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1.0 INLEDNING  

Föreställ dig att du är en flicka som lever under tidigt 1900-tal och skall börja skolan samt att 

du ser fram emot att en dag få studera på högre läroverk. Kvinnorna i din närhet har tidigare 

inte haft samma möjligheter som du utan de har endast studerat i skolan något år och lärt sig 

hur de skall bli goda husmödrar. Nu har skolväsendet ändrats och människor hävdar att den har 

blivit mer jämlikt. Du har det dock inpräntat i ditt huvud att flickor kan ta skada av alltför 

krävande arbete. Varför har du det? Jo, din moder har citerat för dig vad en läkare sagt under 

1800-talet, det vill säga: ”flickor kunde ta skada av att alltför krävande intellektuellt arbete och 

av hälsoskäl inte placera de i skolor”.1 Men det kan väl inte stämma? Hur är det ens möjligt att 

av hälsoskäl och av hårt intellektuellt arbete inte få gå i skolan? Varför kan skolan skada flickor 

och inte pojkar? Dessa frågor snurrar runt i ditt huvud. Året blir 1927, nu öppnas statliga högre 

läroverk och efter att du gått klart folkskolan tar du beslutet att studera vidare, du vill ha en 

utbildning. Du bor i Örebro och hört talas om flickskolan Risbergska gymnasiet och beslutar 

dig för att börja studera där. I denna skola studerar endast flickor, pojkarna studerar vid 

Karolinska gymnasiet eller i Virginska gymnasiet som är en samskola där både flickor och 

pojkar kan studera. Nu börjar nya frågor dyka upp i ditt huvud. Lär jag mig lika mycket som 

pojkarna? Får vi studera samma ämnen?  

 

Denna fiktiva berättelse är till för att väcka intresse och få dig som läsare att inse hur flickor 

hade det under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Sedan långt tillbaka i historien studerade 

flickor och pojkar varierande ämnen i skolan. Flickorna undervisades till att bli goda husmödrar 

och till att lära sig att ta hand om hemmet medan pojkarna utbildades till att bli goda 

samhällsmedborgare, detta mestadels under 1800-talet.2 Men hur såg det ut under 1900-talet? 

Var det fortfarande ojämlikheter mellan könen i skolan? Fick de studera samma respektive olika 

ämnen i skolan beroende på vilket kön de tillhörde? Detta är vad studien kommer att behandla 

- om flickor och pojkar studerade samma ämnen i de högre läroverken under 1900-talet med 

fokus på läsåren 1927-1928, 1952-1953 och 1972-1973 i skolor belägna i Örebro. Anledning 

till val av Örebros gymnasieskolor är för att det fanns många storartade skolor belägna i staden 

under den tidsperiod studien är belägen på samt för att materialet bevarat kring skolorna var 

väldokumenterat och intressant att undersöka.  

																																																													

1 Prytz, Backman Sara (2015), Utbildning och genus. I Larsson, Esbjörn & Westerberg, Johannes (red.) 
”Utbildningshistoria” s, 359.  
2 Prytz, Backman (2015), s. 366 ff.		
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Dessa som undersöks är flickskolan Risbergska gymnasiet, pojkskolan Karolinska gymnasiet 

och samskolan Virginska gymnasiet. Studien kommer diskuteras utifrån ett 

förändringsperspektiv och genus. 

 

1.1 SYFTE  
Syftet med studien är att undersöka vilka ämnen som flickor och pojkar studerade i 

gymnasieskolorna i Örebro. Skolorna som undersöks är flickskolan Risbergska gymnasiet, 

pojkskolan Karolinska gymnasiet och i den samkönade yrkesskolan Virginska gymnasiet under 

1900-talet, detta ur ett förändringsperspektiv. Skolorna som undersökts var och är än idag 

placerade i Örebro kommun vilket innebär att det är en lokalhistoria som genomförs. Läsåren 

som undersöks är 1927-1928, 1952-1953 och 1972-1973, dock förekommer det vissa avvikelser 

eftersom materialet inte alltid har samspelat. Syftet med studien är att analysera om ämnena 

varierade i skolorna eller om alla elever studerade samma ämnen i respektive skola. 

Anledningen till varför jag väljer att göra denna undersökning är för att se om eleverna som 

studerade i gymnasieskolorna i Örebro, hade rätten till att läsa samma ämne oavsett vilken kön 

de tillhörde och skola de valde att studera i. Studien utgår ifrån Yvonne Hirdmans genusteori 

med fokus på dikotomi och hierarki, fokus kommer även att ligga på genus och jämställdhet.  

 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

• Vilka ämnen studerade eleverna i Risbergska gymnasiet, Karolinska gymnasiet och 

Virginska gymnasiet under 1927-1928, 1952-1953 och 1972-1973?   

• Skilde det sig mellan vilka ämnen flickorna och pojkarna studerade i skolan? Vilka 

skillnader i sådana fall? 

2.0 MATERIAL, AVGRÄNSNINGAR OCH KÄLLKRITIK 
För att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte kommer jag att studera 

betygskataloger från flickskolan Risbergska gymnasiet, pojkskolan Karolinska gymnasiet och 

samskolan Virginska gymnasiet som är arkiverade i Örebro stadsarkiv. För att hitta rätt material 

och göra rätt urval har jag tagit hjälp av experter som arbetar i stadsarkivet. Allt annat material 

från skolorna exempelvis olika protokoll som bevarats i arkiven gav inte svar om vilka ämnen 

eleverna studerade. Jag fann heller inga kursplaner eller styrdokument att använda mig av till 

studien, jag anser att betygskatalogerna ger tillräckligt med underlag för undersökningen.  
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En avgränsning i studien är att jag har behövt göra tre nedslag under 1900-talet som analyserats 

och undersökts. 1927-1928 är det första läsåret som undersöks. Anledningen till val av detta 

läsår är för att de statliga läroverken öppnades upp för flickor år 1927 och flickor började 

studera vid de högre läroverken. Jag ansåg att det var ett välvalt läsår att starta undersökningen 

på. Därefter undersöks läsåret 1952-1953 i Risbergska gymnasiet och Karolinska gymnasiet, 

anledningen till val av nedslag var för att det låg i mitten av de två andra nedslag som jag ville 

göra. Det sista läsåret som undersöks är 1972-1973, anledningen av val för detta läsårs var för 

att en ny läroplan tillkommit som hade stor påverkan på gymnasieskolorna.  

 

Tyvärr undersöks Virginska gymnasiet inte exakt under samma läsår som de två andra skolorna. 

Detta på grund av att det inte har funnits material och för att kurser/linjer inte studerats i 

Virginska gymnasiet under de läsår som jag velat undersöka. Virginska gymnasiet undersöks 

först under läsåren 1928-1931, sedan läsåren 1948-1958 och till slut under läsåret 1973-1974. 

Anledningen till varför det inte endast är ett läsår som undersöks under de två första nedslagen 

är för att de kurser/linjer som undersöks inledde under olika läsår. De skolor som studerats i 

undersökningen har under årens gång haft olika namn och uppdelningar samt placeringar i 

Örebro stad, exempelvis namnen:  

 

• Risbergska gymnasiet – Har tidigare bland annat haft namnen: Flickskolan, 

Elementarskolan och Risbergska skolan.3  

• Karolinska gymnasiet – har tidigare bland annat haft namnen: Schola Carolina och 

Karolinska högre allmänna elementarläroverket.4  

• Virginska gymnasiet – har tidigare bland annat haft namnet:	Örebro stads Yrkesskola.5 

 

Dock har jag valt att underlätta för läsaren så i fortsättningen används endast deras nuvarande 

namn i undersökningen. 

																																																													

3 Annelie, Söderberg (1992) förtecknat och kompletterat av Lundberg, Eva (1996) Örebro stad. Elementarskolan 
för flickor, s.1. 
http://www.orebro.se/download/18.642928a71294f625e2580004211/1460381522632/Örebro+stad+Elementarsk
olan+för+flickor+-+arkivförteckning.pdf. Hämtad 2016-05-03.    
4 Nilsson, Stefan (1986), Örebro stad. Karolinska skolan. s, 1. 
http://www.orebro.se/download/18.642928a71294f625e2580004230/1460381529132/Örebro+stad+Karolinska+
skolan+-+arkivförteckning.pdf. Hämtad: 2016-05-03.  
5 Edwall, Fredrik (1997), kompletterat av Esplund-Lynn, Marie (2001) Örebro stad. Örebro stads 
yrkesskolor/Virginska skolan, s, 1. 
http://www.orebro.se/download/18.7bb8ae021489272489a37b9/1460381562242/Örebro+stad+Örebro+stads+yr
kesskolor-Virginska+skolan+-+arkivförteckning.pdf. Hämtad 2016-05-03.		
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Primärmaterialet i undersökningen är betygskataloger, vilket jag varit källkritisk gentemot. 

Katalogerna har varit bevarade, arkiverade och förtecknade av experter i Örebro stadsarkiv. 

Betygskatalogerna består av flera olika klassers betyg från de varierande skolorna. Dessa har 

blivit ifyllda av klassföreståndare som haft klasserna i sitt ansvar, även de lärare som haft ansvar 

för respektive ämne har fyllt i vilket betyg eleverna fått i ämnet. Jag ser ingen anledning till 

varför lärare skulle fylla i fel betyg eller varför det skulle stå felaktigt i betygslistorna.  

 

2.1 METOD 
Metoden som används i denna studie är kvantitativ textanalys och kvantitativ dataanalys. 

Kortfattat innebär dessa arbetssätt att forskare samlar in  kvantifierbar data som sedan 

analyseras och tolkas, vilket sedan redovisas i form av diagram eller tabeller. Genom att 

använda mig av denna metod får jag svar om exempelvis konkreta angivna mängder. 6 

Anledning till varför dessa metoder tillämpas i undersökningen är för att inga värderingar 

behöver appliceras, vilket inte går att finna i materialet samt för att de är oerhört effektfulla för 

att kunna göra uppräkningar med. Materialet har bearbetats på sådant vis att betygskataloger 

har analyserats och tolkats – vilka har varit både hand- och maskinskrivna. De linjer, årskurser, 

läsår som valts ut har först studerats och analyserats ur betygskataloger och därefter skrivits in 

i ett dokument med exakta drag för att sedan kunna använda de till undersökningen. Sedan har 

tabeller skapats för att underlätta undersökningen för läsaren. De behandlar vilka ämnen 

eleverna studerade i respektive gymnasium under läsåren 1927-1928, 1952-1953 och 1972-

1973 i Risbergska gymnasiet och Karolinska gymnasiet samt Virginska gymnasiet – med vissa 

avvikelser. Ämnenas ordning i tabellerna är utefter betygslistornas ordning.  

 

Begreppet dikotomi undersöks genom en kvantitativ text- och dataanalys i samband med en 

komparation av betygskataloger. Exempelvis analyseras dikotomi genom att undersöka om det 

var en särskild ämnesfördelning mellan pojkarna och flickorna i gymnasieskolorna, det vill säga 

om alla elever fick studera samma ämnen i skolan, samt om pojkarna respektive flickorna hölls 

isär i klasserna.  

 

 

 

																																																													

6 Bryman, Alan (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 149 ff.  
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3.0 FORSKNINGSLÄGE   
Det finns mycket forskning som behandlar området som undersökts i denna studie. Dock är det 

mesta som studerats under en äldre och tidigare tidsram än min och inte lika ingående som 

denna studie. Den tidigare forskningen är heller inte lokalinriktat i Örebro eller med huvudfokus 

på genus. Det finns oerhört mycket forskning som behandlar genus mer allmänt, men jag har 

valt att använda mig av forskning som sammankopplar genus med skolan just för att det är mer 

relevant och betydelsefullt i samband med studien. Forskningen som valts ut är särskilt 

intressant för att den lyfter fram varierande delar av genus sammankopplat med skolan – på 

många vis, exempelvis genom anekdoter och tidningsskrifter. Perioden som forskningen 

innefattar är både innan undersökningens tidsperiod men under studiens tidsram samt efter, 

vilket bidrar till en intresseväckande skildring på dåtid och nutid. Nedan lyfts även tidigare 

forskning i samband med diskussionerna kring sam- och särundervisning – detta för att förstå 

hur människor förr tänkte och vilka åsikter de hade när det kom till skolväsendet utformning.  

