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Abstract 

This paper examines how students at Karlstad girls' school experienced their schooling, the 

girls' school as an educational form, what made them apply to the girls’ school, and what 

meaning the girls' school has had in their lives. With Oral history and interviews as research 

method four informants, whose times at the school ranged between 1947 and 1961, were 

interviewed. Hirdman’s theory on the gender system and Bourdieu's cultural and educational 

sociological theory were used in the analysis. The results show that tradition, social class and 

upbringing played decisive parts in what made the informants apply for the girls' school and 

that those factors likely also affected their parents’ wishes in the matter. The informants 

enjoyed the girls' school. They appreciated the educations’ width, its humanistic orientation, a 

focus on languages and the mix of residential, cultural and general academic subjects. They 

are nowadays somewhat critical of single-sex education, one of them is critical of the girls' 

school's purpose and content, while others argue that it was a good education. Their ambitions 

were clear to varying degrees but a professional career was for sure and their parents or 

school didn’t have other suggestions. For two of them, the girls’ school education had 

importance for further education and professional training, one of whom also went through 

high school.  Several of them described that the education gave them interests and welfare in 

their future life and for one of them was part of a socio-economic class journey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur elever vid Karlstads flickskola upplevde sin skoltid, 

flickskolan som skolform, vad som påverkade att de sökte till flickskolan och vilken betydelse 

flickskolan haft i deras liv. Med Oral history och intervjuer som undersökningsmetod 

intervjuades fyra informanter vars skoltider varierade mellan 1947 och 1961. Hirdmans teori 

om genussystemet samt Bourdieus kultur- och utbildningssociologiska teori användes i 

analys. Resultaten visar att tradition, social klass och uppväxtmiljö spelade avgörande roller i 

att informanterna sökte till flickskolan och dessa faktorer påverkade troligtvis även 

föräldrarnas vilja i frågan. Informanterna uppskattade utbildningens bredd, dess humanistiska 

inriktning och fokus på språk samt blandningen av hushålls-, kultur- och allmänteoretiska 

ämnen. De är idag något kritiska mot särundervisning, en av dem även så mot flickskolans 

syfte och innehåll medan de andra menar att det var en bra utbildning. Deras ambitioner var 

av varierande tydlig grad men att de skulle yrkesarbeta var en självklarhet och de menar att 

det från föräldrar och skolans håll inte fanns några andra uppmaningar. För två av dem hade 

flickskoleutbildningen betydelse för vidare studier och yrkesutbildning, varav en gick via 

gymnasiet. Flera av informanterna menar att utbildningen gav intressen och välbefinnande i 

fortsatta livet och för en av dem var den en del av en socioekonomisk klassresa.  
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1. Inledning 

Idag läser nästan alla skolelever i Sverige minst tretton år i skolan. Flickor och pojkar har lika 

rätt till utbildning och dessutom till samma utbildning. Vilken utbildning de sedan väljer och 

varför är en annan sak. Det skolväsendet som vi har idag kan vara lätt att ta för givet, men för 

inte allt för länge sedan var skolan på flera sätt mer splittrad. 

Under 1800-talet byggdes en skolform upp som skulle komma att existera fram till 1960-talet, 

Gunnar Richardson benämner den ”det tredje stora skolsystemet” – flickskolan. Flickskolorna 

var borgerskapets svar på att ge sina döttrar rustning för ett nytt samhälle genom högre 

utbildning.1Utbildningen var kostsam men avgångsbetyget öppnade dörrar på 

arbetsmarknaden, pojkars utbildning var dock i stort sett kostnadsfri.2 Flickskolorna utbildade 

flickor i hushållsarbete men även till allmänbildade samhällsmedborgare3 och från 1920-talet 

utbildades de mot både yrke och hem.4 Att flickor och pojkar behövde separeras motiverades 

med olika argument genom åren, bland annat psykologiska könsskillnader och skilda 

livsuppgifter.5  Dessa uppfattningar levde kvar under hela flickskolans livstid men hade inte 

alltid lika mycket stöd. En utveckling där kvinnors rättigheter stärktes och de gavs en allt 

större plats på arbetsmarknaden hade tagit fart på 1800-talet och 1927 öppnades dörrarna till 

pojkläroverken. Nu kunde de få samma högre utbildning.6  Flickskolan, då? Den fortsatte att 

vara populär i ytterligare cirka 35 år.7 En av flickskolorna var Karlstads elementärläroverk 

för flickor, grundad 1873. Skolan växte från 76 elever under första terminen till 948 år 1966. I 

skolans historik märks den förändring som påbörjats i samhället där kvinnor i allt högre grad 

söker sig till yrke eller yrkesutbildning efter sin skolgång.8 Men i efterkrigstidens 

utbildningsexplosion9, försvagning av argument kring psykologiska könsskillnader och krav 

på rättvisa och jämlikhet blev flickskolan allt mer ifrågasatt. Den sågs till slut av 1957 års 

skolberedning inte kunna ha någon roll i den planerade enhetsskolan och en avveckling 

påbörjades.10 I Karlstad infördes försöksverksamhet med enhetsskola läsåret 1961/1962.11 De 

                                                        
1 Richardson (2004), s.45, 75, 79 
2 Ibid, s.79-80 
3 Ibid, s.76, 126 
4 Nordström (1987) s.208 
5 Ibid, s.127-128 
6 Nordström(1987), s.2-3, 194 
7 Richardson (2004), s.127, Nordström, s.193 
8 Sundin & Winberg (1966), s.6, 12 
9 Nygren & Moberg (1983), s.317 
10 Nordström(1987), s.197, 207, 212 
11 Nygren & Moberg (1983), s.317 
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sista avgångseleverna i Karlstads flickskola, då Kommunala flickskolan, sprang ut 1967.12 

Flickskolan var således under en längre period både ifrågasatt, hotad, och under avveckling 

men hade fortfarande starkt stöd hos vissa grupper, främst från föräldrar men även vissa 

experter som deltog i skolutredningarna.13 På grund av dessa skilda attityder mot flickskolan 

samt dess, trots allt, långa överlevnad bland allt fler nya utbildningsalternativ är det intressant  

att fråga sig vilka erfarenheter före detta elever vid en flickskola som Karlstads har av 

flickskolan som skolform och som institution. Det är där denna undersökning tar avstamp och 

är tänkt att tillföra ett individuellt och lokalt perspektiv till ämnet då det individuella 

perspektivet är ovanligt i tidigare flickskoleforskning liksom i forskningen kring Karlstads 

flickskola, som är ett relativt orört område.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur elever vid flickskolan i Karlstad 

upplevde sin skoltid, hur de såg på sin framtid, hur de såg och ser på flickskolan som 

skolform, och på den dåtida debatten om flickskolans berättigande. Dessutom syftar den till 

att belysa vilken betydelse informanterna ger flickskolan i sina liv. Informanternas 

erfarenheter skall även analyseras utifrån en feministisk och en sociologisk teori.  

