttade skolan till sina nuvarande lokaler på 

Hagagatan 53, några kilometer utanför Örebros stadskärna. Idag är den en av Örebro 

kommuns sex gymnasieskolor och går under namnet ”Risbergska gymnasiet”.
68

 Efter 

                                                           
62

 Risbergska skolan har genom åren bytt namn ett antal gånger. Sedan 1863, hette den ”Örebro 
Elementarskola för flickor” men den kallades ”Risbergska skolan” i folkmun. När skolan kommunaliserades 
1932 bytte den namn till ”Kommunala flickskolan” innan den 1963 bytte till ”Risbergska skolan”. På Örebro 
stadsarkiv står skolans material från tidsperioden som granskats, arkiverat under namnet ”Elementarskolan för 
flickor”. För enkelhetens skull så har skolan benämnts som Risbergska skolan under hela uppsatsen. 
Anledningen är att det är detta namn som förknippas med skolan idag och som fortfarande till viss del är i bruk, 
idag under namnet ”Risbergska gymnasiet”. 
63

 Grönvall (1932), s. 5 f.  
64

 Läsåret 1919-1920 bestod klassuppdelningen av två klasser per årgång, uppdelade i A och B. De äldsta 
eleverna fanns i klass 8A och B. Flickorna i dessa klasser var födda 1902 och 1903, med enstaka undantag för 
flickor som var födda 1901 och 1904. Under dessa klasser fanns klass 7A och B. Flickorna i dessa klasser var 
födda 1903 och 1904, med enstaka undantag för flickor som var födda 1902. Klass 6A och B kom därnäst. 
Flickorna här var födda 1904 och 1905. Vidare kom klass 5A och B. Flickorna var här födda 1904, 1905 och 
1906, med enstaka undantag för flickor som var födda 1907. I klass 4A och B var flickorna födda 1906 och 1907, 
med undantag för någon enstaka flicka som var födda 1905 och 1908. I klass 3A och B var flickorna födda 1908 
och 1907 med undantag för enstaka flickor som var födda 1906. Vidare var flickorna i klass 2A och B födda 1909 
och 1908, med undantag för enstaka flickor som var födda 1907. I klass 1A och B var flickorna födda 1908, 1909 
och 1910, och några få flickor var födda 1911. Efter dessa klasser kom förberedningsklasserna. Den Tredje 
förberedningsklassen delades upp i en flickavdelning och en gossavdelning. I båda dessa avdelningar var 
eleverna födda 1910 och 1911. I den Andra förberedningsklassen, som var uppdelad i A och B, studerade flickor 
och pojkar tillsammans. Dessa var födda 1911 och 1912. I den Första förberedningsklassen, som även den var 
uppdelad i A och B, studerade också flickor och pojkar tillsammans och dessa var födda 1912 och 1913, med 
undantag för enstaka elever som var födda 1911. Örebro stadsarkiv (Förkortas hädan efter vid källmaterial som 
”ÖSA”): Elementarskolan för flickor (Förkortas hädan efter vid källmaterial som ”EFF”) (gamla Risbergska). 
Register och liggare. Skolkataloger 1919-1932. 
65

 Grönvall (1932), s. 18. 
66

 Grönvall (1932), s. 19., http://www.risbergska.orebro.se/omrisbergskagymnasiet/skolanshistoria 
.4.7517f71115bc73b540800015390.html. Hämtad 2015-03-31. 
67

 Örebro stadsarkiv (2010), Gymnasier och läroverkr A-Ka. Förteckningar för Örebro stad. Elementarskolan för 
flickor. Historik, s. 1.  
68

 http://www.risbergska.orebro.se/omrisbergskagymnasiet/skolanshistoria.4.7517f71115bc73b54080 
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nedläggningsbeslutet 2015 är det dock oklart om någon skolverksamhet kommer att anläggas 

i gymnasieskolans lokaler.
69

 

6. Undersökning 
Undersökningen presenteras i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar lärarnas syn på 

skolflickan och det andra avsnittet behandlar lärarnas syn på uppföranden hos skolflickorna. 

Vikten läggs på det uppförande som inte ansågs vara godtagbart.  

6.1. Synen på skolflickan 

De allra flesta kommentarerna i källmaterialet som har undersökts syftar främst till 

skolflickornas förmåga att genomföra skolarbetet. I alla klasser finns det specifika varningar 

om skolflickans prestationer i vissa ämnen. Under rubriken ”Muntliga omdömen” finns det 

kommentarer om skolflickorna som kompletterar dessa.
70

 De är mer den allmänna 

uppfattningen om henne. Det finns en stor variation i beskrivningarna av skolflickorna i dessa 

muntliga omdömen. Ordalagen varierar också från lärare till lärare. Det finns dock vissa ord 

som används oftare än andra. 

Skolflickans intellektuella förmåga beskrivs på både positiva och negativa sätt i 

källmaterialet. Förutom denna kategorisering så kan kommentarerna om skolflickans 

intellektuella förmåga också delas upp i flickans intellektuella grundförutsättningar och 

flickans arbetsinsats. En stor del av kommentarerna kan dock placeras i båda kategorierna. 

Många av kommentarerna kombinerar också positiva och negativa ordalag. Dessa omfattar 

både skolflickans intellektuella förmåga och hennes personlighet. 