3.1 GENUS  
 

Genus sammankopplat med tidigare forskning är mestadels övergripande i denna studie. 

Forskarna och historikerna Christina Florin och Ulla Johansson (1993), har skrivit Där de 

härliga lagrarna gro...: kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850� 1914. 7 

Undersökningen tar sin början under mitten av 1800-talet och tar slut vid början av första 

världskriget. Huvudfokus ligger på kultur, klass och kön. Syftet med undersökningen är bland 

annat att studera läroverkets betydelse för elever, lärare och samhälle. Boken är väldigt 

beskrivande om hur skolväsendet utvecklades och vi får ta del av anekdoter från elever som 

studerade under denna period.8 Ett resultat som forskarna kommit fram till i studien kring genus 

är att skolan var oerhört mansdominerad. Gymnastik och krigsfostran var ämnen som pojkarna 

undervisades i, de skulle bli härdade för slagsmål och behövdes för att bli fysisk starka. I de 

olika elevkulturerna lärde sig pojkarna även att dricka alkohol och röka cigaretter, samtidigt 

som de även blev skolade till att bli maktövande inom förmågan att tala, dock kom detta att 

luckras upp. Under denna period är det viktigt att ha kännedom om att det inte var några flickor 

som studerade i de högre läroverken.9  

																																																													

7 Florin, Christina och Johansson, Ulla (1993), Där de härliga lagrarna gro...: kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850-1914.  
8 Florin & Johansson (1993), s.14 ff.  
9 Florin & Johansson (1993), s. 280 ff.		



	 7 

Forskning kring genus i samband med skolan har bland annat gjorts av universitetslektorn vid 

institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Sara Backman Prytz som skrivit 

avhandlingen Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal och stereotyper 

bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930.10 Avhandlingen beskriver hur ungdomar har skrivit 

om kvinnor och män under perioden 1880-1930 i sina elevtidningar och studentskrivningar. 

Hela avhandlingen är sammankopplad med könsideal, könsrelationer och genus. Ett intressant 

resultat som Prytz fick i sin undersökning är att utifrån pojkar och flickors texter fått svaren att 

pojkar såg kvinnor som passiva och underordnade samt skulle vara attraktiva. Flickorna ansåg 

däremot att män var dominanta, aktiva och starka. Dock visade flickornas texter att de ansåg 

att sitt egna kön var starka, djärva och aktiva.11  

 

Flickorna var mer nyanserade, de hoppades på att få bättre arbetsvillkor och bättre yrkesarbete 

samt kände sig inte beroende av män. De är även medvetna om att kvinnor är underordnade i 

samhället och ansåg att detta var ett problem. Flickorna gick framåt i utvecklingen medan 

pojkarna gick bakåt. Pojkarnas bild av kvinnor i Prytz undersökning var oerhörd snäv, de ansåg 

att kvinnor skulle behaga männen och ta hand om hushållet.12Än idag menar forskarna och 

doktoranderna i sociologi Eva Lundgren och Renita Sörensdotter att detta återspeglas i våra 

skolor. Detta visas i studien de utfört Ungdomar och genusnormer på skolan arena.13 Eleverna 

som medverkat i studien menar att det än idag är ojämlikt fördelat i skolan i exempelvis ämnet 

idrott. Doktoranderna menar att genus är något som utspelar sig i skolan, genom att behandla 

och bemöta elever olika på grund av kön kommer de att ta sig an dessa signaler och själva 

behandla könen olika. Lärarna har en stor påverkan på eleverna och hur de väljer att hantera 

jämlikhet och genus påverkar elevernas normer, och troligtvis kommer de reproducera de 

könsmönster som de lärt sig.14 

 
Ingela Schånberg är adjunkt och filosofiedoktor i ekonomisk historia. Hon har skrivit 

avhandlingen Genus och utbildning. Ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 

1870-1970.15  

																																																													

10  Prytz, Backman, Sara (2014), Borgerlighetens döttrar och söner: kvinnliga och manliga ideal bland 
läroverksungdomar, ca. 1880-1930.  
11	Prytz, Backman (2014), s 98 ff. 	
12 Prytz, Backman (2014), s, 192.  
13 Lundgren, Eva & Sörensdotter, Renita (2004), Ungdomar och genusnormer på skolans arena.  
14 Lundgren & Sörensdotter (2004), s, 56 ff. 	
15 Schånberg (2001), Genus och utbildning. Ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970.  



	 8 

Avhandlingen är uppdelad i tre delar där den första delen bearbetar debatterna i riksdagen år 

1873 om skolväsendet, därefter behandlas 1927/1928 års skolreform och flickskolornas 

avveckling. I andra delen behandlas kvinnors yrkesutbildning och sista delen fokuserar på 

kvinnor i arbetsmarknaden. Schånberg beskriver hur kvinnors utbildning har speglats i 

samhället under perioden 1870-1970. Frågor som hon ställer är bland annat: hur kan vi förklara 

skillnaderna mellan flickor och pojkars utbildning? Hon hävdar att både innehållet i 

utbildningen och självaste utbildningsmöjligheterna har sett olika ut beroende kön. Schånbergs 

undersökning visar bland annat att kursplanerna för flickor i naturvetenskapliga ämnen och 

matematik inte var lika omfattade som för pojkar. Flickorna studerade heller inte latin, medan 

pojkarna hade möjlighet till det under tidigt 1900-tal. Schånberg hävdar även att skolan är mer 

jämt könsfördelad idag, fastän vissa linjer innehar fler manliga elever såsom elprogrammet 

medan hantverksprogrammet domineras av flickor.16  

 

3.2 SAMUNDERVISNING ELLER SÄRUNDERVISNING  
Historiken Marie Nordström har skrivit avhandlingen Pojkskola, flickskola, samskola – 

Samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962. 17  Syftet med avhandlingen är att 

undersöka vilka argument det fanns i samundervisningsdebatten under åren 1885-1957. 

Norström diskuterar och beskriver vilka för respektive emot åsikter det fanns kring införandet 

av samundervisning, vilket är huvudfokus i avhandlingen. Hon behandlar även synen på flickor 

och pojkars utbildning samt vilka sysselsättningar det svenska folket ansåg att respektive kön 

skulle ha tillgång till under slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Skulle pojkar och 

flickor läsa samma ämnen? Vad kunde eleverna vinna respektive förlora på att ha 

samundervisning? Dessa frågor ihop med flickors utbildningsmöjligheter diskuterades i 

samhällsdebatter, bland annat i riksdagen och i statliga utredningar.18  

 

Nordström tar upp de positiva aspekterna som diskuterades vilka var att det fungerade oerhört 

ansenligt med samundervisning i Palmgrenska samskolan. Det var den första privata skolan i 

Sverige som drev samundervisning, år 1876 och Palmgren ansåg att det fungerade oerhört 

avsevärt med att undervisa båda könen tillsammans.19  

																																																													

16 Schånberg (2001), s. 10.  
17 Nordström, Marie (1987), Pojkskola, flickskola, samskola: samundervisningens utveckling i Sverige 1866-
1962. 
18 Nordström (1987), s. 6 ff.  
19 Nordström (1987), s.116 ff.  
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Andra aspekter som diskuterades var att införandet av samskola skulle bidra till att båda könen 

lärde känna varandra, vilket skulle leda till lyckligare äktenskap. Andra fördelar var de 

ekonomiska och praktiska förmånerna som gynnade alla parter.20  Även filosofiedoktorn i 

ekonomisk-historiken Ingela Schånberg diskuterar samhällsdebatterna som präglades kring 

sam- och särundervisningen i sin avhandling. Hon hävdar att det utöver de ekonomiska 

fördelarna kring samundervisning fanns diskussioner om att de biologiska skillnaderna mellan 

könen inte gjorde någon grund för de psykiska anlag som könsbestämt - flickor och pojkar lär 

sig individuellt.21  Detta fortsattes att diskuteras under tidigt 1900-tal enligt Nordström av 

pedagoger, debattörer och psykologer med fokus på arvshygieniska aspekter. De hävdade att 

om flickor hade tillgång till samma examina och rätten till vidareutbildning som pojkarna skulle 

flickorna inte vilja bilda familj utan istället utbilda sig.22  

 

Schånberg menar att det fanns tre olika motargument till att inte införa samundervisning i 1918 

års skolkommission, dessa var: moraliska, psykologiska eller fysiologiska och könsideologiska. 

Med det psykologiska menades att könen utvecklades i olika takter, och att puberteten får 

flickor att stanna upp i utveckling, vilket gör att undervisningsnivån behöver sänkas och att det 

skulle drabbas pojkarna. Det sista argumentet innebar att könen var olika och att de hade olika 

uppgifter i samhället och i hemmet. 23  Vid 1940-1950 talet ansåg skolpolitiker att 

samundervisning bör införas i alla linjer i skolan. De hade fått vetenskapliga bevis om att 

könsskillnaderna var små och att det inte var mödosamt att ha åtskilda skolor för respektive 

kön. Alla elever skulle undervisas i alla ämnen oavsett vilket kön de tillhörde och jämställdhet 

i skolan skulle eftersträvas.24 Dessa diskussioner debatterades från 1800-talet fram till år 1957 

då beslutet kring att samundervisning skulle införas, vilket var både Nordströms och 

Schånbergs resultat i deras avhandlingar. 

 

 

 

 

																																																													

20 Nordström (1987), s. 62. 
21 Schånberg (2001), s. 85-86. 	
22 Nordström (1987), s.116 ff.  
23 Schånberg, Ingela (2001), genus och utbildning ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning under ca 
1870-1970, s. 84 ff.  
24 Nordström (1987), s.178. 
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SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING  
Sammanfattningsvis finns det mycket forskning kring genus, dock endast i allmän nivå. Den 

forskning som lyfts fram i undersökningen är Florin och Johanssons bok som behandlar 

läroverkets betydelse för elever, samhälle och lärare under perioden 1850-1914. Boken 

behandlar främst hur skolväsendet var under denna period utifrån klass, kön och kultur. Därefter 

behandlas Backman Prytz avhandling som beskriver hur ungdomar skrivit om kvinnor och män 

under perioden 1880-1930 i elevtidningar och studentskrivningar. Det hela är sammankopplat 

med könsideal, könsrelationer och genus. Ett resultat som hon lyfter i sin avhandling är att 

synen på flickor och pojkar ser olika ut samt att pojkar ser flickor som passiva och 

underordnade, medan flickorna såg sig själva som aktiva och starka. Avhandlingen 

sammankopplas med Lundgren och Sörensdotter studie som visar att elever än idag känner att 

pojkar och flickor skildras olika. Till slut lyft även Schånbergs avhandling som undersöker 

kvinnors utbildning under perioden 1870-1970. Även sam- och särundervisningens 

diskussioner behandlas och diskuteras utifrån Nordströms avhandling och Schånbergs 

avhandling under perioden 1850-1950, vars fokus ligger på om samundervisning skulle införas 

eller inte samt vilka flickors utbildningsmöjligheter skulle vara. Det finns dock vissa luckor i 

den tidigare forskningen, bland annat om eleverna, oberoende vilket kön de tillhörde studerade 

samma ämnen efter att samundervisningen infördes. Fastän Schånberg hävdar att ämnena såg 

varierande ut skulle jag gärna vilja ha mer djupgående redogörelse för vilka ämnen som 

varierade mellan könen. Denna undersökning kommer dock att fylla ut denna lucka med hjälp 

av att undersöka ämnena som studerades i en flickskola, en pojkskola och en samskola.  