1.2 Frågeställningar 

 Vad låg till grund för informanternas val av flickskoleutbildningen? 

 Hur upplevde informanterna sin skoltid, flickskolans utbildning och flickskolan som 

skolform och vad anser de nu om dessa? 

 Vilken betydelse ger informanterna flickskolan i sina liv? 

 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen bygger på fyra informanters berättelser och valet av just fyra stycken är en 

avvägning sett till den mängd material intervjuerna producerar och även sett till uppsatsens 

omfång och arbetets tidsram. Undersökningsperioden sträcker sig från 1947 till 1961 och 

baseras på en tidsperiod då flickskolan som skolform var ifrågasatt och nedläggningshotad 

men är även beroende av och anpassad till informanternas skoltid i flickskolan. Intervjuerna 

ska ge informanternas bild av sin skoltid och utbildning under denna tidsperiod. För att ge 

                                                        
12 Sundin & Winberg (1966), s.2, 13 
13 Nordström (1987), s.198, 212 
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inblick i flickskolan som skolsystem presenteras en historisk bakgrund från 1800-tal fram till 

avveckling under 1960-talet. Syftet med att blicka tillbaks ända till 1800-talets flickskola är 

dels för att belysa utvecklingen men även för att kunna dra paralleller med aktuell 

undersökningsperiod då förändring av strukturer och system kan vara en långvarig process.  I 

resultatet redovisas delar av informanternas berättelser som går utanför uppsatsens 

frågeställningar. Detta gör resultatredovisningen mer omfattande och vidgar avgränsningen 

men syftar till att istället ge en djupare beskrivning av och förståelse för informanterna och 

deras erfarenheter.  

 

1.4 Forskningsöversikt 

Flickskolan som skolsystem har varit föremål för att antal större studier och avhandlingar. 

Ofta med, som i denna undersökning, genus- och klassteoretiska utgångpunkter. Det gäller 

bland andra Ulla Johanssons Normalitet, kön och klass. Johansson är professor vid 

Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet. Hon undersöker i avhandlingen hur kön 

konstruerades i den skolvärld som länge innebar enkönade miljöer men från 1920-talet även 

tvåkönade.14 Johansson visar att bland annat att flickor i samläroverk och flickläroverk kunde 

uppleva diskriminering av lärare som ogillade deras ambitioner, att det inte förekom aga i 

flickläroverken utan snarare en osynlig pedagogik och att ”plugghäst” i flickskolor var ett 

negativt begrepp medförande låg status medan det i pojkläroverk inte hade ett tydligt värde.15 

Klass och kön var av betydelse både för hur en elev behandlades och senare också lyckades 

och här menar Johansson att elever av kvinnligt kön och med det habitus och kulturella 

kapital (se Bourdieu) som förknippas med arbetarklassen var mer utsatta.16 De enkönade 

miljöernas betydelse för konstruktion av kön verkar ha varit stor. Johansson finner att 

flickläroverkens elever kunde konstruera en egen kvinnlighet, oberoende av pojkarnas syn. I 

den ingick en stark och ekonomiskt självständig och yrkesarbetande kvinna. Hemmafrun var i 

flickläroverken, när tiden närmade sig 1960-talet, nästan död. Samläroverken och dess lärare 

uppmuntrade dock inte till samma otraditionella kvinnoroll.17 Dock utmanades könsrollerna 

och den manliga överordningen allt mer när kvinnor succesivt gjorde större inträde i 

läroverkens samundervisning.  Gällande flickläroverken måste det förtydligas att dessa inte 

förefaller genomgått samma utveckling som de examensfria flickskolorna. Exempelvis skriver 

                                                        
14 Johansson (2000), s.14 
15 ibid, s.118, 122, 152 
16 ibid, s.336-337 
17 Ibid, s.178, 181-182, 344 
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Johansson att flickläroverkens elever såg ner på flickskoleeleverna och deras utbildning som 

syftade mer på hushåll och mindre på karriär än läroverkens.18 

Historikern Marie Nordströms avhandling Pojkskola, flickskola, samskola beskriver 

samundervisningens utveckling mellan 1880 och 1962 och vilka faktorer som påverkade 

debatt och beslut i frågan. Det gör den högst relevant som underlag för denna uppsats. 

Nordström skildrar en debatt om sam- kontra särundervisning med psykologiska, hygieniska, 

pedagogiska och utbildningsekonomiska argument för och emot samt en utveckling påverkad 

av arbetsmarknaden, demokratiska genombrott och jämställdhetskrav.19 Från argument om 

flickors risk för överansträngning eller lägre intelligensnivå vid sekelskiftet 1900 hade 

närmare 1960-talet många av argumenten mot samundervisning tappat i kraft men starkast var 

det om kvinnans dubbla bildningsideal, på grund av sin särart.20 Något som kan sägas vara 

flickskolans grundläggande motiverande. Mer utförlig redovisning av debatten kommer nedan 

under avsnittet om flickskolans historia.  