6.1.1. Begåvad eller flitig? – Skolflickans intellektuella grundförutsättningar och 

hennes arbetsinsats 

De allra flesta av kommentarerna i materialet har en positiv klang och det är en liten variation 

i de ord som används. Den allra vanligaste kommentaren är ett ”bra”. Vad kommentaren 

syftar på är oklart i de allra flesta av fallen, men på grund av att en del skolflickor beskrivs 

negativt om sin intellektuella förmåga men positivt om sin personlighet, är en tolkning att det 

främst syftar till skolflickans förmåga att sköta sitt skolarbete. Andra ordalag syftar tydligare 

till om flickan har bra intellektuella grundförutsättningar. Exempel är att vissa flickor beskrivs 

som ”begåvade” eller ”intelligenta”.
71

 ”Klar”, ”säker”, ”duktig” och ”utmärkt” är också ord 

som förekommer i materialet som skulle kunna tolkas som att de syftar på skolflickans 

intellektuella grundförutsättningar.
72

 Intressant är dock ett exempel som visar på en viss 

                                                                                                                                                                                     
0015390.html. Hämtad 2015-03-26. 
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 http://www.risbergska.orebro.se/nyhetsarkiv/nyheter20142015/forslagattflyttarisbergskasgymn 
asieprogramtillhosten2016.5.20128b1014ccaa6c2679de.html. Hämtad 2015-04-24. 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
Antalet av dessa varningar varierar dock från klass till klass och från läsår till läsår.  
71

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
72

 ”Duktig” är dock mycket svårtolkat om detta syftar på begåvningen eller skolflickans arbetsinsats. Detsamma 
gäller ”utmärkt” som skulle kunna syfta på både begåvningen, flickans arbetsinsats eller flickans personlighet. 
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tävlingsmentalitet. Svea Moberg som beskrivs som ”utmärkt” under höstterminen 1923 har 

under vårterminen 1924 kommentaren ”Hon har ingen att tävla med. Är inte ….”.
73

 

Många skolflickor framställs dock också som att de har sämre intellektuella 

grundförutsättningar. Det är förekommande att de beskrivs som ”obegåvade” och, i mycket 

stor utsträckning, som ”klena”. I de allra främsta fall verkar inte detta syfta på flickan som 

klen i sin fysik utan alltså klen rent intellektuellt. Det framgår inte i alla dessa fall om det 

syftar till flickans intellektuella grundförutsättningar eller hennes arbetsförmåga. I vissa fall 

kombineras dock ”klen” med ord som har en mer positiv klang så som ”flitig” eller ”bra”, 

vilket tyder på att ”klen” möjligen syftar mer till skolflickans intellektuella 

grundförutsättningar.
74

 

Liknande ord som används i en större utsträckning är ”svag” och ”trög”. ”Dum” används 

också men inte alls i samma utsträckning som de tidigare två nämnda. Det är inte heller alltid 

uppenbart om ordet ”dum” syftar till den intellektuella förmågan eller till personligheten. Det 

finns vissa fall där flickan beskrivs som både ”flitig” och ”dum”. ”Usel” används i liten 

utsträckning men är ändå närvarande.
75

 Uttrycket ”reder sig”
76

 används i en stor utsträckning 

och uppfattas främst som beskrivningar av flickor som klarar sig men inte så mycket mer än 

så. 

Förutom dessa kommentarer som syftar till skolflickornas grundläggande intellektuella 

förmåga så beskriver andra kommentarer hur stor deras arbetsinsats i skolan är. Vanligt 

förekommande positiva ordalag är ”flitig”, ”nitisk” och ”energisk”. Att flickorna är 

”ordentliga” är också något som premieras. Överhuvudtaget är ordning något som eftersträvas 

och under de senare läsåren har de yngre klasserna, från årskurs 3 och neråt, betyg i ordning, 

flit och uppförande. En stor del av flickorna uppmanas också att iaktta bättre ordning.  

Beskrivningar av att skolflickan ”bättrat sig” förekommer också.
77

 Just ordet ”flitig” är en 

mycket vanlig beskrivning och det verkar som att i många fall kan flitigheten och 

arbetsförmågan, väga upp en sämre begåvning. Iris Eriksson beskrivs under läsåret 1925-1926 

som att hon ”arbetar kolosalt, lär sig allting utantill. Klen”.
78

 Beskrivningen känns 

motsägelsefull men som tidigare beskrivet är en möjlig tolkning att Iris uppfattas som klen i 

sina grundförutsättningar men att hon arbetar mycket hårt med sitt skolarbete. 

Precis som det finns negativa ordalag om skolflickornas grundförutsättningar så finns det 

även kommentarer som syftar till att flickorna inte arbetar tillräckligt hårt. Motsatsen till 

”flitig” beskrivs som ”slö” och ”lat”. ”Ouppmärksam” används också i en större utsträckning. 

Likaså ordet ”slarvig”
79

 som används mycket ofta och i olika sammanhang. ”Nonchalant” 

används även om ordet skulle kunna syfta på både arbetsinsatsen och flickornas 

                                                           
73

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för mitterminskollegierna 1923-1924. 
(5A). Ord som inte har kunnat tydas är markerade med ……….. 
74

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
75

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
76

 Uttrycket betyder enkelt beskrivet att skolflickan ”klarar sig”.  
77

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
78

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1925-1926. 
79

 ”Slarvig” kan också mycket väl syfta till skolflickans personlighet. 
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personlighet.
80

 I vissa av dessa fall där skolflickan inte uppfattas arbeta tillräckligt hårt så 

uppmanas hon till att visa sin förmåga. Vårterminen 1926 beskrivs Gunhild Lindborg i klass 

5A som ”Fruktansvärt passiv. Visa vad hon kan.”.
81

 

Som nämndes i exemplet med skolflickan Iris så kunde en flitig skolflicka ändå beskrivas som 

klen. Än värre verkar det ha varit om flickan varken var flitig eller begåvad. Bland annat 

uttalar sig lärarna i källmaterialet att om vissa flickor har svårt att följa med i skolarbetet så 

vore det bättre att hon slutade i skolan. Det finns ett antal exempel på detta under 

undersökningsperioden. Edla Svensson i klass 7A beskrivs under läsåret 1920-1921 som att 

hon ”Borde sluta. Arbetar illa under timmarna”.
82

 Läsåret 1925-1926 är det fyra flickor som 

beskrivs som att de borde sluta. En av dessa har kommentaren ”Doktorn säger att hon bör 

sluta.”.
83

 En annan flicka har på vårterminen kommentaren att det vore ”Skönt om hon 

slutade!”.
84

 Denna flicka har kommentaren ”Trög” på höstterminen. Under läsåret 1926-1927 

beskrivs Fanny Lundin i klass 7A med orden ”Klent beg. Varför ska hon läsa fr.”
85

 Även om 

dessa fall inte är många rent proportionellt till antalet skolflickor som undersökts så visar det 

ändå på att åsikten fanns närvarande bland lärarna. Utbildningen var till för de som antingen 

var begåvade eller tillräckligt arbetsvilliga för att kunna arbeta upp en sämre begåvning. 