4. 0 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER   
För att inrikta sig på Yvonne Hirdmans teori kring genussystemet är det behövligt att ha tydligt 

kännedom om vad genus innebär för att därefter kunna koppla samman studiens undersökning 

med genus. Genus handlar om vad som anses vara ”typiskt” kvinnligt och manligt samt är något 

som vi människor konstruerar. Vi lär oss av exempelvis TV, vänner, familj och skola om hur 

kvinnor och män skall vara, hur vi skall tänka samt bete oss gentemot individer beroende på 

om det är kvinnor eller män. Genus har med andra ord inte mycket att göra med det biologiska 

könet, utan istället hur män och kvinnor förväntas bete sig och vara, exempelvis att flickor skall 

vara tysta medan pojkar bråkiga.25  

																																																													

25 Nationalencyklopedin, Genus. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/genus, (hämtad 2016-04-28) 
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Det är vi människor som har skapat genus, om hur flickor och pojkar skall bete sig, visst skall 

flickor vara underordnade gentemot mannen? Att människor har det inpräntat i huvudet hur 

normen för respektive kön skall utspelas är för att vi själva har skapat dessa mönster menar 

Hirdman.26  Vi skapar olika dolda regler, lagar, normer och förväntningar om vad som är 

kvinnligt respektive manligt i samhället utifrån ett genussystem, vilka grundar sig på makt och 

värdering. Detta utifrån olika principer och mönster som förklarar varför det än idag finns 

ojämlikheter i vårt samhälle. Hirdman använder sig av olika begrepp för att beskriva dessa 

principer och mönster:27   

 

1. Dikotomi – innebär att kvinnor och män skall hållas isär - de skall inte blandas ihop. 

Könen är varandras motsatser. 28  

2. Hierarki – det är mannen som är normen. Det är männen som utgör vad som klassas 

som normalt och allmänna.29  

 

Med princip nummer ett menar Hirdman att män och kvinnor ses som varandras motsatspar, 

vilka skall hållas isär. Detta fastän vi vet att det egentligen inte är sådant, tenderar människor 

att tänka på detta vis menar Hirdman. När vi vet om ett barn är en flicka eller pojke, kommer 

barnet att bli behandlad utifrån ett visst sätt. Pojkarna skall sedan växa upp för bli starka, 

händiga och storartade medan flickorna ska bli snälla, söta och lugna. Princip nummer två 

innebär att det är männen som står högst upp i hierarkin i jämförelse med kvinnorna.30 Det är 

männens verksamheter som får allra mest status och betydelse vare sig det är inom politiken, 

utbildningsområdet eller inom arbetsmarknaden.31 Dessa lagar och principer hävdar Hirdman 

är grunden för de ekonomiska, sociala och politiska ordningarna som finns i vårt samhälle.32 

Hirdman menar dock att samhället har blivit mer likartad och jämställd idag än i jämförelse 

med förr, detta för att dikotomins maktskapande upphört för att gränsöverskridande sker. 

Hirdman menar det kommer bli mer jämställt i samhället om det olika försvagas medan det lika 

förstärks samt om han och hon fördes samman och definierades som ett. 33   

																																																													

26 Yvonne Hirdman (2001), Genus – om det stabilas föränderliga former, s. 47 ff.  
27 Hirdman, Yvonne (2004), ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Wetterberg, 
Carlsson Christina & Jansdotter, Anna, Genushistoria, s. 116.   
28 Hirdman (2004), s. 117.  
29 Hirdman (2004), s. 117.  
30 Hirdman (2004) s. 116 ff.  
31 Hedin, Maria (2010), Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål, s.16-17.  
32 Hirdman (2001), s. 45 ff.  
33 Hirdman (2004), s. 128.	
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Hirdmans teori kring genussystemet kan sammankopplas med uppsatsens syfte i samband med 

de mönster som Hirdman hävdar att samhället har kring genus. Pojkar och flickor skall enligt 

Hirdmans begrepp dikotomi hållas isär. Detta begrepp är väldigt intressant och relevant för 

studiens undersökning eftersom det går att tillämpa i könsfördelningen i skolorna – flickskolan, 

pojkskolan och samskolan. Hierarki är det andra teoretiska perspektivet som Hirdman 

diskuterar, dock är det inte lika relevant som dikotomin och tillämpas mer övergripande i min 

studie. Detta för att det är svårt att med hjälp av betygskataloger se vad som klassas som norm 

och vem som står högre upp i samhällsskaran.  Båda perspektiven och principerna kommer att 

diskuteras längre ned i studien i samband med undersökningen och resultaten.  

5.0 BAKGRUND   
Sveriges skolväsende har ändrats många gånger under åren. Vi har haft allt ifrån folkskolor, 

realskolor, högre läroverk, gymnasieskolor, universitet osv. 34  Idag består det svenska 

skolväsendet i av förskola, grundskola, gymnasieskola och universitet.35  Det enda som är 

obligatorisk är grundskoleutbildningen som löper under nio år, där de flesta eleverna börjar när 

de fyllt sju år. 36 Idag är klasserna i skolorna blandade med både flickor och pojkar där alla har 

möjlighet till att studera vilka ämnen de vill, oberoende på vilket kön de tillhör. Skolväsendet 

var dock inte uppdelad på detta vis förr. Här nedan kommer en beskrivning på hur skolväsendet 

såg ut förr med inriktning på läroverk, gymnasieskolan och flickors utbildningsmöjligheter. 

 

5.1 GYMNASIALA SKOLFORMER  
Gymnasieskolan har en lång historia och även otroligt många benämningar under årens gång.37 

I början av 1800-talet var läroverket en utbildningsväg för pojkar som tillhörde samhällets övre 

klasser. Detta kom att ändras i förhållande till efterkrigstiden och under år 1965 var läroverkens 

gymnasium som störst, fastän det endast var 12% av landets ungdomar som studerade i läroverk 

- läroverkets gymnasium kom dock att ersättas av gymnasieskolan.38  

																																																													

34  Larsson, Esbjörn & Prytz, Johan (2015), Läroverk och gymnasieskola. I Larsson, Esbjörn & Westerberg, 
Johannes (red.) ”Utbildningshistoria” s. 131 ff.   
35 Skolverket, utbildningsavdelningen, http://www.skolverket.se/skolformer, Skolformer och annan verksamhet. 
Hämtad: 2016-04-18.  
36 Skolverket, utbildningsavdelningen, 
http://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundskola/grundskola-1.196222, Grundskolan. 
Hämtad: 2016-04-18.  
37 Hartman, Sven (2012), Det pedagogiska kulturarvet, traditioner och idéer i svens undervisningshistoria, s. 33.  
38 Larsson & Prytz (2015), s. 131.  
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Hur många år eleverna skulle studera i gymnasiet förändrades flera gånger samt vilken 

anknytning gymnasiet skulle till realskolan diskuterades ständigt under tidigt 1900-tal. Det var 

även livliga diskussioner kring vad kurserna och linjerna i skulle innehålla, det fanns endast två 

linjer uppdelade i gymnasiet – latin- och reallinje. Efter skolreformen 1927 infördes det 

differentierade gymnasiet och flickor fick tillträde till lärosätet. Den nya anordningen innebar 

även att vissa ämnen blev obligatoriska i vardera linje, samtidigt som eleverna fick välja 

tillvalsämnen enligt ett visst system, dock kom även detta att förändras år 1953. 

Tillvalssystemet avskaffades och en tredje linje infördes – allmänna linjen med två 

uppdelningar: social och språklig gren. Under denna period fanns även teknik- och 

handelsgymnasium som kallades för fackgymnasium.39  

 

1964 gymnasiereform och läroplanen som utkom år 1965 bidrog till att gymnasiet ändrades 

igen. Gymnasiet blev en treårig utbildning med en successiv differentiering. Under det första 

året fanns det fyra stycken tillvalsgrupper för eleverna att välja mellan, där varje grupp 

studerade olika ämnen. Därefter, i årskurs 2 var det uppdelat i 5 olika linjer, vilka var: 

humanistisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig och teknisk. Det sista året i 

gymnasiet såg varierande ut i de olika linjerna beroende på olika grenar och varianter, 

exempelvis hade den tekniska linjen fyra årskurser, varav det sista året var frivilligt.40 Eleverna 

som studerade i gymnasiet behövde nu även ha en fullgjord studiegång från grundskolan. 

Samtidigt som allt detta inträffade blev även alla gymnasier kommunala.41 Gymnasiet kom att 

ändras snart igen. 1968 års riksdag fattade beslut om ännu ett nytt gymnasium och tillämpade 

en ny läroplan Lgy 70. Samtidigt ändrades namnet gymnasium till gymnasieskola.42 Vilket 

ersatte fackskolan, gymnasium och yrkesskola. 43  Med den nya läroplanen delades den 

samhällsvetenskapliga linjen upp i två linjer: humanistisk och samhällsvetenskaplig.44  

 

 

																																																													

39 Richardson, Gunnar (2010),  Svensk utbildningshistoria, skola och samhälle förr och nu, s. 123. 
40 Richardson (2010), s. 124.  
41 Marklund, Sixten Nationalencyklopedin, Gymnasium. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasium, hämtad: 2016-04-26.        
42 Marklund, Sixten, Nationalencyklopedin, Gymnasium. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasium, hämtad: 2016-04-26.  
43 Johansson, Lars, Nationalencyklopedin, Gymnasieskola. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gymnasieskola, hämtad 2016-04-27.        
44 Larsson & Prytz (2015), s. 148 ff.  



	 14 

Till slut avskaffades läroverk och folkskola för att istället införa grundskola och gymnasieskola. 

Det diskuterades mycket kring 1900-talet om att skolan bör vara mer demokratisk. Med 

demokrati menade de att alla medborgare skulle ha lika möjligheter till utbildning samt att alla 

människors uppfattningar skulle respekteras och att alla måste samarbeta. Det som hänt sedan 

Lgy70 är exempelvis att programmen ändrades från att vara 22 stycken till 16, kärnämnena 

skulle läsas av alla – oberoende linje, oerhört många människor började studera i gymnasiet, 

gymnasieutbildning var förberedande inför universitet och individuella program infördes. I 

samband med Lpf94 ökades även valfriheten i elevernas studier, friskolor etablerades och 

tydliga skillnader skapades mellan yrkesförberedande och studieförberedande program.45   

5.2 YRKESUTBILDNING   
Vad en yrkesutbildning egentligen är och vad som skall läras ut i en sådan är inte helt självklar. 

Sandra Hellstrand och Fay Lundh Nilsson hävdar att yrkesutbildning kan definieras som: ” (…) 

yrkesutbildning har ibland definierats som sådan utbildning som innebär utveckling och 

tillämpning av kunskaper och färdigheter inom relativt kvalificerade yrkesområden som är 

viktiga för samhället, men som kan variera från tid till en annan.”46 Yrkesutbildningar startades 

under slutet av 1800-talet, vid industrialismen. När fabriker och verkstäder skapades fick 

eleverna sin utbildning på plats av en person som redan hade förkunskaper och färdigheter. 47 

Därefter, under början av 1900-talet var det vanligt att arbetarna endast hade läst någon kurs i 

en afton- och söndagsskola vilken klassades som deras utbildning för att därefter arbeta i fabrik. 