Nordström beskriver en politisk rädsla för att flickor skulle konkurrera med pojkar i 

läroverken och på arbetsmarknaden efter 1927, varvid flickskolans utbildning förstärktes till 

syfte och finansiering.21 Detta är även något Ingela Schånberg, filosofie doktor i ekonomisk 

historia, finner i sin studie Genus och utbildning i vilken hon granskar kvinnors utbildning 

mellan 1870 och 1970. Schånberg använder, liksom Johansson, feministisk teori om 

genussystemet. När staten börjar intressera sig för flickors utbildning i slutet av 1800-talet blir 

detta på en nivå som gör att flickskolorna producerar billig arbetskraft för enklare offentliga 

yrken, menar Schånberg. Att de inte ska hota männen och dikotomin är centralt i Schånbergs 

studie av utbildningspolitiken. Samhällsekonomiska och arbetsmarknadsmässiga motiv ligger 

till grund för den förändring av flickors utbildning som succesivt skedde, menar Schånberg.22 

Hon visar att staten integrerat flickors utbildning i det offentliga utbildningssystemet, och 

försvagat flickskolans roll, under perioder där efterfrågan varit hög efter kvinnors arbetskraft. 

Samtidigt har flickskolans roll och utbildning förstärkts under perioder av ökad konkurrens 

mellan könen på arbetsmarknaden. Exempel på detta första finns 1927 års reform under 

ekonomisk lågkonjunktur och exempel på det sistnämnda finns under efterkrigstidens 

                                                        
18 Johansson (2000), s.339 
19 Norström (1987), s.1 
20 Nordström (1987), s.203-204, 208 
21 Ibid, s.210 
22 Schånberg (2001), s.70-71, 99-100 
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högkonjunktur.23Särartstänkandets roll för flickors utbildning, kanske främst i flickskolan, är 

också centralt i Schånbergs avhandling. Detta beskrivs mer utförligt nedan i avsnittet om 

flickskolans historia. 

Gunhild Kyle, historiker och före detta professor i kvinnohistoria, undersöker i sin avhandling 

Svensk flickskola under 1800-talet hur flickskolan utvecklades, vilka explicita och implicita 

syften den hade, och hur statsmakten såg på kvinnan och flickskolan.24 Kyle finner att 

flickskolorna stöddes av främst det borgerliga skiktet. De blev en tydlig klassmarkering mot 

arbetarklassen, åtminstone fram till sekelskiftet 1900. Flickskolan hade inget entydigt uttalat 

bildningsmål, menar Kyle. Vanligt var ett önskemål om att hemmafruar genom humanistisk 

bildning skulle bli bättre aktiva samhällsmedborgare. Men det demografiska trycket satte 

skolorna i en situation där de tvangs utbilda även för arbetsmarknaden och detta föll på 

statliga tjänster. Flickorna fick god utbildning i de allmänteoretiska ämnena, lik pojkars, men 

mindre i matematik och naturkunskap.25 Kyle menar att flickskolan genom att den var 

avgiftsbelagd bidrog till att stärka den sociala gränsen mellan samhällsklasserna i högre grad 

än hos pojkar, där läroverken var näst intill kostnadsfria. Flickskolan var främst till för medel- 

och överklass. Gränsen mellan könen i bildningsnivå blev mindre markerad men fanns kvar 

genom att flickskolans utbildning gav lågstatusyrken och att flickor var utestängda från 

gymnasier, menar Kyle.26 En annan betydelsefull slutsats Kyle når är att flickskolorna inte tog 

på sig någon ideologisk kvinnoemancipatorisk roll. Kyle skriver: ”Deras betydelse för 

kvinnors frigörelse låg på ett annat plan, det praktiska, att ge förutsättningar för studier eller 

yrkesverksamhet.”27  

Lokalt finns inom ämnet bland annat en C-uppsats från Karlstads Universitet av Annelie 

Olsson med Kristinehamns flickskola samt Kristinehamns högre allmänna läroverk i fokus. 

Olsson undersöker vilken effekt 1927 års skolreforms beslut om samundervisning hade för 

kvinnors integrering i den allmänna högre skolan, huruvida det fanns skillnader sett till social 

klass och vilka konsekvenser detta fick för flickskolan. Olssons källmaterial utgörs av 

protokoll, matriklar och andra handlingar från skolornas arkiv och undersöks i fyra nedslagsår 

mellan 1931 och 1961.28 Olsson använder, liksom denna undersökning, Hirdmans och 

Bourdieus teorier. Olsson fann att kvinnor på det allmänna högre läroverket till en början var 

                                                        
23 Schånberg (2001), s.135, 138 
24 Kyle (1972), s.16-17 
25 ibid, s.214-216 
26 ibid, s.217-220 
27 ibid, s.176 
28 Olsson (2005), s.2, 9 



7 
 

 

blygsamt till antalet men fram till 1941 hade integreringen satt fart och andelen flickor och 

pojkar var lika stor. Dock fanns könskodade val, pojkar valde oftast naturvetenskapliga 

reallinjen och flickor den humanistiska latinlinjen. 1961 infördes den allmänna linjen som var 

jämnt fördelad mellan könen.29 Det skedde under perioden även ett socialt skifte. Lägre 

klasser gjorde större inträde och fler klasser kom att bli representerade. Vid flickskolan fanns 

vid periodens början redan lägre klasser representerade men dessa växte ytterligare i storlek 

samtidigt som akademikerbarn minskade i andel, något Olsson menar kan berott på att 

flickskoleutbildningen blev mindre exklusiv.30 Flickskolans utbildning, efter 

kommunaliseringen, gick från teoretisk till mer praktiskt inriktad, främst för hemmet. Det 

dubbla bildningsidealet var, även för Kristinehamns flickskola, åberopat som viktigast motiv 

till dess kvarvarande.31  

Elisabeth Segerdahl behandlar Karlstads flickskola och Karlstads folkskola i en D-uppsats 

från Karlstads Universitet som jämför de två skolornas utbildning mellan åren 1880 och 1921. 