Sammanfattningsvis syftar de främsta av kommentarerna i mitterminskollegierna till flickans 

intellektuella förmåga. Hennes intellektuella grundförutsättningar och hennes arbetsförmåga 

spelar en stor roll för synen på henne. Kommentarerna varierar mycket och kombinerar både 

positiva och negativa egenskaper. En skolflicka kan beskrivas som ”flitig” eller 

”ordningssam” samtidigt som hon anses vara ”klen” intellektuellt. Om hon saknade båda 

egenskaperna kunde lärarna kommentera att hon borde sluta studera. Utbildningen var till för 

de begåvade och de arbetsvilliga. 

En intressant iakttagelse med detta är att lärarna sällan, om aldrig, ifrågasätter sin roll eller 

kunnande, utan ansvaret för att skolflickan ska klara av sitt skolarbete läggs på henne själv. 

Under slutet av undersökningsperioden finns det i några fall skrivet att flickan erbjuds extra 

hjälp med läxläsningen men dessa fall är inte många.
86

 

6.1.2. Snäll och rar eller självsvåldig? – Synen på skolflickans personlighet 

Ordalag som med en större sannolikhet kan tolkas som beskrivningar av skolflickornas 

personligheter förekommer också i källmaterialet även om de inte är riktigt lika vanliga som 

beskrivningarna av flickornas intellektuella förmågor. En av de vanligaste positiva 

beskrivningarna här är att flickan är ”snäll” eller ”rar”. ”Trevlig” är också förekommande men 

inte i samma utsträckning som de tidigare nämnda. ”Bjuder till” är också ett uttryck som 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
81

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1925-1926 
82

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1921. 
83

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1925-1926. (8A). 
Hur skolflickans hälsa såg ut finns det inga beskrivningar om och därför ska inte slutsatser dras men det visar på 
att läkarnas åsikter kunde ha inverkan på lärarnas bedömningar.  
84

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1925-1926. (7A). 
85

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1926-1927. 
86

 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1927-1928. 
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används för vissa skolflickor och som uppfattas som något positivt. Varför det anses ha en 

positiv klang är för att lärarna i vissa fall uppmanar flickorna till att ”bjuda till mer”.
87

  

Det förekommer också att vissa flickor beskrivs med ordet ”söt”.
88

 Både den benämningen 

och ”rar” uppfattas som typiskt feminina beskrivningar som det verkar otänkbart att en pojke 

skulle kunna beskrivas med under denna tid. Om ”söt” syftar till flickans fysiska utseende 

eller hennes personlighet är oklart, men ordalagen för tankarna till den väluppfostrade flickan 

som är trevlig mot både lärare och kamrater. 

Intressant med detta är dock att en rar och snäll flicka inte behövde vara synonymt med en 

”blyg” eller ”tyst” flicka. De sistnämnda ordalagen används ganska regelbundet i materialet 

och även om det är svårt att undersöka om det uppfattas som en negativ egenskap så kan vi 

göra möjliga tolkningar utifrån källmaterialet. Ofta uppmanas de skolflickor som beskrivs 

som tysta i de muntliga omdömena att ”tala högre”. Läsåret 1920-1921 beskrivs hela klass 7A 

som ”Trevlig. Mer tala högre! Mumlar. Brist på självförtroende?”.
89

 Läsåret 1931-1932 

beskrivs detta års klass 7A som ” Svåra i handarbete, de snälla gör sig inte gällande mkt 

blyga”.
90

 Läsåret 1921-1922 beskrivs Ellen Åhlen i klass 3A som ”Konstig: inbunden (synd 

om henne)”.
91

 En tolkning utifrån detta kan vara att det finns en viss problematik med att 

flickorna är för tysta eller för blyga och kan uppfattas som inskränkta. En liknande 

problematik verkar finnas runt de flickor som beskrivs som ”nervösa”. Att flickorna visar för 

mycket känslor uppfattas också som negativt, exempelvis om flickan är gråtmild. Två flickor 

från de lägre årskurserna under läsåren 1926-1927 och 1928-1929 beskrivs som ”Obehagligt 

sätt. Gråter. Är obehärskad.”
92

, respektive ”Tala högre, gråter lätt”.
93

 

En mycket vanligt förekommande beskrivning är att skolflickorna är ”självsvåldiga”.
94

 På 

detta sätt beskrivs någon eller några elever i nästan alla klasser under alla läsår. Beskrivningen 

används också enhetligt som något negativt. Att flickorna beskrivs som självsvåldiga kan bero 

på många orsaker men det är mycket möjligt att många av dem visade bristande respekt mot 

lärarna eller mot sina kamrater. Detta stöds av att beskrivningen också används i 

anmärkningsjournalen. 

Sammanfattningsvis uppskattas skolflickornas personlighetsdrag som gör dem trevliga, rara 

och i vissa fall, söta. Att flickorna ”bjuder till” tolkas som något positivt. Istället tolkas 

blyghet, tysthet och nervositet som något problematiskt och även att flickorna visar för 

mycket känslor. Flickan bör dock inte bjuda till för mycket för det fanns då risk att de 

uppfattades som självsvåldiga och hade bristande respekt för lärarna och för sina kamrater. 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
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 Ibid. 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1921. 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1931-1932. 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1921-1922. 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1926-1927. (4A). 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1928-1929. (4A). 
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 ÖSA: EFF (gamla Risbergska). Handlingar rörande elever. Journaler för Mitterminskollegerna 1920-1932. 
Ordet har betydelsen att en person ”handlar efter egen vilja utan hänsyn till andra och därvid tar sig friheter”. 
Okänd författare (2015): ”Självsvåldig”. (NE, Hämtad 2015-04-25). 
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Det verkar som att skolflickan inte fick vara för ”lite” men inte heller för ”mycket”. Normen 

”lagom” verkar förespråkas. 