Eleverna lärde sig här att skriva och läsa men även tekniska ämnen som exempelvis mekanik, 

fysik och kemi. Utbildningen såg som ett komplement till det praktiska arbetet som de hade i 

företagen – de studerade och arbetade samtidigt.48 Under denna period började även staten och 

kommunerna att finansiera stora delar av ett nationellt och enhetligt system av yrkesskolor som 

skulle ha inriktningarna: hantverk, industri, husligt arbete och handel. Utbildningarna skulle 

vara kombinerade med yrkesteori och allmänkunskap. Undervisningen i skolorna var utlagda 

under kvällar samt helger och tanken var att de som studerade skulle arbeta inom sitt område 

samtidigt. Yrkesskolor hade nu öppnats och startats igång, dock visade det sig att de hade stora 

svagheter och komplikationer uppstod.49  

																																																													

45 Larsson & Prytz (2015), s. 148 ff.  
46 Hellstrand, Sandra & Nilsson, Lundh, Fay (2015), Yrkesutbildning, I Larsson, Esbjörn & Westerberg, Johannes 
(red.) ”Utbildningshistoria” s. 156.  
47 Hellstrand & Nilsson, Lundh (2015), s. 161. 	
48 Hellstrand & Nilsson, Lundh (2015), s. 163 ff.  
49 Hellstrand & Nilsson, Lundh (2015), s. 163 ff. 
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En ny skolform uppkom, den kommunala verkstadsskolan där eleverna fick heltidsutbildning 

– både praktiskt och teoretisk, oberoende av företagens lärlingsutbildning. Under 1920-1930 

talen ökade antalet elever i de kommunala yrkesskolorna, även kvinnor i skolorna nu och det 

var från 5000 elever år 1922 till 38 000 elever som studerade under år 1936 varav hälften av 

dessa bestod av kvinnor. Valet av utbildning var dock väldigt könsuppdelat, alla elever inom 

husligt arbete och två tredjedelar av eleverna inom handelsutbildning bestod av kvinnor, medan 

hantverk och industri var de utbildningar som var mer mansdominerade. Uppdelningen var på 

sådant vis fastän alla utbildningar var öppna för alla, oberoende vilket kön de tillhörde. 50  

 

Under 1950-talet kom yrkesutbildningen att ändras igen. Nu spelade staten en stor roll i det 

hela. Fabrikerna hade inte någon påverkan på utbildningen, utan nu skulle hela utbildningen bli 

undervisad i skolan. Istället för att utbildningen skulle vara ett komplement till företagen, var 

det nu huvudsaken. Under denna tid infördes en försöksverksamhet som syftade till att hålla 

samman årskullarna i samma skolform, det vill säga en nio årig enhetsskola. Eleverna i årskurs 

9 fick välja mellan tre inriktningar som de skulle studera sedan, vilka var: allmän linje, 

gymnasieförberedande linje och yrkesförberedande linje. Det var könsskillnader på vilken 

inriktning de valde, de flesta flickorna valde detaljhandel och kontor samt husligt arbete som 

inriktning, medan pojkarna valde teknisk inriktning.51   

 

1968 års skolreform innebar att yrkesförberedande utbildningar skulle vara tvååriga medan 

studieförberedande linjer skulle vara tre år långa. Några år därpå, år 1971 fanns det cirka femton 

olika yrkeslinjer som eleverna kunde välja mellan och även ett oerhört stort antal variationer 

och grenar inom dessa linjer. Under år 1975 studerade mer än hälften av alla som gick i 

gymnasieskolan en yrkesförberedande linje. År 1991 ändrades de yrkesförberedande linjerna 

till tre år med femton veckors praktik och de allmänna ämnena fick en större del i linjerna, 

vilket bidrog till att de yrkesförberedande studierna nu gav behörighet till att kunna studera 

vidare i högskolan. Yrkesutbildningarna och yrkesskolorna är än uppbyggda på samma sätt som 

under slutet av 1900-talet, och fortfarande är det många elever som väljer att studera vid 

yrkesskola. Samtidigt har även stora företag som exempelvis Volvo startat yrkesutbildningar.52   

 

																																																													

50 Hellstrand & Nilsson, Lundh (2015), s. 165 ff.	
51 Hellstrand & Nilsson, Lundh (2015), s. 166-167. 
52 Hellstrand, Sandra & Nilsson, Lundh, Fay (2015), s. 167 ff. 	
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5.3 FLICKORS UTBILDNINGSMÖJLIGHETER   
Flickornas position i skolan har förändrats markant under de senaste seklet, från 1800-talet fram 

tills idag har mycket hänt. Under 1800-talet fanns det flickskolor placerade runt om i Sverige 

vars målsättning var att förbereda och utbilda flickor till att bli goda mödrar eller hustrurar. 

Samhället kom dock att utvecklas och flickorna ville ha rätten till att studera i de högre 

läroverken. De stod på sig och begärde en reformering av flickskolorna och att de skulle få 

möjlighet till samma utbildning som pojkarna. Detta eftersom arbetsmarknaden krävde 

utbildning på högre nivå och för att de ville ha en jämställd utbildning.53 Flickorna lyckades få 

detta genomfört, när reformeringen ägde rum 1927 som sade att de skulle få tillgång till samma 

utbildningsmöjligheter som pojkarna, och skulle nu få studera i de högre läroverken samt att 

flickskolorna skulle subventioneras av staten som samhällsnyttiga institutioner. Flickskolorna 

fick genomgå stora omorganisationer i samband med den nya reformen, exempelvis 

avvecklades de privata/enskilda flickskolorna och kommunala flickskolor etablerades istället. 

Det skedde först en stor nedgång på flickor som valde att studera under 1930-talet, dock kom 

detta att ändras under 1960-talet, men flickorna studerade inte i flickskolor utan istället i 

folkskolor, realskolor och därefter även på gymnasiet. Det bidrog till att flickskolan till slut 

konkurrerades ut av gymnasier och realskolor, dels på grund av att pedagoger och politiker 

hävdade att flickskolor hade spelat ut sin roll och inte behövdes längre, dock var beslutet en 

långdragen process.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													

53 Richardsson, Gunnar (2010), s. 119-120. 
54 Richardsson, Gunnar (2010), s. 119-120.  
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6.0 UNDERSÖKNING  
Det som presenteras här nedan är de ämnen som eleverna studerade i respektive skola. Ämnena 

som studerades i skolorna visas i tabellerna, dock urskiljer det sig lite beroende på skola - vissa 

ämnen läses inte i båda skolorna, vilka redovisas i beskrivningen av respektive tabeller. De 

ämnen som har markerats med ett X bredvid innebär att alla elever studerat dem, de ämnen som 

markeras med v innebär att endast vissa elever studerat dem (antal elever som läst vissa ämnen 

redovisas i en fotnot). De rutor i tabellerna som är ihåliga innebär att inga elever studerat dessa 

ämnen, dock är de inskriva i betygslistan. Efter varje nedslag som undersökts kommer även en 

sammanfattning för att skildra kontrasterna i de ämnen som studerades i respektive skolor. Jag 

har valt att inte ta med de �övriga� ämnena som eleverna i Risbergska- och Karolinska 

gymnasiet fick betyg i, det vill säga vitsorden som exempelvis uppförande, flit, ordning och 

uppmärksamhet eftersom detta är irrelevant för studiens syfte. Det var samma klass som 

studerat under höst- och vårterminen men det var inte samma klass som läste i de olika ringarna. 

Ordningen som löper i tabellerna är utefter ordningen på betygslistorna från de olika skolorna.  

 

Vissa avgränsningar har även behövts göra på grund av materialet. Virginska gymnasiet nedslag 

av läsår har tyvärr varierat i jämförelse med de två andra skolorna för att materialet inte 

samspelat, men alla skolor sammanställs sedan i diskussionen. Det som redovisas nedan är vilka 

ämnen som studerades i flickskolan Risbergska gymnasiet, pojkskolan Karolinska gymnasiet 

och samskolan Virginska gymnasiet. Ha i åtanke vid läsning av tabeller att i ämnet ”språk” 

inräknas språken: latin, grekiska, tyska, engelska och franska samt att filosofisk P står för 

filosofisk propedeutik.  
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6.1 FÖRSTA NEDSLAGET UNDER LÄSÅREN 1927-1931 
 

Tabell 1 - Ring I i Risbergska gymnasiet och första latinringen i Karolinska gymnasiet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). 
Betyglistor 1921-1931 D1:6 s, 14-15 och 108-109, Karolinska 
skolan höstterminen 1927 D1A:96 - Betygskatalog vid slutet av 
höstterminen 1927 och Karolinska skolan vårterminen 1928 
D1A: 97 – Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928, s. 38-
39 i båda böckerna. 

 

 

Beskrivning av tabell 

Under första året i både flickskolan Risbergska gymnasiet och pojkskolan Karolinska 

gymnasiet var det inte mycket som skilde ämnena åt. De enda som skilde de åt var att pojkarna 

som studerade i första latinringen i Karolinska skolan inte läste kemi och musik, vilket flickorna 

i ring I gjorde, de studerade dock sång istället för musik. Pojkarna läste även vapenövning, 

vilket flickorna inte gjorde – de hade inte ämnet vapenövning som ett alternativ i deras 

ämneslista. Ingen i båda klasserna läste franska och grekiska. Klasserna i respektive skola läste 

samma ämnen både under höst- och vårterminen.55 

 

 

																																																													

55  Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). Betyglistor 1921-1931 D1:6 s, 14-15 och s, 108-109.  
Karolinska skolan höstterminen 1927 D1A:96 - Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och sedan jämfört 
med Karolinska skolan vårterminen 1928 D1A: 97 – Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928, s. 38-39 i båda 
böckerna. 

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet  

Kristendom x x  
Svenska x x  
Språk x x  
Geografi x x  
Filosofisk P    
Matematik x x  
Biologi x x  
Fysik x x  
Kemi x   
Teckning x x  
Sång/musik x   
Gymnastik x x  
Historia x x  
Vapenövning  x  
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Tabell 2 - Ring II i Risbergska gymnasiet och Andra latinringen i Karolinska gymnasiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). 
Betyglistor 1921-1931 D1:6 s, 10-11 och 100-101.  
Karolinska skolan höstterminen 1927 D1A:96 - 
Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och 
Karolinska skolan vårterminen 1928 D1A: 97 – 
Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928, s. 30-31 i 
båda böckerna. 
 

Beskrivning av tabell 

Under andra året såg det lite annorlunda ut i skolorna. Ämnena som klasserna läste var inte 

detsamma. Flickorna läste exempelvis kyrkohistoria, vilket pojkarna inte gjorde, dock kan det 

ha varit på sådant vis att pojkarna läste kyrkohistoria i ämnet kristendom. Flickorna studerade 

filosofisk propedeutik och kemi, vilket pojkarna inte gjorde. I flickornas betygslistor hade de 

vissa ämnen nedskriva som alternativ att kunna studera - dock studerade ingen dem. De var: 

hälsolära, huslig ekonomi, välskrivning, handarbete. Fastän de inte studerade något av dessa 

ämnen är det intressant att se att de mer normativa kvinnoämnena var nedskrivet här men inte 

i pojkarnas betygslistor. Där står det istället vapenövning vilket pojkarna studerade, vilket 

flickorna inte kunde studera och som inte fanns med i deras ämneslista.57  

																																																													

56 2 pojkar läste musik under både vår- och höstterminen och 2 elever läste endast musik under vårterminen (2 
elever på höstterminen och 4 elever på vårterminen). 
57 Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). Betyglistor 1921-1931 D1:6 s, 10-11 och 100-101.  Karolinska 
skolan höstterminen 1927 D1A:96 - Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och sedan jämfört med 
Karolinska skolan Vt. 1928 D1A: 97 – Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928, s. 30-31 i båda böckerna. 

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendom x x 
Kyrkohistoria x  
Svenska x x 
Språk x x 
Historia x x 
Geografi x x 
Filosofisk P x x 
Matematik x x 
Huslig ekonomi   
Välskrivning   
Biologi x x 
Fysik x x 
Kemi x x 
Teckning x x 
Handarbete   
Sång/Musik x   v56 
Gymnastik x x 
Hälsolära   
Vapenövning  x 
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Tabell 3 - Ring III i Risbergska gymnasiet och Tredje latinringen i Karolinska gymnasiet 
Källa: Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). 
Betyglistor 1921-1931 D1:6 s 6-7 och 96-97. Samt 
Karolinska skolan höstterminen 1927 D1A:96 - 
Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och 
Karolinska skolan vårterminen 1928 D1A: 97 – 
Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928 s, 22-23 i 
båda böckerna. 
 

 

 

 

Beskrivning av tabell 

Under båda terminerna här skildes det åt 

vilka ämnen ring III läste. Flickorna läste 

samma ämnen i båda terminerna men dessa 

var utskrivna på olika sätt. Under 

höstterminen studerade flickorna inte: 

kyrkohistoria, geografi, geometri, huslig 

ekonomi, välskrivning, handarbete. Under 

vårterminen studerade flickorna inte 

grekiska, geografi och kemi. Dock var det 

sådant att de ämnen som inte lästes under höstterminen fanns inte nedskrivna på vårterminens 

lista – sammanfattningsvis läste flickorna inte ämnena grekiska, geografi och kemi under båda 

terminerna.59  

 

Ännu en gång finns de normativa flickämnena nedskrivna i betygslistan, som under ring II. Det 

enda som skilde ämnena i skolorna åt var att pojkarna i Karolinska gymnasiet hade musik och 

modersmål istället för sång och svenska. I Karolinska gymnasiet var de ämnena eleverna 

studerade blandade, alla pojkar läste inte exakt samma ämnen, endast vissa studerade 

matematik, biologi, teckning medan alla flickor studerade dessa ämnen i Ring III. 60  

																																																													

58 5 elever läste grekiska under båda terminerna, 1 elev läste inte biologi under höstterminen (läste grekiska och 
musik istället), 5 elever läste inte matematik under båda terminerna, 8 elever läste teckning under båda terminerna 
9 elever läste musik under vår- och höstterminen, och 2 till elever läste under vårterminen. 
59 Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). Betyglistor 1921-1931 D1:6 s 6-7 och 96-97. Samt Karolinska 
skolan höstterminen 1927 D1A:96 - Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och Karolinska skolan 
vårterminen 1928 D1A: 97 – Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928 s, 22-23 i båda böckerna. 
60 Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). Betyglistor 1921-1931 D1:6 s 6-7 och 96-97. Samt Karolinska 
skolan höstterminen 1927 D1A:96 - Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och Karolinska skolan 
vårterminen 1928 D1A: 97 – Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928 s, 22-23 i båda böckerna. 