Teoretisk utgångspunkt är att borgarklassen utövar hegemoni över resten av samhället genom 

bland annat utbildning. Segerdahl finner att sannolikheten är stor att borgarklassen, genom sitt 

stora inflytande i och över skolorna, hade möjlighet att utöva hegemoni. Hon finner att 

flickskolan under perioden främst var till för borgarklassens döttrar och folkskolan för 

arbetarklassen. Flickskoleeleverna fick en bredare utbildning och förbereddes både för vissa 

lämpliga yrken och för hemmet.32 Segerdahls undersökningsperiod sträcker sig till 1921, men 

sett till utvecklingen i Kristinehamns flickskola33 samt en generell utveckling34 bland landets 

flickskolor kan även Karlstads flickskola antas upplevt en förändring i elevmaterialet mellan 

1930 och 1960-tal, där allt fler arbetarklassbarn ses representerade.  

För mer fakta om Karlstads flickskola har både den tredje och fjärde delen av bokserien 

Karlstad stads historia, av Dahlgren och Moberg använts. I del tre beskrivs vilka möjligheter 

till utbildning som fanns i staden innan 1800-talet, författarna redogör kort för vilka 

flickpensioner som fanns och för hur flickskolan bildades. Mest handlar det om ekonomiska 

förutsättningar, lokalbehov och aktiva lärarinnor.35 I del fyra beskriver Moberg skolväsendets 

reformering från 1950 till mitten av 1960-talet ur mestadels lokalt perspektiv. Han skriver om 

                                                        
29 Olsson (2005), s.31 
30 Olsson (2005), s.36-38 
31 Ibid, s.29, 35, 38 
32 Segerdahl (2002), s.4, 55 
33 Olsson (2005), s.38 
34 Schånberg (2001), s.100 
35Nygren, Dahlgren & Moberg (1954), s.407-409 
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hur debatten gick gällande reformering av bland annat flickskolan, vilka lokala och nationella 

beslut som togs samt hur reformen succesivt verkställdes.36 Det ger ett mycket intressant 

lokalt perspektiv på utvecklingen. 

I en bok vid namn Flickskolan i Karlstad har Sven-Rune Sundin och Anne-Marie Winberg 

sammanställt minnen av skoltiden, skrivna av före detta elever.  Dessa ofta i form av korta 

anekdoter eller dikter om specifika händelser, placerade i kronologisk ordning och varvat med 

fotografier. Ett inledande avsnitt om skolans grundande och verkan fram till 1966 är skrivet 

av Elisabeth Järbel. I det ges liknande fakta som ur Dahlgren och Mobergs böcker men något 

mer detaljerat om skolan och skrivet ur ett mer personligt perspektiv.  

 

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

     1.5.1 Genussystemet 

Som teoretisk utgångspunkt kommer Yvonne Hirdmans teori om genussystemet användas. 

Hirdman definierar genus som föränderliga tankefigurer om vad en man och en kvinna är, i 

vilka biologiska skillnader utnyttjas, och vilka skapar föreställningar och sociala praktiker 

gällande man och kvinna.37 Själva genussystemet beskriver Hirdman som ett nätverk av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar. Det är en ordningsstruktur av kön som 

i sin tur grundlägger sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Ordningen har två 

huvudlagar: dikotomin och hierarkin. Dikotomin innebär isärhållande, manligt och kvinnligt 

får inte blandas och hierarkin innebär att mannen alltid är norm. Dikotomin möjliggör 

hierarkin. Dikotomins lag genomsyrar all psykisk och fysisk ordning, menar Hirdman. 

Tydligast är detta i arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om manligt respektive 

kvinnligt (där biologiska skillnader i t.ex. barnafödande utnyttjas), vilka också i sin tur formar 

könen. Hirdman menar även att dikotomin underlättas genom att den belönar det mänskliga 

tänkandets behov av ordning.38 Hur förs genussystemets lagar vidare? 

Hirdman beskriver att ett barn som föds in i ett samhälle fostras in i genussystemet på tre 

nivåer: kulturell överlagring (tankefigurer om genus), social integration (via institutioner 

såsom skola, via artefakter eller genom arbetsdelningen) och socialisering (fostrandet av bl.a. 

föräldrar in i ett manligt eller kvinnligt beteende). På alla dessa nivåer finns även 

                                                        
36 Nygren & Moberg (1983), s.317-322 
37 Hirdman (1988), s.212 
38 ibid, s.212-215 
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föreställningar och regler för hur män och kvinnor ska interagera samtidigt som hierarkin 

också är närvarande. Könens maktstrategier är åtskilda, enligt dikotomin. Kvinnans kan 

benämnas symbios och innehåller anpassning, svarande och trygghet. Mannens är expansion 

och innehåller frihet, ovisshet och otrygghet. Trots sin allmänmänsklighet lärs pojkar in i 

expansionen och flickor in i symbiosen, vilka de sedan vaktar från varandra. Mannens svaghet 

är symbiosen och det är den kvinnan kan utöva sin ”slavmakt”, genom sin kropp, men alltid 

via mannen, menar Hirdman39 

 

     Genusteorin applicerad på flickskolan 

En mer konkret skildring av genussystemet i utbildningsväsendet blir tydlig i Ulla Johanssons 

avhandling. Johansson menar att när krav på utbildning under 1800-talet ökade från, främst 

borgerligheten, var detta bland annat av rättviseskäl. Johansson beskriver ”den borgerliga 

meritokratiska sociala rättvisan” som formades i utbildningsväsendet. Denna rättvisa 

inkluderade dock inte kvinnor. I takt med att tidens kvinnoemancipatoriska utveckling gav 

kvinnor mer rättigheter och möjligheter i samhället kom mer eller mindre vetenskapliga fynd 

gällande kvinnors oförmåga att tävla med män och som fastslog deras sociala underordning. 40 

Flickskolan byggde på isärhållandet.  Diverse psykologiska argument försvarade fram till 

1960-talet flickskolans och särundervisningens roll men dessa avtog i styrka och starkast stod 

sig argumentet om flickors dubbla bildningsideal. Flickorna behövde utbildas för hemmet 

(symbios) och pojkar för offentligheten (expansion) och under 1900-talet gick idealet mer mot 

att flickor skulle utbildas för både hem och yrke, dock traditionellt kvinnliga yrken.41 

Argumenten behandlas mer utförligt i redogörelse för flickskolans historia, längre ner. 