6.1.3. Skolflickan och kroppshållning 

Att skolflickan har en bristande hållning är något som kommenteras på någon flicka i nästan 

varje klass under undersökningsperioden.
95

 Detta syftar med stor sannolikhet på den fysiska 

kroppshållningen. Under slutet av 1800-talet fanns den utbredda uppfattningen bland 

läkarkåren att ”skolios”, ryggradskrökning, drabbade fler flickor än pojkar. Detta orsakades 

bland annat av bristande hållning i skolbänken. För att förebygga sjukdomen uppmanade 

läkare skolorna att bland annat använda sig av skolmöbler som gjorde det lättare för eleverna 

att hålla en god hållning. Dessutom uppmanades lärarna att hålla uppsikt över elevernas 

hållning och genast korrigera denna om den skulle vara bristfällig.
96

 Det finns därför 

samtidsrelevanta förklaringar till att en dålig kroppshållning kommenterades eller sågs som 

problematisk. 

6.2. Skolflickan och uppförande 

Som tidigare presenterats så var det av stor vikt, förutom att flickan var intellektuellt begåvad, 

att hon också var trevlig och ordningssam. I denna kategori finns det en rad exempel på 

skolflickor som beter sig annorlunda. Först presenteras speciellt utmärkande exempel ur 

mitterminskollegierna. Därefter presenteras statistik över händelserna i anmärkningsjournalen, 

uppdelade efter klass och händelsernas art. Slutligen presenteras exempel ur 

anmärkningsjournalen inom de två mest förekommande anmärkningskategorierna och ett 

specifikt exempel utifrån en flicka som har fått många noteringar i anmärkningsjournalen.  

6.2.1. Sämre uppförande i mitterminskollegierna 

I början av undersökningsperioden finns det tydliga tendenser på att de yngre klasserna uppför 

sig sämre än de äldre klasserna. De har fler kommentarer och mer negativa kommentarer. 

Skillnaden är också att många av de negativa kommentarerna något mer sällan syftar till 

skolflickornas förmåga att sköta skolarbetet utan mer till deras beteende i skolan. Det allra 

tydligaste exemplet på detta är läsåret 1923-1924. Klass 3A beskrivs under höstterminen som 

ett ”Oroligt herrskap. Lyder inte! Går inte ut ordentligt!”.
97

 Under vårterminen finns 

beskrivningen ”Går inte ut. (Varn. för. dål. ordn. bet.) Bör arbeta mera.”.
98

 Klass 3A detta 

läsår är inte den enda klassen som har beskrivningar om att flickorna inte går ut på rasterna. 

Beteendet verkar därför ha varit vanligt och mot reglerna. Ur mitterminskollegierna kan det 

också utläsas att det fanns en grupp av flickor i klass 3A 1923-1924 som ansågs särskilt 

besvärliga och att en av dessa ”anförde” de andra flickorna. Flickorna som ingick i gruppen 

beskrivs bland annat som ”ohövliga”. En flicka beskrivs som att hon är för god vän med en 

annan flicka som framställs som bortskämd och bråkig.  
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1% 

3% 
8% 

9% 

16% 

26% 

11% 

6% 

8% 

1% 
1% 

10% 

Anmärkningarna fördelade i årskurserna 

Första Ring

8:e årskursen

7:e årskursen

6:e årskursen

5:e årskursen

4:e årskursen

3:e årskursen

2:a årskursen

1:a årskursen

Tredje förberedande

Andra förberedande

Okänd klass

Tabell 1. Antal anmärkningar i anmärkningsjournalen, uppdelade efter antal anmärkningar per årskurs i 

procentsats. 

Under den senare delen av undersökningsperioden är inte dessa tensenser lika tydliga och de 

yngre och de äldre klasserna närmar sig varandra i beskrivningarna om uppförande. Framför 

allt under läsåret 1926-1927 syns förändringen i att klass 3A och klass 4A övergripande 

beskrivs som lugnare och med få kommentarer som syftar till dåligt uppförande.
99

 Vad detta 

beror på är svårt att bevisa, men en tänkbar förklaring är att i vissa fall hörde inte sämre eller 

bättre uppförande bara ihop med skolflickornas ålder utan också med flickornas 

personligheter som individer. 

6.2.2. Uppförande i anmärkningsjournalen 

För att ännu djupare undersöka det sämre uppförandet så har lärarnas anmärkningsjournal 

använts. Denna innehåller mellan 150 och 160 fall av olämpligt uppförande av olika slag, 

fördelade över alla årskurser utom de allra lägsta och de allra högsta gymnasieklasserna. 

Antalet anmärkningar per år varierar stort. 

Tabell 1 visar att den fjärde årskursen allt som allt är den årskurs som har mest anmärkningar. 

Därefter följer den femte årskursen och sedan den tredje årskursen.
100

 Detta stämmer till viss 

del bra överens med det som beskrivs i mitterminskollegierna. Det kan också bero på att 

antalet händelser i anmärkningsjournalen blir färre under de sista åren av 

undersökningsperioden då det sämre uppförandet jämnade ut sig i mitterminskollegierna. 
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31% 

13% 
27% 

10% 

9% 

1% 1% 

2% 

1% 

5% 

Anmärkningar för uppförande 

Fusk (försök till fusk)

Osanning

Oskick (olydnad)

Slarv

Skolk

Snatteri

Skadegörelse

Medfört sötsaker

Radering av betyg

Oidentifierbart

Tabell 2. Anmärkningar för uppförande i anmärkningsjournalen, uppdelade i kategorier och procentsatser. Var 

uppmärksam på att det antal anmärkningar som har skrivits upp har kunnat omfatta två eller flera av 

kategorierna. Samma anmärkning kan alltså i dessa siffror vara närvarande två gånger eller flera. Kategorierna är 

uppstaplade efter författarens bedömning av anmärkningarna. I framför allt kategorin ”Oskick (olydnad) ” är 

variationerna mellan händelserna stora och därför har ibland kategoriseringarna varit svåra att göra, något som 

läsaren behöver ha i åtanke. 