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendom x x 
Svenska/Modersmål x x 
Språk x x 
Historia x x 
Geografi x x 
Filosofisk P  x x 
Matematik x   v58 
Huslig ekonomi   
Välskrivning   
Biologi x v 
Fysik x x 
Kemi   
Teckning x v 
Handarbete   
Geometri   
Gymnastik x x 
Hälsolära   
Vapenövning  x 
Musik/Sång  v 
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Tabell 4 - Ring IV i Risbergska gymnasiet  och Fjärde latinringen i Karolinska gymnasiet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). 
Betyglistor 1921-1931 D1:6 s 2-3 och 92-93. Samt 
Karolinska skolan höstterminen 1927 D1A:96 - 
Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och 
Karolinska skolan vårterminen 1928 D1A: 97 – 
Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928 s, 10-11 i 
båda böckerna. 

 

 

Beskrivning av tabell  

Under ring IV läste flickorna exakt samma ämnen som under ring III. Även ämnena som 

pojkarna läste i fjärde latinringen är exakt samma som tredje latinringen läste. Pojkarna 

studerade fortfarande vapenövning medan flickorna inte gjorde det. Den stora skillnaden här 

ligger inte i betygen, utan alla elever i Risbergska gymnasiet (flickskolan) studerade under både 

vår- och höstterminen medan det endast var två elever i Karolinska gymnasiet (pojkskolan) som 

studerande sista terminen i årskurs fyra. Det såg likadant ut i alla klasser som undersökts i 

Karolinska skolan (fanns även fjärde latinringen A och fjärde realringen). Där var det fyra 

elever i ena klassen och fem elever i den andra klassen som studerade under vårterminen.62  

																																																													

61 Vissa pojkar läste även musik medan inga flickor läste sång (musik). 
62 Elementarskolan för flickor (gamla Risbergska). Betyglistor 1921-1931 D1:6 s 2-3 och 92-93. Samt Karolinska 
skolan höstterminen 1927 D1A:96 - Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1927 och Karolinska skolan 
vårterminen 1928 D1A: 97 – Betygskatalog vid slutet av vårterminen 1928 s, 10-11 i båda böckerna. 

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendom x x 
Kyrkohistoria   
Svenska x x 
Språk x x 
Historia x x 
Geografi   
Filosofisk P x x 
Matematik x x 
Huslig ekonomi   
Välskrivning   
Biologi x x 
Fysik x x 
Kemi   
Teckning x x 
Handarbete   
Sång x  
Gymnastik x x 
Vapenövning  x 
Musik    v61 
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Virginska skolan under åren 1927-1931 

Tabell 5- Verkstadsskolan, mekanikerskolan och snickarskolan 

 

 

 

 

 
Källa: Örebro stad. Örebro stads 
Yrkesskolor/Virginska skolan. 
Betygskataloger 1920-1951 D1:1: 
Betygslista för verkstadsskolans  
elever 1927, Betyglista v.t. 1930 
Mekanikerskolan och Betygslista 
Vt. 1931. Snickarskola sida 1-2. 
 

 

 

Beskrivning av tabell 

Åren som undersökts här är: 1927, 1930, och 1931. Anledningen till detta är för att kurserna 

började under dessa nedslag och för att det var endast detta material som fanns till hands. 

Kurserna som undersökts är betygslistor för verkstadsskolans elever 1927, mekanikerskolans 

elever 1930 och skickarskolans elever 1931. Alla kurser var 1 år långa och innehöll mycket 

praktiskt arbete. Alla elever läste samma ämnen i kurserna förutom verkstadsarbete och 

yrkesarbete, av den anledningen har jag valt att sammanställa alla kurser tillsammans. I 

verkstadsskolan studerade de yrkesarbete, vilket de inte gjorde i resterande kurser. Det var ett 

par år emellan kurserna start, vilket bör tas hänsyn till. I Virginska skolan (samskolan) 

studerade eleverna inte alls likadana ämnen som i Risbergska gymnasiet och Karolinska 

gymnasiet. Inget av de ämnen som studerades vid de andra skolorna, studerades här. I Virginska 

gymnasiet var det endast killar som studerade under denna period, fastän skolan var öppen även 

för kvinnor.63   

 

 

 

																																																													

63 Örebro stad. Örebro stads Yrkesskolor/Virginska skolan. Betygskataloger 1920-1951 D1:1: Betygslista för 
verkstadsskolans  elever 1927, Betyglista v.t. 1930 Mekanikerskolan och Betygslista Vt. 1931. Snickarskola sida 
1-2.  

		 		 		 		
Ämnen i Virginska 
gymnasiet 

Verkstads- 
skolan 

Mekaniker-
skolan 

Snickar-
skolan 

Yrkesarbete x   
Verktygslära x x x 
Maskinlära x x x 
Teknologi x x x 
Materiallära x x x 
Yrkesräkning x x x 
Yrkesritning x x x 
Verkstadsarbete  x x 
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SAMMANFATTNING AV NEDSLAG UNDER LÄSÅREN 1927-1931 
	

Pojkskolan Karolinska gymnasiet och flickskolan Risbergska gymnasiet  

Under första ring var det inte mycket som skilde skolorna åt. Inga elever läste filosofisk 

propedeutik – i båda skolorna. Pojkarna i Karolinska gymnasiet studerade vapenövning, vilket 

flickorna i Risbergska gymnasiet inte gjorde – de studerade istället kemi och sång, något som 

killarna i Karolinska gymnasiet inte gjorde. Ämnena varierade inte mycket alls under andra 

ring, flickorna fick studera kyrkohistoria, vilket pojkarna inte fick. Båda skolorna studerade 

ämnet kristendom, där pojkarna möjligtvis sammansatte kyrkohistoria med kristendom. 

Pojkarna studerade vapenövning även under andra ring, vilket flickorna inte gjorde.  

 

Det som skildes åt under tredje ring var att pojkarna läste vapenövning. Sedan var det bara vissa 

pojkar i Karolinska gymnasiet som studerade matematik, biologi, teckning och musik medan 

alla flickor i Risbergska gymnasiet studerade dessa ämnen. Under sista ring var det inte alls stor 

skillnad. Pojkarna studerade vapenövning och endast vissa pojkar studerade musik, medan alla 

flickor studerade musik. Det är intressant att se att pojkarna fick studera vapenövning medan 

flickorna inte fick det, hur kommer det sig tro? Och hur kommer det sig att alla elever studerade 

matematik, biologi, teckning och musik i Risbergska gymnasiet men inte i Karolinska 

gymnasiet? Det fanns vissa skillnader på vilka ämnen som studerades i gymnasiet förr, dock 

diskuteras dessa längre ned i studien. En stor olikhet mellan skolorna var att det endast var vissa 

pojkar som studerade sista terminen i fjärdelinjen medan alla flickor studerade alla terminer 

under de fyra skolåren i Risbergska gymnasiet.  

 

Samskolan Virginska gymnasiet  

Den enda skillnaden som detta nedslag visade var att eleverna som studerade i verkstadsskolan 

inte studerade verkstadsarbete, dock läste eleverna yrkesarbete. I mekanikerskolan och 

snickarskolan var det tvärtom – de studerade inte yrkesarbete utan istället verkstadsarbete. En 

intressant skildring är att det endast vara pojkar som studerade dessa kurser, fastän flickor hade 

möjlighet till att få studera dessa linjer så valde de att inte göra det.  
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6.2 ANDRA NEDSLAGET UNDER LÄSÅREN 1952-1958  
 

Tabell 6 - Ring L14 i Risbergska gymnasiet och Ring L14 i Karolinska gymnasiet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Betygskatalog vid slutet av 
höstterminen 1952 för ring L14 vid högre 
allmänna läroverket för flickor i Örebro och 
betygskatalog vid slutet av vårterminen 1953 
för ring LI4 vid Högre Allmänna Läroverket 
för flickor i Örebro. Samt Betygskatalog vid 
slutet av höstterminen 1952 för ring LI4, 
Karolinska högre allmänna läroverket Örebro 
och Örebro kommun stadsarkivet. Karolinska 
skolan D1A:154. Betygskatalog vårterminen 
1953, s.14-17. 
 

 

Beskrivning av tabell 

Eleverna i båda skolorna studerade under årskurs ett nästintill samma ämnen. Det enda som 

skilde skolorna och klasserna åt var pojkarna i Karolinska gymnasiet studerade kemi och fysik, 

vilket flickorna inte gjorde. Ingen av klasserna läste grekiska och filosofisk propedeutik. Alla 

elever i båda klasserna studerade samma ämnen som höstterminen under även vårterminen, 

förutom sex elever i Risbergska gymnasiet som studerade maskinskrivning under vårterminen. 

De nya ämnena och inriktningarna som förekommit nu var: maskinskrivning, historia med 

samhällslära, biologi med hälsolära och gymnastik med lek och idrott.64 

 

 

 

																																																													

64 Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring L14 vid högre allmänna läroverket för flickor i Örebro 
och betygskatalog vid slutet av vårterminen 1953 för ring LI4 vid Högre Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. 
Samt Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring LI4, Karolinska högre allmänna läroverket Örebro 
och Örebro kommun stadsarkivet. Karolinska skolan D1A:154. Betygskatalog vårterminen 1953, s.14-17.  

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendomskunskap x x 
Svenska x x 
Språk x x 
Historia med samhällslära x x 
Geografi x x 
Filosofisk P   
Matematik x x 
Biologi med hälsolära x x 
Fysik  x 
Kemi  x 
Teckning x x 
Gymnastik med lek och idrott x x 
Musik x x 
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Tabell 7 - Ring LII4 i Risbergska gymnasiet och Ring LII4 i Karolinska gymnasiet  
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Betygskatalog vid slutet av 
höstterminen 1952 för ring L14 vid 
högre allmänna läroverket för flickor i 
Örebro och betygskatalog vid slutet av 
vårterminen 1953 för ring LI4 vid 
Högre Allmänna Läroverket för flickor 
i Örebro. Samt Betygskatalog vid slutet 
av höstterminen 1952 för ring LI4, 
Karolinska högre allmänna läroverket 
Örebro och Örebro kommun 
stadsarkivet. Karolinska skolan 
D1A:154. Betygskatalog vårterminen 
1953, s.10-11. 

 
 
 

 

Beskrivning av tabell 

Det var inte mycket som urskiljer skolorna här. Inga elever i båda skolorna läste grekiska, 

filosofi P, matematik, biologi med hälsolära och kemi. I Risbergska gymnasiet (flickskolan) 

fanns inte kemi som ett alternativ, dock kunde eleverna välja att läsa maskinskrivning, vilket 

de inte kunde göra i Karolinska gymnasiet (pojkskolan). Det var varierande dock vilka elever 

som studerade musik och gymnastik under höst- och vårterminen i Karolinska gymnasiet 

medan alla flickor i ring L114 studerade båda ämnena. I Risbergska gymnasiet studerade 

eleverna samma ämnen under höst- och vårterminen förutom att det endast var sju elever som 

läste maskinskrivning under båda terminerna.67   

 

																																																													

65 Vissa elever i Risbergska gymnasiet läste: 7 elever läste maskinskrivning under höstterminen och vårterminen 
(samma elever). Samma ämnen lästes under höst och vårterminen. 
66  Vissa elever i Karolinska gymnasiet läste: 7 elever läst inte musik, 5 elever läste inte gymnastik under 
höstterminen, 10 elever läste inte musik under vårterminen.	
67 Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring L14 vid högre allmänna läroverket för flickor i Örebro 
och betygskatalog vid slutet av vårterminen 1953 för ring LI4 vid Högre Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. 
Samt Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring LI4, Karolinska högre allmänna läroverket Örebro 
och Örebro kommun stadsarkivet. Karolinska skolan D1A:154. Betygskatalog vårterminen 1953, s.10-11.  