Johansson skriver även att flickors könsspecifika socialisation innebär att de tidigt blir 

medvetna om sin dubbla livsuppgift i hem och yrke.42 Detta kan jämföras med det Hirdman 

menar är ett fostrande in i genussystemet på tre olika nivåer. 

Johansson menar att mannen som norm kunde upprätthållas i särundervisning, men när 

samundervisning under 1900-talets början blev vanligare och läroverken öppnades för flickor, 

1927, hotades både den manliga dominansen i samhället och den manliga normen i och med 

att flickor visade sig minst lika duktiga.43 Det traditionellt kvinnliga, med fokus på familj och 

hem, förstärktes i flickskolans undervisning efter reformen, vilket Marie Nordström menar 

                                                        
39 Hirdman (1988), s.216-220 
40 Johansson (2000), s.36-39 
41 Nordström (1987), s.207-208, 194 
42 Johansson (2000), s.208 
43 ibid, s.176, 337 
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pekar på att männen försökte binda kvinnan vid hemmet.44 Enligt Hirdmans teori skulle detta 

kunna sägas vara exempel på att kvinnan sökte expansion men att mannen försvarade denna. 

Ingela Schånberg skriver att genussystemet i utbildningsväsendet reproducerar patriarkala 

strukturer och den isärhållna genusarbetsdelningen och arbetsmarknaden men att utbildningen 

även i sin tur förändrar dessa.45 Alltså bör en utveckling där allt fler kvinnor når allt högre 

utbildning kunna innebära ökad jämställdhet. 

 

      Kritik 

Hirdmans teori om genussystemet är en så kallad makroteori som behandlar kvinnans 

ställning i samhället.  På den höga abstraktionsnivå teorin befinner sig beskriver den hur 

kvinnan förtrycks i oliks strukturer och på olika nivåer i samhället. Detta gör att den 

objektifierar kvinnor och inte ger utrymme för variationer och avvikelser i till exempel 

arbetsdelningen mellan könen. Kvinnan blir passiv i historien och ses endast återskapa 

strukturerna. Kritik har även framförts mot dess försök att förstå alla kvinnors situation 

genom begreppet underordning och inte lämna plats för nyanser eller motsägelser.46 

 

     1.5.2 Särarts- och likhetsfeminism 

Särartsfeminism och likhetsfeminism är samlingsbegrepp för olika riktningar om feminismen. 

Inom särartsfemininismen ses betydande biologiska skillnader existera mellan kvinna och 

man. Dessa skillnader ger skilda egenskaper mellan könen som måste erkännas. En 

jämlikhetssträvan går ut på att få de kvinnliga egenskaperna uppvärderade till manlig nivå.  

Likhetsfeminismen står istället för att könsskillnader är sociala konstruktioner och beroende 

av den omgivande kulturen. Likheterna är därför i grunden större än skillnaderna och här 

finns en jämlikhetssträvan om att sysslor, roller eller egenskaper inte begränsas till 

könstillhörighet.47  

 

    1.5.3 Klass 

För teoretisk grund om hur sociala förhållanden formar människor kommer Pierre Bourdieus 

kultur- och utbildningssociologiska teori att tillämpas. Så som den tolkas av Donald Broady 

samt Inger Jönsson m.fl., skall tilläggas. 

                                                        
44 Nordström (1987), s.210 
45 Schånberg (2001), s.24 
46 Alvesson & Billing (1999), s.77-78 
47

 http://www.kvinnoforbundet.fi/sve/jamstalldhetspolitik___feminism/begrepp/     Hämtad: 2011-01-03 kl:11.00 
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Människors existensbetingelser formar deras vanor, uppfattningar, tänkande, 

handlingsmönster och egenskaper, sammanlagt vad Bourdieu benämner habitus.48 

Existensbetingelserna producerar specifika mönster och gör att människor i liknande 

existensbetingelser formar liknande mönster, livstilar, och kan kategoriseras i olika sociala 

klasser eller skikt. De olika formerna av livsstilar som bildas upprätthåller åtskillnad mellan 

sociala klasser och skikt och som på sikt kan skapa olika framtida livsvillkor och 

möjligheter.49  Klassernas olika livsstilar ger individerna i en klassgruppering likartad bild av 

den sociala verkligheten.50   

Existensbetingelserna kan enligt Bourdieu påverka en individs agerande från uppväxten, 

genom utbildning och sedan resten av livet. Sociala miljöers existensbetingelser ger individer 

en viss habitus som sedan påverkar hur individen utvecklar livsstil, smaker och praktiker och 

omedvetet vilka utbildningsval individen görs, samt bidrar till kompetens för individen att 

klara utbildningsvalet och nå praktiskt bemästrande.51  

Bourdieu menar att det finns olika värden som samhället erkänner som högre stående än andra 

och dessa har också samband med social hierarki. Dessa är: ekonomiskt kapital – ekonomiska 

tillgångar; kulturellt kapital – tillgång till den legitima kulturen, dess språk, kunskap, smak 

etc. samt dess institutioner i form av bl.a. utbildning; socialt kapital – sociala kontakter och 

förbindelser som kan vara betydelsefulla för en individs möjligheter i samhället.52 Med kultur 

menar Bourdieu den kultur som är knuten till det skikt (klass) som besitter makten. Det blir 

den legitima kulturen. Arbetarklass- eller invandrarkulturer kan vara dominerande men inte 

erkända som legitima. Det gör att de i strider om sociala positioner inte är ett rättmätigt 

verktyg.53  Familjer eller individer i en klasstruktur försöker att bevara eller utöva sitt 

kapitalinnehav i syfte att behålla eller avancera sin position i samhället. Detta kallas 

reproduktionsstrategier och dess användande är omedvetet för individen själv.54 Det betyder 

också att de sociala klasserna i sig reproduceras. De deltar i det sociala spelet och dess 

erkännande av kapitalens värden men ser själva inte dess bakomliggande ekonomi och sociala 

                                                        
48 Broady (1988), s.2 
49 Jönsson m.fl. (1993), s.25 
50 Ibid, s.28 
51 Jönsson m.fl (1993), s.27 
52 Jönsson m.fl. (1993), s.26 
53 Broady (1988), s.3-4 
54 Jönsson m.fl. (1993), s.25-26 
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vinster. För individerna är kapitalens värden naturliga och att bemästra dem är för ens egen 

skull, inte social makt.55 

Tillgång till mycket av ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital innebär helt andra 

möjligheter än de med lite eller inget kapital. Tillgång till ett kapital betyder inte att en individ 

varken har tillgång till eller ens intresse av andra kapital.  Jönsson m.fl. tar exemplet med en 

man från arbetarklassen som blir nyrik och kan sägas göra en ekonomisk klassresa men inte 

har intresse av den nyvunna klassens livsstil, konstarter etc.56 Men hur erkänns en viss kultur 

som legitim?  