Som Tabell 2 visar var olika typer av fusk och försök till fusk den mest förekommande 

anmärkningen i anmärkningsjournalen. Därefter följer händelser som syftar till oskick eller 

olydnad. Den tredje största anledningen till anmärkning var att skolflickan talat osanning.
101

 

Intressant att påpeka är att en övergripande stor del av händelserna som placeras i kategorin 

”Oskick (olydnad)” omfattar samma elever. 

6.2.3. Fusk 

Av cirka 156 fall som förts in i anmärkningsjournalen är cirka 51 av fallen kopplade till någon 

form av fusk eller försök till fusk. Fuskets form och tillvägagångssätt varierar. Ett vanligt sätt 

var dock att skolflickorna kollade av varandra. Höstterminen 1923 beskrivs följande händelse: 

11 dec Stina Svensson i III b anm. för fusk under rättskrivningslektion. Skrev av kamratens 

”noggrann”.
102

 

Vårterminen 1927 beskrivs en likande händelse som dock verkar ha omfattat två fuskare: 

5/4 Aina Nilsson och Margit Edman i VII b hade hjälpt varandra under en Tysk grammatikskrivning. 

Båda erkände genast. Brev till hemmen.
103

 

Som stickprov, ger dessa händelser en bra helhetsbild över hur fuskandet beskrivs i 

anmärkningsjournalen. De främsta fuskanmärkningarna har skett på lektioner som involverar 
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rättstavning eller språk. I vissa andra fall blandas fusket även med osanning. Det vanligaste 

har då varit att flickan har ljugit om att hon har fuskat.  

6.2.4. Oskick och olydnad 

Under denna rubrik har många händelser kunnat kategoriseras. En av de allra vanligaste 

händelserna har varit bristande respekt för lärarna eller klassituationen. Vårterminen 1923 

uppför sig en skolflicka på detta sätt: 

10/3 Inga Nordberg, klass VI b, inkallades till förest. sedan hon burit sig opassande och ohövligt åt under 

fröken Nilssons fysik-Timme (Hon släppte inte fram den kamrat, som kallades fram till sv. tavlan, fick en 

tillsägelse att stiga upp, upprepade samma sak, då kamraten skulle sätta sig, ny tillsägelse, blev sedan 

stående för att få klassen att skratta). Hon hade, då frkn N. försökt göra upp saken med henne, näsvist 

svarat: ”Vill fröken jag skall be om ursäkt, kan jag ju göra det”. Hon fick en sträng tillsägelse att komma 

igen på måndagen och tala om, huruvida hon kommit på andra tankar. –Hon kom, hade ”ej alls tänkt på 

saken”, medgav att hon ”handlat oädelt”, men kände ej något behov att be frkn N. om ursäkt.
104

 

Samma skolflicka har en liknande händelse uppskriven senare under terminen. Även där har 

hon uppfört sig på ett sätt som ansågs näsvist och opassande: 

Inga Nordberg (VI b) var den 23/4 åter inkallad för spotskt och näsvist uppförande. Frkn Björnson hade 

på lördagen sagt till henne (då hon ej kunnat sin läxa) att infinna sig på månd. i nedre lär. rummet kl 

11,50 och läsa upp läxan. I.N. svarade då i näsvis ton: ”Det kan jag inte. Jag går hela 10,35 och kan inte 

hinna tillbaka till 11,50.” – ”Det ……… vi inte om,” svarade lär. ”Kom du!” På månd. infann sig ej I.N. i 

nedre lär. Vid förhör inne hos förest. svarade hon upprörd, att hon suttit i sitt klassrum hela frukstrasten. 

Trodde att läxan skulle läsas upp där. På fråga varför hon ej följande lektionstimme anmälde för lär, att 

hon suttit där & väntat, svarade hon sturskt: ”Varför skulle jag göra det! Frkn Bj. såg så förargad på 

mig.”
105

 

Det finns få beskrivningar som är lika utförligt skrivna som denna skolflickas anmärkningar. 

Detta kan möjligen bero på att eftersom flickan har uppfattats bete sig näsvist mot lärarna så 

ville föreståndarinnan som nedtecknade händelsen, skriva ned precis vad hon sagt. Det som 

verkar vara det värsta med händelserna är att flickan uppvisat bristande respekt för lärarna och 

att hon sade emot dem. Bristande respekt för lärarna har i alla tider varit oacceptabelt men det 

är möjligt att händelserna bedömdes ännu hårdare vid flickskolan på grund av synen på den 

ideala skolflickan. Flickan skulle göra som hon blev tillsagd och vara snäll och lydig. Denna 

skolflicka passade inte in i den normen. 

Nästa läsår under höstterminen 1923, sker en händelse som involverar en större del av en 

klass: 

31 okt. E. Starck var tvungen att avbryta sin lektion i V a, medan eleverna ej voro tysta. Ylva Södergren 

smackade med tungan. Sedan apade Märta Svensson efter henne. De 2 flickorna tog jag in till mig och 

nöp i örat. Klassen fick en grundlig uppskickning med löfte om nedsatt sedebetyg för hela klassen, om 

detta återupprepades.
106

 

Vårterminen 1921 beskrivs en elev som att hon har varit otrevlig mot både sina kamrater och 

lärarna: 
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18 mars 1921. Ingeborg Cederholm IIb. Ett meddelande till hemmet om att hennes uppf. under den 

gångna delen av terminen ej varit tillfredställande. Hon har erhållit upprepade varningar för att hon ej är 

snäll mot kamraterna (drar dem i håret och knuffar dem) och har en gång blivit utvisad ur 

lektionsrummet.
107

 

Händelserna visar åter igen på att bristande respekt för klassituationen var en av de mest 

förekommande anmärkningarna i kategorin. Speciellt den första händelsen visar på att det 

ibland kunde vara flera skolflickor involverade och inte endast en flicka. Den andra händelsen 

visar på att det inte endast var den bristande respekten mot lärarna som ansågs ohövlig. Att 

skolflickan hade dragit sina kamrater i håret och knuffat dem visar på att denna typ av 

beteende absolut inte var acceptabelt vid flickskolan. Även denna flicka passade inte in i 

normen om den snälla och rara flickan. En fundering här är hur händelsen hade blivit bedömd 

om den hade skett vid en skola för pojkar. Hade den möjligen fått gå förbi som ett 

”pojkstreck”? 