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendomskunskap x x 
Svenska x x 
Språk x x 
Historia med samhällslära x x 
Geografi x x 
Filosofisk P x x 
Matematik  x 
Biologi med hälsolära  x 
Maskinskrivning   v65  
Fysik x x 
Kemi x x 
Teckning x x 
Gymnastik med lek och idrott x   v66 
Musik  v 
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Tabell 8 - Ring LIII4 i Risbergska gymnasiet och Ring LIII4 i Karolinska gymnasiet  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Källa: Betygskatalog vid slutet av 
höstterminen 1952 för ring L14 vid högre 
allmänna läroverket för flickor i Örebro 
och betygskatalog vid slutet av 
vårterminen 1953 för ring LI4 vid Högre 
Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. 
Samt Betygskatalog vid slutet av 
höstterminen 1952 för ring LI4, Karolinska 
högre allmänna läroverket Örebro och 
Örebro kommun stadsarkivet. Karolinska 
skolan D1A:154. Betygskatalog 
vårterminen 1953, s.6-7.   

 

Beskrivning av tabell  

Det är inte mycket som skiljer sig åt även här. Matematik läses inte i båda skolorna. Flickorna 

läste kemi och spanska vilket inte pojkarna gjorde, spanska var ett nytt språk som lärdes ut i 

skolan. Under vårterminen lästes samma ämnen som under höstterminen i båda skolorna, dock 

studerar inte alla elever samma ämnen. Det var många elever som valde egna kurser att studera 

under terminerna, som troligtvis inte var några obligatoriska ämnen för alla elever att studera. 

I båda skolorna studerade vissa elever grekiska, vilket eleverna inte hade gjort under många 

år.70  

 
 

																																																													

68 I Risbergska gymnasiet studerade vissa: 8 elever studerade tyska, 8 elever studerade geografi, 5 elever studerade 
maskinskrivning, 9 elever studerade biologi med hälsolära, 3 elever studerade spanska, 5 elever studerade kemi – 
under vårterminen och höstterminen. 
69 I Karolinska gymnasiet studerade vissa: Pojkarna: 9 elever studerade grekiska under båda terminerna, 5 elever 
studerade tyska under höstterminen (en elev slutade studera tyska under vårterminen), 10 elever studerade geografi 
under båda terminerna, 18 elever studerade filosofisk P under höstterminen (19 elever studerade under 
vårterminen), 9 elever studerade biologi under båda terminerna, 17 elever studerade musik under båda terminerna, 
20 elever studerade gymnastik. 
70 Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring L14 vid högre allmänna läroverket för flickor i Örebro 
och betygskatalog vid slutet av vårterminen 1953 för ring LI4 vid Högre Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. 
Samt Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring LI4, Karolinska högre allmänna läroverket Örebro 
och Örebro kommun stadsarkivet. Karolinska skolan D1A:154. Betygskatalog vårterminen 1953, s.6-7.   

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendomskunskap x x 
Svenska x x 
Språk x x 
Historia med samhällslära x x 
Geografi   v68   v69 
Filosofisk P x v 
Matematik   
Maskinskrivning v  
Biologi med hälsolära x v 
Fysik x x 
Spanska v  
Kemi v  
Teckning x x 
Gymnastik med lek och idrott x v 
Musik x v 
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Tabell 9 - Ring LIV4 i Risbergska gymnasiet och Ring LIV4 i Karolinska gymnasiet  
 

 
 
 
 
 
 
 
Källa: Betygskatalog vid slutet av 
höstterminen 1952 för ring L14 vid 
högre allmänna läroverket för flickor i 
Örebro och betygskatalog vid slutet av 
vårterminen 1953 för ring LI4 vid 
Högre Allmänna Läroverket för flickor 
i Örebro. Samt Betygskatalog vid slutet 
av höstterminen 1952 för ring LI4, 
Karolinska högre allmänna läroverket 
Örebro och Örebro kommun 
stadsarkivet. Karolinska skolan 
D1A:154. Betygskatalog vårterminen 
1953, s.2-3. 

 
 

 
Beskrivning av tabell 

I Risbergska skolan lästes alla ämnen, dock inte av alla elever. Som undersökningen visat är 

det väldigt varierande på vissa ämnen som lästes under höstterminen i Risbergska gymnasiet. 

Pojkarna i Karolinska gymnasiet läste inte heller fysik och det var även vissa ämnen som 

somliga elever inte läste. I Karolinska gymnasiet var det dock endast två elever som studerade 

under vårterminen, dock var det många ämnen som de inte läste.73  

 

 

 

																																																													

71 I Risbergska skolan läste vissa elever: 2 elever grekiska, 19 elever engelska, 7 elever tyska, 18 elever historia 
och samhällslära, 5 elever geografi, 13 elever filosofisk P, 5 elever allmän kurs i matematik, 4 elever biologi med 
hälsolära, 8 elever spanska, 18 elever musik, 20 elever gymnastik med lek och idrott.  
72 Karolinska gymnasiet läste vissa elever: 4 elever grekiska, 7 elever geografi, 12 elever filosofisk P, 2 elever 
allmänkurs i matematik, 3 elever biologi, 1 elev spanska, 11 elever musik. Det var endast 2 elever som studerade 
under vårterminen. De studerade inte ämnena: grekiska, geografi, matematik (allmän och special), biologi, fysik, 
kemi, musik - de läste samma ämnen.	
73  Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring L14 vid högre allmänna läroverket för flickor i Örebro 
och betygskatalog vid slutet av vårterminen 1953 för ring LI4 vid Högre Allmänna Läroverket för flickor i Örebro. 
Samt Betygskatalog vid slutet av höstterminen 1952 för ring LI4, Karolinska högre allmänna läroverket Örebro 
och Örebro kommun stadsarkivet. Karolinska skolan D1A:154. Betygskatalog vårterminen 1953, s.2-3. 

Ämnen 
Risbergska 
gymnasiet 

Karolinska 
gymnasiet 

Kristendomskunskap x x 
Svenska x x 
Språk x x 
Historia med samhällslära   v71 x 
Geografi x   v72 
Filosofisk P v v 
Matematik x x 
Biologi med hälsolära v x 
Fysik x  
Spanska v v 
Kemi x x 
Teckning x x 
Gymnastik med lek och idrott v x 
Musik v v 
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Virginska Gymnasiet under åren 1956-1958 

Tabell 9 - Husmoderskurs A, Husmoderskurs B och Husmodersskola i Virginska gymnasiet år 
1957 
 

Ämnen 
Husmoders 
kurs A 

Husmoders 
kurs B 

Husmodersskola  
 

Hushållsgöromål x x x 
Tvätt och hemvård x x x 
Sömnad x x x 
Barnavård x  x 
Kostlära x x x 
Hemvårslära x x x 
Hemmets ekonomi och organisation x x x 
Sömnadsteori x x x 
Hälsolära x x x 
Barnavårdslära x x x 
Uppfostringslära x x x 
Samhällslära x   
Samhälls- och familjekunskap  x x 

 
Källa: Husmoderkurs A och Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 1956-1957 för husmoderskurs A (5 månader) 7/1-7/6 1957 
och Örebro stads yrkesskolor. Betygskataloger vårterminen 1957. Husmoderkurs B och Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 
1956-1957 för husmoderskurs B (5 månader) 7/1-7/6 1957 samt Örebro stads yrkesskolor. Betygskataloger vårterminen 1956-
1957. Husmodersskola (9-mån).  Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 1956-1957 för Husmodersskola (9 månader) 10/8 1956 
– 7/6 1957, s.1-2. 

 
 
 
Beskrivning av tabell  

I alla kurser läste de nästintill samma ämnen. Det enda som urskilde de åt var att eleverna som 

studerade kurs B och husmodersskolan studerade samhälls- och familjekunskap samt att kurs 

B inte studerade barnavård. De första två kurserna pågick under 5 månader medan 

husmodersskolan studerades i 9 månader – alla under år 1957. Det var inte stora klasser som 

studerade kurserna, utan endast 10-12 elever i vardera klass. Alla elever var flickor dock fanns 

det två elever som studerade i kurserna som hade ett namn som kunde vara både ett flick- och 

pojknamn, vilket kan innebära att det möjligtvis fanns två pojkar i respektive kurser.74  

 

																																																													

74 Husmoderkurs A och Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 1956-1957 för husmoderskurs A (5 månader) 7/1-
7/6 1957 och Örebro stads yrkesskolor. Betygskataloger vårterminen 1957. Husmoderkurs B och Betygskatalog 
vid slutet av arbetsåret 1956-1957 för husmoderskurs B (5 månader) 7/1-7/6 1957 samt Örebro stads yrkesskolor. 
Betygskataloger vårterminen 1956-1957. Husmodersskola (9-mån).  Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 1956-
1957 för Husmodersskola (9 månader) 10/8 1956 – 7/6 1957, s.1-2.  
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Tabell 10 - Köks- och kallskänkspersonal i Virginska gymnasiet under åren 1957-1958 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 
1957-1958 för yrkeskurs för köks- och 
kallskänkspersonal, s.1-2. 
 

 
 

Beskrivning av tabell  

Tabellen visar vilka ämnen eleverna studerade både i klasserna som valde inriktning 

kökskursen och kallskänkskursen – de alla studerade samma ämnen. Det som är intressant att 

påpeka här är det endast var flickor som studerade kallskänk medan det var två flickor och tio 

pojkar som studerade kökskursen, dock fanns det även elever med namn här som kunde vara 

både pojk- och flicknamn.. Eleverna fick även betyg i vitsord som ordning och uppförande, 

vilket även eleverna i Risbergska gymnasiet (flickskola) och Karolinska gymnasiet (pojkskola) 

fick.75   

 

 

 

 

 
																																																													

75 Betygskatalog vid slutet av arbetsåret 1957-1958 för yrkeskurs för köks- och kallskänkspersonal, s.1-2. 

Ämnen 
Köks- och 
kallskänkspersonal 

Yrkesarbete x 
Konstlära a) x 
Närings-och födoämneslära b) x 
Matlagningslära och verktygslära x 
Material- och verktygslära x 
Yrkesräkning  x 
Yrkesekonomi och kalkylation x 
Praktisk svenska x 
Matsedelsteknik x 
Fackfranska x 
Hälsolära och yrkeshygien x 
Samhällslära x 
Arbetslagstiftning x 
Gymnastik med lek och idrott x 
Musik x 
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SAMMANFATTNING AV NEDSLAG UNDER LÄSÅREN 1952-1958 
Pojkskolan Karolinska gymnasiet och flickskolan Risbergska gymnasiet  

Det blev inte mer jämställd i skolorna under perioden kring 1950-talet. Pojkarna i Karolinska 

studerade fysik och kemi medan flickorna inte gjorde det i ring 1 – varför var det sådant? Var 

dessa ämnen mer mansdominerade? Under det första nedslaget under läsåret 1927-1928 

studerade flickorna kemi under ring 1 medan pojkarna inte gjorde det. Hur kommer det sig att 

det ändrades? Under ring 2 förekom det fortfarande att vissa ämnen urskilde sig mellan könen. 

Pojkarna studerade matematik och biologi – vilket flickorna inte gjorde, dock studerade de 

gymnastik, vilket endast ett fåtal pojkar i Karolinska gymnasiet studerade. Sju flickor i 

Risbergska gymnasiet studerade maskinskrivning – vilket ingen i Karolinska studerade, dock 

studerade alla elever musik vilket ingen i Risbergska gymnasiet gjorde. Det är intressant att se 

att flickor studerade maskinskrivning, vilket inga pojkar gjorde under alla tre ringar. Kan det 

varit sådant att flickor studerade detta ämne för att det fanns en stor efterfrågning av arbete som 

krävde erfarenhet i maskinskrivning? Kan vara, dock är detta mina funderingar och det finns 

inget material som jag använt mig av som ger grund för dessa funderingar och heller inga svar.  