 

         Bourdieu i utbildningsväsendet 

Bourdieu menar att utbildningssystemet fördelar kulturellt kapital. Utbildningsystemet är 

samtidigt avgörande för kapitalets existens genom att det formar människors habitus så att de 

blir disponerade att erkänna de värden som grundlägger det kulturella kapitalet.57 Samhället i 

stort erkänner dessa värden och utbildningsystemet som fördelare och bärare av dem.  

Bourdieu menar att det kulturella kapitalet, förutom i människors kunskaper, tankar, 

beteenden och handlingar, även existerar i objektifierad eller institutionaliserad form, till 

exempel i böcker, teorier eller i utbildningsinstitutioner. Klasser eller andra sociala grupper 

kan monopolisera hur dessa kapitaltillgångar används genom att styra hur de tillägnas, det vill 

säga vilka som ska få tillträde till dem genom skolor och universitet eller andra rum med högt 

kulturellt kapital.58 Utbildningsväsendet har, som en del av en komplex överföring från 

styrande skikt till hela samhället, fått en viss kultur legitim.59 . Vilken klass som styr 

utbildningen och vilket kulturellt kapital som står högst i värde är så kallade symboliska 

maktrelationer till resten av samhället.  Dessa bygger ofta materiella olikheter.60 

För klättring i den sociala hierarkin spelar utbildningsväsendet och det kulturella kapitalet stor 

roll. Utbildningsväsendet reproducerar de sociala klasserna. Existensbetingelser och habitus 

underlättar förvärvande av olika kapital som i sin tur ger tillgång till institutioner med högt 

                                                        
55 Broady (1988), s.2-3 
56 Jönsson m.fl. (1993), s.26 
57 Broady (1988), s.4 
58 Ibid. s.4-5 
59 Broady (1988), s.4-5 
60 Jönsson m.fl. (1993), s.27 
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kulturellt kapital och genom dessa tillgång till ännu mer kapital61 (latent som till exempel 

”rätt” kunskap från ”rätt” böcker). 

Eftersom denna symboliska maktrelation, som beskrivits ovan, är osynlig för de underordnade 

grupperna kan de uppleva en ”kulturell skam”. Denna kan uttryckas i en känsla av att inte ha 

de rätta smakerna eller tillgångarna och kan, enligt Jönsson m.fl., leda till motstånd i form av 

sub- eller motkulturer eller annan slags social distans.62 

         Kritik                                                                                                                          

Jönsson m.fl. skriver att människor i Bourdieus teori kan uppfattas som objekt som på ett 

deterministiskt sätt möter sina strukturers öde. De menar också att habitusbegreppets betoning 

av klass som indelning är något endimensionellt.63Delvis kan samma kritik som redovisats om 

Hirdmans teori sägas gälla även här. Människor kan bli passiva i ett perspektiv som detta och 

endast ses agera efter strukturer. Möjligtvis kan dess höga abstraktionsnivå också vara ett 

problem i analysen av minnen på så vis att nivåskillnaden mellan teorins begrepp och 

informanternas minnen blir så stor att det finns risk för feltolkning. Dock bör 

exemplifieringarna vara tillräcklig hjälp. 

 

I denna undersöknings kapitel 4 används som analysunderlag de flesta delar av Hirdmans 

teori: genussystemets huvudlagar, symbios och expansion och hur genussystemet 

reproduceras. Från Bourdieus teori ligger fokus på habitus, livsstil, reproduktionsstrategi och 

kulturellt kapital. Båda dessa teorier jämförs i kapitlet även med informanternas berättelser 

och sätts i relation till tidigare forskning. 

 

1.6 Metod och källor 

     1.6.1 Oral history och intervjumetoden  

Att använda muntliga källor kallas inom historieforskningen Oral history. Människors 

minnen och traditioner är i fokus och för att erhålla dem används främst intervjuer. I denna 

uppsats är det minnen som söks. Intervjun kan behandla ett ämne men vanligare är att teckna 

informantens hela livsförlopp för att få ett sammanhang, menar Knut Kjelstadli.64 Denna 

                                                        
61 Broady (1988), s.5 
62 Jönsson m.fl. (1993), s.27-28 
63 Jönsson m.fl. (1993), s.27-28 
64

 Kjelstadli (1998), s.185 
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uppsats fokuserar på ett ämnesområde men försöker ändå med delar av ett livsförlopp ge en 

djupare och bredare bild, vilket även förklarats ovan i kapitel 1.3.  

Intervjumetoden är en så kallad kvalitativ halvstrukturerad intervju. Detta innebär att 

frågeområden bestäms innan intervjun, några få öppna frågor formuleras som hjälp men att ett 

omfattande antal förbestämda frågor eller fasta svarsalternativ inte förekommer. Syftet är att 

ge informanten möjlighet att formulera uttömmande svar och att mer anpassa intervjun efter 

denne.65  

     1.6.2 Genomförande 

En informant hittades genom tips från handledaren. Denne tipsade i sin tur om fler. De 

kontaktades först per telefon, informerades om undersökningen, dess syfte och om 

konfidentialitetssprincipen. Efter ytterligare information via mail om vilka teman intervjun 

berör fick de lämna ett mer definitivt besked om deltagande. Intervjuerna genomfördes med 

ljudupptagning. Efter transkribering av intervjuerna gjordes separata och jämförande analyser 

och tolkningar av materialet för vidare bearbetning i resultat- och diskussionsavsnitt.  