Några intressanta exempel inom kategorin beskriver händelser som kan kopplas till 

kristendomen: 

Okt 11 IV b Sigrid Berg anm. (i brev till hemmet) för att hon missbrukat Guds namn. Hon kom in i 

klassen, då den stod uppställd till bön och ropade ”Bereder väg för Herran”.
108

 

28/5 Dagmar Ekdahl, klass VI b, påträffades av klassförest. i klassrummet under morgonbönen. Hon 

förklarade att hon kommit för sent. Det befanns emellertid vid närmare undersökning, att hon ej kommit 

för sent, utan stannat kvar i klassrummet för att läsa läxn. Erkände sedan att hon gjort så upprepade 

gånger. Vid närmare efterforskningar anmälde 5 andra elever i samma klass, att de vid olika tillfällen 

gjort sig skyldiga till detsamma.
109

 

Händelserna kan tolkas som att de påvisar både tidstypiska och könstypiska drag. Att 

morgonbön genomfördes var vanligt vid tiden i de flesta skolor och framför allt vid 

flickskolorna. Under 1800-talet ansågs kristenheten och fromheten som en typiskt feminin 

egenskap så detta kan möjligen vara ett moraliskt arv från den tiden.
110

 Tidstypiskt är 

också vikten av att respektera Guds namn, även i skämtsamma situationer som den översta 

anmärkningen kan uppfattas som. Andra intressanta tankegångar är att morgonbönen 

ansågs viktigare än läxläsning på eget initiativ. Dock kan detta höra ihop med vikten av 

punktlighet och att flickan inte gjorde som hon hade blivit tillsagd. Lydighet var första 

prioritet.  

6.2.5. ”Hon är mycket olydig” – Skolflickan med flera anmärkningar 

Som tidigare nämnts så omfattade en stor del av händelserna i anmärkningsjournalen samma 

skolflickor. Exempelvis är Ingrid Löfdahl nämnd fyra gånger i anmärkningsjournalen mellan 

vårterminen 1922 och vårterminen 1925. Det finns fler exempel på detta där skolflickor är 

nämnda cirka tre till fem gånger från 1921 till 1931. Intressant med Ingrid är att hon läsåret 

1923-1924 var den skolflicka som lärarna ansåg ”anförde” de andra bråkiga flickorna i klass 

3A. Hennes anmärkningar omfattar följande: 
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2 febr. anmäldes, at Ingrid Löfdahl i klass Ia under en räknelektion, medan lärarinnan gick igenom 

hemräkningstalen, skrivit upp svaren i sin räkneläxa, och då detta upptäckts, försökt sudda ur det skrivna. 

Hon uppkallades och förmanades i exp. …….., och fadern underrättades per telefon.
111

 

Sept. 17 Ingrid Löfdahl i IVa har tilldelats anmärkning av J.W. för (klandervärt oskick… och förskämt) 

uppförande under en teckningslektion. Hon slog handen i bordet midt för Gr., därför att hon blev ond. 

Fadern fick brev. Anm. ej i boken. Meddelat inför klassen.
112

 

1/4 Ingrid Löfdahl (IVa) Anmärkning för upprepat störande av svensk lektion (Lt).
113

 

9/5 Ingrid Löfdahl (IVa) Anmärkning för upprepad skolkning från lektioner.
114

 

Anmärkningarna visar på många olika uppföranden som betraktades som oacceptabla. Både 

skolk, störande under lektioner och fusk finns närvarande. Något att reflektera över är om den 

uppfattat olydiga flickan hade lättare för att hamna i anmärkningsjournalen än den uppfattat 

lydiga flickan om de uppförde sig lika illa? Det är mycket möjligt att dessa två faktorer, 

flickans dåliga uppförande och föreställningar om den olydiga flickans uppförande som 

baserades på tidigare erfarenheter, samverkade. Här kan ett normaliserande perspektiv 

diskuteras. Det kan tolkas som att de olydiga flickorna står ut i mängden och deras beteende 

blir mer uppmärksammat i anmärkningsjournalen eftersom lärarna möjligen vill ta till 

åtgärder för att föra tillbaka dem in i normen, den ideala skolflicka som beskrevs i 

undersökningens första del. ”Meddelat inför klassen” skulle kunna tyda på en sådan åtgärd. 

Det är möjligt att flickans beteende visades upp som ett särskilt omoraliskt exempel på 

uppförande inför klassen. 

Höstterminen 1925 finns inte Ingrid Löfdahl längre med i varken mitterminskollegierna eller i 

skolkatalogerna. Utifrån dessa källor, kan slutsatsen tas att hon efter vårterminen 1925 

förmodligen inte längre studerade vid skolan. 

7. Resultat, diskussion och slutsatser 

7.1. Vem var skolflickan… 

Undersökningen visar på att den intellektuella synen på skoleleven även fanns närvarande vid 

flickskolan. Det är främst den intellektuella förmågan som beskrivs i mitterminskollegierna. 

Skolflickan skulle också helst vara begåvad intellektuellt i grunden. En enorm flitighet kunde 

väga upp för bristen på intellekt men trots att flickan kunde beskrivas som både flitig och 

nitisk kunde hon ändå uppfattas som intellektuellt klen. Det finns också vissa tecken på att om 

flickan var klen intellektuellt eller hade bristande flit var det främst flickans problem, detta på 

grund av att lärarna sällan eller aldrig ifrågasätter sin egen pedagogiska kompetens eller 

mycket sällan erbjuder flickan stöd. Om skolflickan inte kunde leva upp till den nivå som 

förväntades av henne så fanns det exempel på kommentarer där lärarna beskrev att flickan 

inte borde studera.  
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En stor vikt lades vid att skolflickan skulle vara ordningssam. Personlighetsmässigt skulle hon 

kunna vara snäll och trevlig. Att hon var rar och söt var också positivt. Hon uppmanades att 

bjuda till och visa vad hon kunde men hon skulle inte ta så mycket plats i klassrummet att hon 

uppfattades som självsvåldig. Att flickan var blyg, tyst eller nervös var inte heller optimalt. 