 
Under ring 3 studerade vissa flickor maskinskrivning samt spanska och kemi – vilket ingen i 

Karolinska gymnasiet gjorde. Vissa pojkar studerade här filosofisk propedeutik, gymnastik och 

musik – medan alla flickor i Risbergska gymnasiet studerade dessa ämnen. Sista ringen var lite 

blandat. Endast vissa flickor i Risbergska gymnasiet studerade historia med samhällslära, 

biologi och gymnastik – medan alla pojkar i Karolinska gymnasiet studera dessa ämnen. Dock 

studerade endast vissa pojkar geografi och ingen studerade fysik – medan alla flickor läste fysik. 

Här studerades även spanska både av flickor och pojkar, pojkarna hade tidigare inte studerat 

spanska. Flickorna studerade fysik och gymnastik medan pojkarna inte gjorde det, två enligt 

mig mansdominerade ämnen. Det var dock endast två pojkar som studerade under vårterminen 

i fjärde terminen men alla flickor i Risbergska gymnasiet studerade alla terminer under fyra år.  

 
Samskolan Virginska gymnasiet  

Här var det inte mycket som urskilde varandra. Samma ämnen studerades i både kökspersonal 

och kallskänkspersonalen. I husmoderskurserna studerades det i husmoderskurs A ämnet 

samhällslära, medan i resterande kurser istället studerades samhälls- och familjekunskap, dock 

studerades inte barnavård i husmoderkurs B. Det var endast flickor som studerade dessa kurser.  
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6.3 TREDJE NEDSLAGET UNDER  LÄSÅREN 1972-1973 
Tabell 11 – ämnen för Risbergska gymnasiet och Karolinska gymnasiet  

 
	

 

 

 

 

 

 
	

	

Källa: Örebro kommun. Risbergska skolan (ÖK:132) Betygskataloger 1971-1973. D1:1 och Örebro kommun. Karolinska 
skolan (ÖK:133). Betygskataloger 1968-1981. D1:1.	

 
Beskrivning av tabell  

Eleverna som valde att studera antingen samhällsvetenskaplig linje eller naturvetenskaplig linje 

hade dessa ämnen att välja mellan under läsår 1972, både i Karolinska- och Risbergska 

gymnasiet. I samhällskunskapslinjen var det ämnena svenska, språk, samhällskunskap och 

gymnastik som löpte under alla tre år. Resterande ämnen varierande mycket beroende på vilken 

årskurs eleverna gick i och vilken inriktning de valt – detta i båda skolorna. I den 

naturvetenskapliga linjen var det mer fokus på naturvetenskapliga ämnen såsom kemi, fysik, 

biologi men även svenska och gymnastik var ämnen som alla elever studerade under hela 

utbildningen – även detta i båda skolorna. Det var inte mycket som urskilde under denna period 

i jämförelse med idag när det kommer till skolämnen som studerades i respektive linje och 

skola. Det var heller inte några skillnader på vad flickor studerade för ämnen i jämförelse med 

pojkarna. Det var blandade kön i alla klasser och i den samhällsvetenskapliga linjen och 

naturvetenskapliga linjen samt i Risbergska gymnasiet och Karolinska gymnasiet.76  

																																																													

76  Örebro kommun. Risbergska skolan (ÖK:132) Betygskataloger 1971-1973. D1:1 och Örebro kommun. 
Karolinska skolan (ÖK:133). Betygskataloger 1968-1981. D1:1.  

Ämnen  
Svenska Samhällskunskap 
Litteraturkunskap och språklig orientering Matematik SE  
Engelska Matematik NT 
Socialkunskap Fysik 
Dramatik Kemi  
Musik - estetisk specialisering Biologi 
Språk B- och C-nivå Naturkunskap 
Allmän språkkunskap Konst- och musikhistoria 
Historia Musik  
Religionskunskap Teckning – estetisk specialisering 
Filosofisk P Gymnastik 
Psykologi   
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Tabell 12 och 13 - Virginska gymnasiet under läsår 1973 – damfrisör, herrfrisör och bussförare 

 

 

 
Källa båda tabellerna: Örebro kommun. Virginska 
skolan (ÖK:134) Betyg. 1970-1972. D1a:1. 
Örebro kommun. Virginska skolan (ÖK:134) 
Betyg. 1973-1974. D1a:3. Betygskataloger, 
Örebro Kommun. Virginska skolan 1973. 
Höstterminen.   
 

 

 

 

 

 

Beskrivning av tabeller  

Tabell nummer ett visar vilka ämnen som studerades i damfrisör programmet. Programmet 

löpte under tre år i samskolan Virginska gymnasiet. Det var inte många ämnen som studerades 

och under tredje året studerades endast frisörteknik samtidigt som eleverna hade praktik. Det 

som är intressant att påpeka här är att det endast var flickor som studerade till att bli damfrisörer. 

Eleverna kunde dock även välja att studera till herrfrisörer, de läste exakt samma ämnen som 

damfrisörer. Här var det lite mer blandat på uppdelningen av kön – både flickor och pojkar 

studerade tillsammans i gemensamma klasser.79  

 

Den andra tabellen visar ämnen som bussförare studerade i Virginska gymnasiet. Det var endast 

en kurs som studerades under tre veckor. Anledning till varför just denna kurs skildras i 

undersökningen är för att det var blandade kön som studerade kursen under läsåret exempelvis 

var det: en tjej av nio elever, två av fyra som var tjejer, två av sex elever och noll av åtta elever.80  

																																																													

77 Vissa elever i Dfs1 studerade antingen engelska allmän, engelska speciell , psykologi eller teckning – 1 elev 
studerade inte gymnastik. 
78 Vissa elever i Dfs2 studerade antingen engelska allmän kurs eller teckning. 
79 Örebro kommun. Virginska skolan (ÖK:134) Betyg. 1970-1972. D1a:1. Örebro kommun. Virginska skolan 
(ÖK:134) Betyg. 1973-1974. D1a:3. Betygskataloger, Örebro Kommun. Virginska skolan 1973. Höstterminen.   
80 Örebro kommun. Virginska skolan (ÖK:134) Betyg. 1970-1972. D1a:1. Örebro kommun. Virginska skolan 
(ÖK:134) Betyg. 1973-1974. D1a:3. Betygskataloger, Örebro Kommun. Virginska skolan 1973. Höstterminen.   

Ämnen för 
damfrisör Dfs1 Dfs2 Dfs3 
Svenska x   
Arbetslivsorientering x x  
Frisörteknik x x x 
Gymnastik      v77 x  
Engelska allmän v   v78  
Engelska särskild v   
B- eller C-språk    
Religionskunskap    
Psykologi v   
Samhällskunskap    
Konsumentkunskap    
Matematik    
Musik    
Teckning v v  
Musik       

Ämnen för bussförare  
Transport- och trafikteknik x 
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SAMMANFATTNING AV NEDSLAG UNDER LÄSÅREN 1972-1973 
 

Pojkskolan Karolinska gymnasiet och flickskolan Risbergska gymnasiet 

Under detta läsår var det jämlikt fördelat mellan könen i skolan, linjerna och klasserna. Det var 

inte något ämne eller linje i Risbergska- och Karolinska gymnasiet som urskilde sig som 

manligt eller kvinnligt, utan det hela påminde mycket om hur skolan är fördelad idag i 

gymnasiet – när det kommer till de olika ämnena som fanns att välja mellan att studera och hur 

klasserna var uppbyggda.  

 

Samskolan Virginska gymnasiet   

I Virginska gymnasiets tabell under år 1973 redovisas vilka ämnen som studerades i linjen 

damfrisör (vilka även var ämnena som studerades i linjer herrfrisör) och även bussförare. Den 

intressanta skildringen här är att det endast var flickor som studerade till att bli damfrisörer 

medan det var blandade kön som studerade till att bli herrfrisörer och även bussförare.  
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7.0 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

7.1 ÄMNENA SOM STUDERADES  
Vilka ämnen som eleverna studerade under varje nedslag av läsår som behandlats i studien 

presenteras och redovisas i de konstruerade tabellerna i undersökningen. Ämnena som 

studerades var alltifrån vapenövning till språk samt frisörteknik, dock studerades det olika 

ämnen i flick- och pojkskolorna i jämförelse med samskolan Virginska gymnasiet, vilket kan 

bero på att linjerna som eleverna studerade inte var detsamma. I flick- och pojkskolorna 

studerades det mer teoretiska ämnen där bland annat svenska, språk och kristendomskunskap 

var betydelsefulla ämnen. Medan i de kurser och linjer som undersökts i Virginska gymnasiet 

visar att praktiska ämnen såsom hushållsgöromål och yrkesarbete var mer relevanta att studera. 

Fastän det var mycket som skilde linjerna åt vid inlärning av ämnen fanns det ändå vissa ämnen 

som studerades i de flesta linjer och läsår, exempelvis svenska och samhällsvetenskap. 

Frånskiljningen av ämnen som studerades i Virginska gymnasiet i jämförelse med de två andra 

skolorna är relativt logiska eftersom de kurser och linjer som studerades i Virginska gymnasiet 

inte var detsamma som linjerna i Risbergska- och Karolinska gymnasiet, samt för att Virginska 

gymnasiet var en yrkesförberedande skola, vilket är viktigt att ha i åtanke. Programmen var till 

för att förbereda eleverna inför arbetslivet, inte universitetet. Än idag studeras skilda ämnen i 

de yrkesförberedande programmen i jämförelse med de högskoleförberedande programmen.  

 

7.2 VIRGINSKA GYMNASIET  
Virginska gymnasiet utmärker sig gentemot de andra skolorna eftersom det var en samskola 

och yrkesskola men även för att nedslagen på läsår som undersöks inte är exakt detsamma. 

Under det första och andra nedslaget av läsår studerades nästintill samma ämnen i kurserna och 

linjerna som undersöktes. En intressant skildring under andra nedslaget var inte vilka ämnen 

eleverna studerade utan vilket kön som studerade vad. Det var endast flickor som studerade 

kallskänt medan det var 10 av 12 elever som var pojkar som studerade kökskursen, detta fastän 

samma ämnen studerades i kurserna. Varför det var så finns det inga svar på, möjligtvis kan det 

varit att kökskursen klassades som mer manligt. Ännu en skildring var att flickor studerade till 

att bli busschaufförer samt att både pojkar och flickor studerade till att bli herrfrisörer under 

sista nedslaget. Möjligtvis kunde det har varit så att somliga linjer dominerades av antingen fler 

manliga respektive kvinnliga elever, medan vissa linjer innehade blandade kön. Precis som 

somliga linjer än idag är utformade, vilket även Schånbergs resultat i hennes avhandling visade.   
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7.3 SKILLNADER UNDER LÄSÅRET 1927-1928 
Jämförs ämnena som studerades i flickskolan Risbergska gymnasiet med pojkskolan 

Karolinska gymnasiet är det inte heller mycket som skiljer sig ifrån varandra. Pojkarna 

studerade vapenövning under alla tre år i skolan, vilket flickorna inte gjorde. Möjligtvis kan det 

varit på sådant vis för att skolorna fortfarande hade samma tänkesätt som under 1800-talet – att 

pojkar skulle uppfostras till att bli fysiskt starka och härdade för slagsmål. Vilket var ett av 

resultaten i Johanssons och Florins undersökning. Precis som deras undersökning visade kom 

detta att luckras upp och pojkarna studerade inte vapenövning under resterande nedslag av de 

läsår som undersökts. Andra skillnader mellan ämnen som undersökningen visade så studerade 

flickorna kemi under första ring, men inte pojkarna  vilket kan upplevas som märkligt, just för 

att kemi kan ses som ett mansdominerat ämne. Schånbergs avhandling visade även att pojkars 

omfattning av naturvetenskapliga ämnen var större än flickorna, dock stämmer det inte överens 

med min undersökning i detta fall.  