 

     1.6.3 Etik 

Informanterna informerades om undersökningens syfte, att konfidentialitet (genom fingerat 

namn) gällde samt att inspelningarna skulle komma att raderas efter uppsatsens 

opponeringsseminarium.66 Informerat samtycke från informanterna var ett krav för 

undersökningens genomförande. Kvale beskriver bland etiska överväganden inför en intervju 

att forskaren bör fundera över eventuella konsekvenser av intervjun för informanten.67 I denna 

undersökning fanns inga uppenbara risker för negativa konsekvenser som skulle hindra 

undersökningen från att genomföras. 

     1.6.4 Urval 

Informanterna består av fyra kvinnor som alla studerat på flickskolan i Karlstad. De 

presenteras nedan och har i denna undersökning fingerade namn: 

 Sigrid, 67 år. Gick i flickskolan åren 1954 till 1961. Numera pensionär men före detta 

folkskollärare och mellanstadielärare. 

 Ingegerd, 72 år. Gick i flickskolan åren 1949 till 1956. Idag pensionär. Har jobbat som 

kontorist och sedan dataansvarig på ekonomisk förening i Värmland. 

                                                        
65 Johansson & Svedner (2006) s.43 
66 Enligt Kvales sammanställning av regler: Kvale (1997), s.104-106 
67 Kvale (1997), s.113 
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 Ann, 74 år. Gick i flickskolan åren 1947 till 1954. Numera pensionär men tidigare 

kartritare och handläggare för kartor på länsstyrelsen. 

 Elisabeth. 67 år. Gick i flickskolan åren 1954 till 1959. Idag pensionär men före detta 

gymnasielärare i språkämnen. 

 

     1.6.5 Transkribering 

Ljudupptagningarna från intervjuerna skrevs ut för analys. Kvale skriver att utskrift av en 

intervju inte kan återge samtalet som ägt rum, transkriberingen blir en översättning av det, en 

avkontextualisering.68 Beroende på undersökningens syfte har intervjusituationens kontext 

och typ av transkribering varierande betydelse. För sociolingvistisk och psykologisk analys 

kan samtalets inramning och informantens talspråk och kroppsspråk vara viktigt i kommande 

analys. I denna undersökning ligger fokus på meningen i vad informanterna uttrycker och det 

tillåter mer av ett skriftspråk och koncentrering och möjligtvis omformulering av uttalanden, 

dock i sin kärna för att säkra reliabilitet och validitet.69 

     1.6.6 Analys 

Intervjusvaren analyserades enligt vad Kvale kallar meningskategorisering, där uttalanden 

sorteras in i huvuddimensioner med underkategorier.70 Dimensioner och kategorier växer dels 

fram genom källmaterialet men beror även på undersökningens syfte och frågeställningar. 

Jämförelser gjordes mellan de olika informanternas uttalanden och slutligen gjordes en analys 

av dem med teoretiskt underlag.                                                                                                

 

     1.6.7 Reliabilitet och validitet                                                                                

Intervjumetoden har fördelar i sin potential att ge djupgående och utvecklade svar.71 Dess 

nackdelar kan vara att resultatet beror mycket på intervjuarens färdighet att intervjua och att 

formulera frågor som ger utvecklade svar.72 Även saker som intervjuarens förväntningar och 

värderingar kan färga informantens svar, inte minst genom ledande frågor.73 Krag Jacobsen 

framhåller det viktiga i att vara medveten om att både intervjuare och informant vid 

intervjutillfället bär på föreställningar om den andre och den andres värld. Intervjuaren måste 

hålla uppfattningar om informanten öppna och breda istället för att, som vi gärna gör, skapa 

                                                        
68 Kvale (1997), s.151-154 
69 Ibid, s.148, 156 
70 Ibid, s.178-179 
71 Johansson & Svedner (2006), s.45 
72 Kvale (1997), s.136-137 
73 Johansson & Svedner (2006), s.45-48 & Kvale, s.138, 145 
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ett sammanhang baserat på förförståelse eller fragmentariska aningar om antingen personen 

eller kulturen personen lever i. En angränsande fara är att i hög grad känna sig införstådd i 

informantens berättelse, vilket kan innebära att vissa svar blir så självklara att intervjuaren 

inte omber informanten att utveckla dem.74 Krag Jacobsen menar också att intervjuaren inte 

bör byta ämne direkt om det blir känsligt för informanten, förutsatt att det inte blir etiskt 

tvivelaktigt.75 Vid känsliga ämnen kan informanten bli mer abstrakt än konkret, börja 

generalisera egna erfarenheter som typiska för sin tid eller en grupp och hamna i 

pronomensvaghet, exempelvis ”man” istället för ”jag”. Men detta kan även ske på grund av 

att informanten vill hjälpa intervjuaren genom att redan i intervjun generalisera och kanske 

använda abstraherade begrepp när denne förklarar sina erfarenheter, istället för mer 

konkreta.76 Viktigt är i sådant fall att intervjuaren styr genom att konkretisera 

intervjufrågorna. En annan möjlig felfaktor är minnet. Informanterna kommer att ombes 

minnas händelser från cirka 50 år bakåt i tiden. Tidsaspekten måste inte innebära ett problem, 

men varje gång ett minne erinras sker en omtolkning av det utifrån nuet. Vissa aspekter 

förstoras, andra förminskas och kanske försvinner.77 Detta kan innebära problem för 

källmaterialets reliabilitet, liksom risken att informanten inte talar sanning.78 I sin studie om 

läroverk och dess elever diskuterar Ulla Johansson minnets problematik:  