Hon skulle vara varken för ”mycket” eller för ”lite”. Att skolflickan hade en god 

kroppshållning var också mycket viktigt för att hon inte skulle drabbas av sjukdomar som 

skolios, ryggradskrökning, vilket uppfattades som en typisk kvinnlig sjukdom. 

Denna bild av skolflickan har många tolkningsmöjligheter. Bland annat kan vi analysera 

bilden av skolflickan utifrån den symboliska nivån i Wallach Scotts modell. 

Definitionsmässigt var skolflickan den begåvade eleven som var flitig och som kunde ta för 

sig utan att bli för självsvåldig. Detta kan också kopplas till Ulla Johanssons forskning om 

synen på skoleleven vid läroverken där den meritokratiska diskursen styrde. Utbildningen var 

till för de begåvade som hade möjlighet att utveckla sin förmåga. Även om många flickor 

arbetade mycket med sitt skolarbete och var flitiga så kunde de ändå beskrivas som klena. Ett 

intersektionellt perspektiv kan här appliceras. Den mindre begåvade flickan var bedömd både 

utifrån det faktum att hon var av kvinnligt kön och att hon hade ett mindre intellekt. Hon 

uteslöts från den intellektuella världen på grund av de biologiska argumenten att hon var 

kvinna och hon stod lägre ner i den kvinnliga intellektuella världens trappa på grund av att 

hon saknade begåvning eller tillräckligt med flit för att väga upp för den bristande 

begåvningen. Genussystemet och meritokratin samverkade. 

Lärarnas åsikt att vissa flickor inte borde studera för tankarna till Frihs forskning. Hon 

betonade att det fanns föreställningar inom läkarkåren att den intellektuellt klena flickan 

skulle dräneras på energi av ett för hårt skolarbete. Möjligen är det dessa föreställningar som 

har gjort sig sedda här, speciellt eftersom lärarna en gång refererar till en läkares åsikter. Att 

läkarnas åsikter hade påverkan på lärarna syntes också genom lärarnas poängterande om att 

skolflickan skulle ha god kroppshållning. Detta var föreskrivet vid många skolor, både pojk- 

och flickskolor, vid tiden. Att flickor ansågs ha lättare att drabbas av skolios sätter ännu mer 

in kommentarerna om hållning vid Risbergska skolan i sitt sammanhang. 

Många av de ordalag som har använts av lärarna har likheter med de som Johansson 

presenterade. Det verkar dessutom otänkbart att en pojke vid tiden skulle kunna beskrivas 

som rar eller söt. Därför tolkas dessa ord som typiskt feminina. Att varken den blyga flickan 

eller den självsvåldiga flickan var optimala kan tolkas utifrån normalisering. Det verkar som 

att deras personligheter helst skulle anpassas till normen om ”lagom”. Till skillnad från 

Johanssons forskning finns det dock inga tecken på att lärarna ville förhindra att den begåvade 

eleven utvecklade sin förmåga. Det finns till och med beskrivningar om att begåvade flickor 

inte har någon att tävla emot. Detta kan möjligen bero på den enkönade miljön där 

skolflickorna inte behöver jämföras med skolgossarna. Källmaterialets omfattning räckte dock 

inte för att kunna besvara en sådan tankegång. 

7.2. … och hur uppförde hon sig? 

När specifika uppföranden har studerats så är klasserna i årskurs 3, 4 och 5 de som uppför sig 

på sämst sätt enligt anmärkningsjournalen och exempel från mitterminskollegierna. Detta kan 
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höra ihop med skolflickornas ålder. Tonåren har ofta ansetts som en tid då flickan har varit 

problematisk och svår att kontrollera, något som Frih också påpekade. Dock visar även 

mitterminskollegierna på en viss förskjutning över tid i hur skolflickorna uppför sig. I den 

senare delen av undersökningen beter sig de yngre klasserna bättre eller lika bra som de äldre 

klasserna. Tillsammans med det faktum att en viss del av fallen i anmärkningsjournalen 

omfattar ett antal specifika skolflickor, finns det möjlighet att tolka detta som att den specifika 

individen och inte endast åldern hade inverkan på vilka klasser som ansågs som 

problematiska. 

De vanligaste uppförandena som straffades var fusk, oskick (olydnad) och osanning. Främst 

den andra kategorin kan kopplas till lärarnas syn på skolflickan. Om hon hördes för mycket i 

klassrummet och var ouppmärksam så var det anledning nog för att hamna i 

anmärkningsjournalen. Det fanns också exempel på anmärkningar där flickan inte varit snäll 

mot sina kamrater. Vissa anmärkningar syftade till händelser där skolflickan sade emot 

läraren och detta sågs som mycket olydigt, något som både Schånberg och Johansson visade 

på i sin forskning. I anmärkningsjournalen föregås dock dessa beteenden av att skolflickan har 

gjort sig skyldig till andra anmärkningar och att hon har sagt emot när läraren tillrättavisat 

henne. Kampen mellan eleven och läraren om tid och rum, som Schånberg beskrev, syns 

tydligt. Intressant nog visar resultaten i denna studie på att de allra flesta uppföranden berodde 

på andra orsaker än avvikande normbeteenden från könsnormen. Till exempel fanns det inga 

tecken på beteenden som straffades på grund av sexuell omoraliskhet, vilket Pamela Cox gav 

exempel på i sin forskning. Istället verkar skolflickornas uppförande avvika från bilden av den 

ideala skoleleven, istället för den ideala flickan. För att klargöra detta resonemang, så kan det 

tänkas att pojkar också straffades för de beteenden som dessa skolflickor straffades för. Som 

Sara Backman Prytz noterade i sin forskning så var det mycket tänktbart även för flickor att 

hitta på otyg.  

Intressant är också att vissa händelser visar på kristendomens auktoritativa roll. Att missbruka 

Guds namn innebar en anmärkning och också att missa morgonbönen för att studera läxor. 