 

Under andra ring studerade endast vissa pojkar i Karolinska gymnasiet matematik, biologi, 

teckning och musik medan alla flickor i Risbergska gymnasiet studerade dessa ämnen. Jag anser 

att det är underligt att alla pojkar inte studerade matematik och biologi, ännu en gång på grund 

av Schånbergs undersökning som visade att pojkar studerade mer omfattande de 

naturvetenskapliga ämnena. Möjligtvis kan det varit så att tänkandet kring att pojkarna skulle 

bli goda samhällsmedborgare medan flickorna skulle bli husmödrar började försvinna och redan 

nu börjat bli mer jämställt mellan de ämnen som pojkar respektive flickor studerade. Detta 

resultat visar att flickor kunde studera svåra ämnen och motbevisar diskussionerna som 

Nordströms avhandling behandlar kring att flickor inte kunde studera svåra ämnen av fysiska 

skäl. Under sista ring var det inte stor skillnad, den största skildringen var att pojkarna inte 

studerade under sista terminen medan flickorna gjorde det.  

 

7.4 SKILLNADER UNDER LÄSÅRET 1952-1953 
Eleverna studerade ännu inte samma ämnen. Nu var det pojkarnas tur att studera de 

naturvetenskapliga ämnena såsom fysik och kemi medan flickorna inte gjorde det under första 

ring. Under det första nedslaget under läsåret 1927-1928 studerade flickorna kemi under ring 1 

medan pojkarna inte gjorde det. Kopplas detta samman med Nordströms avhandling, kan 

möjligtvis slutsatsens dras att ämnena var alltför svåra för flickorna att studera.  
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Under ring två var den största skillnaden att vissa flickor studerade maskinskrivning, vilket inga 

pojkar gjorde under alla fyra ringar. Kan det varit sådant att flickor studerade detta ämne för att 

det fanns en stor efterfrågning av arbete som krävde erfarenhet i maskinskrivning? Detta är 

dock min egna fundering och det finns ingen underlag på att det kunde vara så. Under ring tre 

och sista ringen var lite blandat kring ämnena som studerades. Exempelvis studerade flickorna 

fysik och gymnastik medan pojkarna inte gjorde det under ring fyra. Detta två mansdominerade 

ämnen, enligt mig. Även här studerade endast ett fåtal pojkar under sista terminen medan alla 

flickor studerade alla terminer, varför det var så vet jag faktiskt inte.  

 

7.5 SKILLNADER UNDER LÄSÅRET 1972-1973 
Under denna period var det mer jämlikt mellan könen och det är svårt att jämföra vem som 

studerade vilka ämnen. Det var oerhört blandat och det fanns inget som urskilde sig mer ifrån 

det ena eller andra. Det fanns flera ämnen att välja mellan och det var individuellt vilka ämnen 

som eleverna ville studera utöver de som ingick i linjen. Det påminner om hur gymnasieskolan 

är fördelad idag. Schånberg hävdar i sin studie att fastän det är mer jämt könsfördelad i skolan 

idag finns det många program som innehar fler manliga respektive kvinnliga elever, exempelvis 

är det fler pojkar som studerar elprogrammet medan hantverksprogrammet domineras av 

flickor. Detta visar att det fortfarande är ojämlikheter än idag i vårt skolväsendet. Möjligtvis 

kan det varit att det ansågs vara �grabbigt� att studera elprogrammet medan det var flickigt 

att studera hantverksprogrammet, som det var i kurserna och linjerna i Virginska gymnasiet.  

 

För att skolan skall bli mer jämställt måste dessa normativa mönster måste brytas ned. Enligt 

Prytz avhandling visade det sig att genus och ojämlikhet visade sig på andra sätt än endast i de 

ämnen som undervisades. Enligt hennes undersökning ansåg pojkarna att flickorna var passiva 

och underordnade, de skulle behaga mannen och vara attraktiva. Medan flickorna såg pojkarna 

som dominanta, aktiva och starka. Flickorna själva ansåg att sitt egna kön var aktiva och starka 

– de var även väldigt nyanserade på sitt tänkande, medan pojkarna inte var det. Fastän Prytz 

avhandling undersöker en tidigare period än läsåret 1972-1973 är den oerhört relevant att 

behandla. Detta för att det än idag anses vara på sådant vis i våra skolor, vilket även Lundgren 

och Sörensdotter studie visade.  
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7.6 GENUS 
Vi kan enkelt konstatera att Hirdmans genusteori kan tillämpas i denna studie. Sedan långt 

tillbaka i historien ses flickor och pojkar som varandras motsatser och skall inte beblandas allt 

för mycket. Flickor hade inte tillträda till att studera i högre läroverk, varför? Jo, för att det 

kunde skada pojkarnas utbildning, för att flickorna ta skada i alltför krävande intellektuellt 

arbete och de hade inte samma roll i samhället som pojkarna. Flickorna skulle helt enkelt 

utbildas till att bli husmödrar medan pojkarna skulle utbildas till att bli goda 

samhällsmedborgare. Flickorna kämpade och till slut fick de tillträda till läroverken år 1927, 

dock syntes fortfarande kontraster och skillnader mellan könen. Flickor och pojkar fick studera 

i olika läroverk - i flick- och pojkskolor. Fastän samskolor fanns studerade eleverna olika ämnen 

beroende på vad som ansågs mer kvinnligt och manligt under tidigt 1900-tal. Eleverna hölls 

isär och undervisades i olika skolor och olika kurser beroende på vilket kön de tillhörde, vilket 

är den allra tydligaste skildringen på hur dikotomi skymtar i studien. I de olika ämnen som 

studerades i skolorna visar inte studien mycket kring dikotomi. Det är väldigt blandat i vad 

eleverna studerade för ämnen. Det enda som skulle kunna klassa som dikotomi är att pojkarna 

studerade vapenövning medan flickorna inte gjorde det och att undersökningen visade att 

pojkarna även studerade de naturvetenskapliga ämnena oftare än flickorna. Stora motsatser och 

särförhållanden där både dikotomi visas på kurserna och linjerna som studeras i Virginska 

gymnasiet. Där det exempelvis endast var flickor som studerade hushållskurserna och till 

damfrisörer medan det endast var män som studerade inom verkstad, mekaniker och snickeri. 

Dock bör även påpekas att det var blandade kön som studerade till herrfrisörer och bussförare.  

 

Hierarki är inte något som är tydligt kopplat till studien och undersökningen. Dock visas det att 

hierarki utspelade sig väldigt mycket under 1800-talet då kvinnor inte hade tillträde till de högre 

läroverken. Det finns inga kännetecken att det är mannen som är normen och att det är männen 

som utgör vad som klassas som normalt och allmänt under perioden som studien utspelar sig 

på, detta visas i alla fall inte i betygskatalogerna som undersöks. Dock är hierarki mer synligt i 

tidigare forskningen där pojkarna i Prytz studie under 1900-talet hävdar att kvinnor är 

underordnade och att de skall behaga mannen. Samtidigt som Ingela Schånberg hävdar att både 

innehållet i utbildningen och självaste utbildningsmöjligheterna har sett olika ut beroende kön. 

Utifrån hennes undersökning visar det exempelvis att kursplanerna för flickor i 

naturvetenskapliga ämnen och matematik inte var lika omfattade som för pojkar. Vilket enligt 

mig är fel, eftersom båda könen skall ha rätt till samma utbildning och kunskap.  
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En annan tänkvärd skildring är att pojkarna inte studerade sista terminen i fjärde ring, både 

under första och andra nedslaget. Varför de inte gjorde det, vet jag faktiskt inte. Kan det 

möjligtvis vara sådant att pojkarna inte behövde studera lika länge som flickorna för att de var 

smartare? Eller för att pojkarna studerade mer under de första terminerna så att de inte behövde 

studera den sista terminen. Tyvärr har jag inget svar på detta, dock skulle det hela kunna klassas 

som hierarki om det var så att flickorna ansågs behöva studera längre än pojkarna för att de var 

smartare och inte behövde en lika lång utbildning.  

 

7.7 TIDIGARE FORSKNING  
Tidigare forskning visar att det var ojämnställt mellan pojkar och flickor på varierande nivåer. 

I skolan idag lär vi oss att flickor sedan långt tillbaka i historien har blivit orättvist behandlade 

i jämförelse med pojkarna, detta exempelvis på grund av alla böcker som studeras. Det hela kan 

kopplas samman med den tidigare forskningen som behandlats i denna studie. Exempelvis visar 

Prytz avhandling samt Florin och Johanssons studie bland annat att flickor var underordnade 

och inte hade samma rättigheter som pojkarna. Detta visas även i samhällsdiskussionerna som 

Nordström och Schånberg behandlar, där många diskussioner menade att flickorna inte kunde 

åstadkomma lika mycket som pojkarna. Min uppfattning innan denna undersökning var att det 

skulle variera mycket kring vilka ämnen flickor och pojkar studerade, just för att man lärt sig 

att flickor och pojkar behandlades olika - men studien motbevisar uppfattningarna kring vilka 

ämnen som studerades, det var inte stora skillnader. Det förekom dock något ämne under alla 

läsår som skildes sig åt mellan vad flickor och pojkar studerade men i helhet visar det att det 

inte var mycket, även om flickor och pojkar behandlades olika.  

 

Lundgren och Sörensdotter studie fick resultaten att elever ansåg att flickor och pojkar än idag 

inte bli lika behandlade i skolan. Dock är det vi elever och lärare som måste lära ut hur vi skall 

behandla varandra för att skolan och samhället skall bryta de mönster och normer som Hirdman 

diskuterar är anledningen till varför det inte är jämställt än i vårt samhälle - i vårt samhälle skall 

alla behandlas lika. 
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8.0 SAMMANFATTNING 
I studien undersöks om flickor och pojkar studerade samma ämnen i gymnasieskolan under 

1900-talet med nedslag på läsåren 1927, 1952 och 1972, dock förekommer vissa avvikelser på 

grund av material. Skolorna som undersöks är alla placerade i Örebro vilka är: flickskolan 

Risbergska gymnasiet, pojkskolan Karolinska gymnasiet och i den samkönade yrkesskolan 

Virginska gymnasiet under 1900-talet, detta ur ett förändringsperspektiv. Anledningen till 

varför jag väljer att göra denna undersökning är för att se om eleverna fick rätten till att studera 

samma ämne oavsett vilken kön de tillhörde och skola de valde att studera i. Studien ansluter 

sig till Yvonne Hirdmans genusteori med fokus på dikotomi och hierarki eftersom fokus ligger 

på genus, kön och jämställdhet.  

 

Frågeställningar:  

• Vilka ämnen studerade eleverna i Risbergska gymnasiet, Karolinska gymnasiet och 

Virginska gymnasiet under läsåren 1927-1928, 1952-1953 och 1972-1973?   

• Skilde det sig mellan vilka ämnen flickorna och pojkarna studerade i skolan? Vilka 

skillnader i sådana fall? 

 

Frågeställningarna ovan är de som besvaras i undersökningen. Studien visar att det inte var 

jättemycket som skilde könen sinsemellan när det kom till ämnena de studerade i gymnasiet. 

Flickorna i Risbergska gymnasiet läste nästintill samma ämnen som pojkarna i Karolinska 

gymnasiet, dock skildrades det vissa skillnader under det första nedslaget 1927-1928 och andra 

nedslaget under läsår 1952-1953 där exempelvis pojkarna studerade vapenövning men inte 

flickorna, samt att pojkarna inte studerade under sista terminen under dessa läsår medan 

flickorna gjorde det. En stor skildring som studien visat var att samskolan Virginska gymnasiets 

hade linjer som var könsuppdelade där exempelvis det endast var flickor som studerade till att 

bli damfrisörer medan det var blandade kön som studerade till  bussförare. Vilka ämnen som 

studerades exakt under dessa läsår redovisas i undersökningen med detaljerade tabeller.  

 

För att få fram alla resultat och kunna genomföra undersökningen har betygskataloger från de 

olika skolorna analyserats och observerat för att kunna hitta rätt material, läsår, skolor och 

klasser samt för att därefter kunna göra en sammansättning av resultat. Det material och tidigare 

forskning som har valts ut att använda är det är mest relevant, väsentligt och betydelsefullt att 

ha med i studien för att kunna fullgöra den på allra förnämst sätt. 
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