Dessa incidenter visar på vikten av kristendomen vid skolorna och i samhället, något som 

även Schånberg beskriver i sin undersökning om flickskolorna i Lund. Dessutom fanns det 

tecken på att skolarbetet kom i andra hand efter morgonbönen. Dock kan exemplet inte tolkas 

rakt av som tecken på detta eftersom skolflickan i fråga hade kommit för sent och inte följt 

schemat. Ordning och lydighet var en av de högsta prioriteterna, något som är mycket tydligt 

utifrån både Schånberg, Johansson och min egen analyserade bild av skolflickan i både 

undersökningens första och andra del. 

Undersökningen visade också på att specifika elever fick många fler anmärkningar i 

anmärkningsjournalen än genomsnittet. Detta stödjer resultatet från mitterminskollegierna och 

tolkningen att vissa klasser ansågs bråkiga på grund av specifika skolflickor. Att särskilda 

flickor ansågs som synnerligen olydiga kan ha flera orsaker och många tolkningsmöjligheter. 

Uppenbarligen uppförde de sig på ett sätt som lärarna inte ansåg vara godtagbart och de 

gjorde det flera gånger. Intressanta reflektioner kan göras om att de skolflickor som ansågs 

bråkiga möjligen kunde ha lättare att hamna fler gånger i anmärkningsjournalen än en flicka 

som inte ansågs bråkig om de utförde sig på liknande sätt. Även detta kan tolkas utifrån 
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normalisering. Den bråkiga skolflickan följde inte genusnormen eller uppförandenormen om 

den lydiga och ordentliga skolflickan och behövde återanpassas. Därför var möjligen lärarnas 

tolerans inte lika hög mot henne som mot kamrater som inte uppförde sig illa lika ofta.  

De tydliga tecknen på brytande mot genusnormerna infann sig inte i källmaterialet i den 

utsträckning som var förväntat, framför allt i den andra delen av undersökningen. Detta har 

dock öppnat för andra tolkningsmöjligheter som bland annat omfattat diskussioner om 

intersektionella perspektiv där genus endast är en av de maktrelationer som fanns inom 

skolans väggar. Relationen mellan intellekt och uppfattad dumhet. Mellan personlighet och 

samhällets krav. Mellan lärare och elev. 

Inom det sistnämnda kan en slutsats dras med stor säkerhet: barn och ungdomar har i alla tider 

testat gränser gentemot vuxenvärlden. Det är intressant att se hur lika det sämre uppförandet 

är mellan skolflickorna vid Risbergska skolan och dagens skolungdomar. Det visar att 

beteendet från dagens ungdomar inte på något sätt är ovanligt. Samtidigt kvarstår bilden av 

skolflickan som den duktiga, präktiga och flitiga eleven. Hon som inte säger emot läraren, hon 

som inte misslyckas med sitt skolarbete – hon som uppför sig som en flicka ska göra. 

8. Sammanfattning 
Att flickor skulle få studera har under en stor del av den svenska historien inte varit någon 

självklarhet. När pojkar fick möjlighet att studera vid de statliga läroverken så var privata 

flickskolor vägen många borgerliga flickor gick. Synen på flickan var in på 1920-talet 

fortfarande präglad av föreställningar om att flickan skulle vara sämre lämpad för 

intellektuellt arbete än pojken. Vid flickskolorna utbildades flickorna främst i humanistiska 

ämnen. Denna uppsats har undersökt synen på skolflickan och synen på skolflickans 

uppförande vid Risbergska skolan i Örebro mellan åren 1920 till 1932. Syftet har varit att 

studera hur lärarna vid skolan såg på skolflickornas beteende och uppförande i källmaterial 

som journaler för mitterminskollegier och lärarnas anmärkningsjournal. På detta vis har ny 

kunskap velat tillföras forskningen om flickskolorna och den lokalhistoriska forskningen i 

Örebro stad. 

Frågeställningarna har omfattat med vilka ord lärarna beskriver skolflickorna och om lärarna 

främst kommenterar flickornas intellektuella förmåga eller deras personlighet. Vad lärarna har 

bedömt som ett sämre uppförande och om denna bedömning har påverkats av samhällets syn 

på flickan har också varit viktiga frågor. Både kvalitativ textanalys och kvantitativ analys har 

använts när källmaterialen har granskats. Analyserna har i undersökningens första del 

resulterat i bilden av att det var önskvärt att skolflickan var begåvad. Att hon var flitig kunde 

till viss del väga upp för en sämre begåvning men hon kunde ändå beskrivas som intellektuellt 

klen. Bedömdes skolflickan som mycket lite begåvad eller slö kunde lärarna beskriva att 

flickan inte borde studera. Skolflickan skulle vara snäll och ordningssam och visa sina 

kunskaper. Om hon tog för mycket plats i klassrummet kunde hon dock bedömas som 

självsvåldig. Ett intersektionellt maktperspektiv kunde appliceras där den meritokratiska 

ideologin var framträdande. Skolflickan var bedömd efter både sitt kön och sin begåvning. 
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Undersökningens andra del föreföll visa att årskurserna 3, 4 och 5 var de som uppförde sig 

illa. Dock verkade uppförandet jämna ut sig under tidsperiodens gång, vilket istället kunde 

tyda på att den enskilda individens uppförande. Skolflickorna straffades främst för fusk, 

oskick och olydnad, samt osanning. Även här visade anmärkningsjournalen på att många av 

anmärkningarna omfattade samma flickor. Beteendena visade bland annat på vikten av 

respekt gentemot läraren, att skolflickan var snäll mot sina kamrater och vikten av 

kristendomen i samhället. Intressant nog fanns det inga tydliga tecken på uppföranden som 

bedömdes som olydigt på grund av föreställningar om flickan. Det är mycket möjligt att även 

pojkar straffades för dessa beteenden. Däremot kunde tolkningar om normalisering tillämpas. 

Intressanta iakttagelser var att många av skolflickornas beteenden liknade beteenden som än 

idag inte anses som godtagbara. 
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