Mina informanters minnen är förstås präglade av den fortsatta samhällsutvecklingen. De har alla 

varit med om den oblodiga revolution som omvandlat relationerna mellan könen och som inleddes 

på 1960-talet[…]79 

Själva intervjuns reliabilitet och validitet beror alltså på intervjuare och informant. Efter 

intervjutillfället beror reliabiliteten och validiteten på att utskriften fångar informantens 

mening och avsikter, att översättningen från band till text ”tål” den använda språkformen och 

i analysen att kategoriseringar och tolkningar har stöd i källmaterialet. Undersökningens 

teoriers hållbarhet och förankring i frågeställningar och intervjumaterial har också betydelse 

för den totala validiteten.80  

                                                        
74 Krag Jacobsen (1993), s.70-74 
75 ibid, s.84-85 
76 Krag Jacobsen (1993), s.137-139 
77 ibid, s.77 
78 Kvale (1997), s.219 
79 Johansson (2000), s.344 
80 Kvale (1997), s.213-214 
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Författaren anser att det i denna undersöknings genomförande tagits hänsyn till de faktorer 

som redovisats ovan och att det teoretiska underlaget är relevant för dess frågeställningar och 

källmaterial. Undersökningen därför bör hålla god reliabilitet och validitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

2. Bakgrund  

2.1 Flickskolan i samhälle och debatt 

I början av 1800-talet fanns ingen högre skola för flickor. De läroverk som fanns var endast 

öppna för pojkar. Det fanns internatskolor, kallade flickpensioner, där de kunde ges viss 

allmänbildning och hemkunskap.81 Dessa höll dock ofta låg kvalitet och var kostsamma, 

vilket i praktiken innebar att de var till för borgar- och överklass. Nordström skriver att 

Sverige var ett ”u-land” jämfört med andra länder beträffande kvinnors ställning. De 

diskriminerades juridiskt, politiskt och ekonomiskt, de var omyndiga, utestängda från handel 

och hantverk och offentliga tjänster, hade halv arvsrätt jämfört med männen och inga politiska 

rättigheter.82 Enstaka privata flickskolor inrättades mot mitten av 1800-talet för att svara mot 

ett borgerligt krav på utbildning för sina döttrar.83 Men samhället upplevde under andra 

hälften av 1800-talet stora förändringar: ett stort demografiskt kvinnoöverskott och färre 

giftermål ledde till stora arbetslöshetsproblem och kraftig urbanisering. Det öppnade för 

reformer inom de områden Nordström beskrev att kvinnor diskriminerades inom, till exempel 

handel, myndighet vid 25 års ålder för ogifta kvinnor, arvsrätt men dock ännu inte politiska 

rättigheter. Nu ställdes även, främst från borgerligheten, mer högljudda krav på att även 

kvinnor behöver en högre utbildning i takt med samhällets förändring.84 Staten började 

intressera sig för det ökande antalet flickskolor och beslöt, 1874, att flickskolorna skulle 

subventioneras. Kyle skriver att flickskolorna blev tvungna att anpassa utbildningen något 

mer till arbetsmarknaden och främst statliga yrken.85 Schånberg, och även Kyle, menar att 

staten och kommunerna på så sätt fick tillgång till billig och utbildad arbetskraft i form av 

kvinnor.86 Kvinnorna kunde genom endast subvention hållas på en lägre nivå både 

utbildningsmässigt och yrkesmässigt och skulle inte konkurrera med männen. 

Flickskoleutbildningen var dock fortfarande kostsam efter subventionering, menar 

Schånberg.87 Kyle framhåller att den under 1800-talet var en tydlig klassmarkering mellan 

borgerlighet, vars elever den oftast höll, och arbetarklass.88 

                                                        
81 Richardson (2004), s.75-76 
82 Nordström (1987), s.2-3 
83 Richardson (2004), s.76 
84 ibid, 77-79 
85 Kyle (1972), s.215-216 
86 Kyle (1972), s.216 & Schånberg (2001), s.70 
87 Schånberg (2001), s.70 
88 Kyle (1972), s.214 



19 
 

 

Flickskolans utbildning var sex- eller sjuårig och byggde på folkskolans fjärde eller sjätte år.89 

I utbildningen var de allmänorienterande ämnena och främmande språk viktiga medan 

matematik och naturvetenskap var lägre prioriterade.90 Praktiska och estetiska ämnen 

fokuserade mer på husmodersrollen. Utbildningen var examensfri91 men så småningom fick 

ett antal flickskolor examensrätt och blev då flickläroverk. Från 1870 fanns för flickor även 

möjlighet att göra examensprövning som privatister. 92 

På 1880-talet visade en statlig utredning en oväntat stor expansion av flickskolesystemet: 127 

flickskolor på 71 platser höll 7000 elever, jämfört med pojkläroverkens 13000 elever.93 

I takt med att allt fler kvinnor kom ut på arbetsmarknaden höjdes kraven på flickors 

utbildning, från vissa håll föreslogs att de skulle ha samma utbildning som pojkar.94 Främst 

socialdemokrater och liberaler började ifrågasätta ordningen.95 Samundervisning diskuterades. 

Ett motargument handlade om rädsla för att flickorna skulle överansträngas och bli sjuka om 

de skulle hålla pojkarnas takt. Ett annat var att flickorna på grund av lägre intelligens inte 

kunde hålla jämn takt med pojkarna.96 Ett antal samskolor bildades ändå runt om i landet efter 

sekelskiftet men detta främst på grund av ekonomiska skäl, mindre orter hade inte råd med 

flera skolor eller många lokaler. 97 En examen kallad normalskolekompetens infördes i 

flickskolan, 1909, för att hävda sig i konkurrens mot nya skolformer. Examen skulle komma 

att värderas högt hos arbetsgivare.98  

Fram mot 1920-talet blev samundervisning mer en fråga om jämlikhet och demokrati. 99 

Kvinnors rättigheter i samhället fortsatte att förbättras genom ekonomiskt och familjerättsligt 

likaberättigande, rätt till yrkesutbildning, frihet att välja arbete och även politiska 

rättigheter.100 Och så 1927 kom beslutet att öppna pojkläroverken för flickor. Flödet av flickor 

i läroverken skulle vänta ett antal år men sedan komma att explodera.101 Men detta betydde 

inte att det från politiskt håll eller från andra delar av samhället fanns en enhetlig önskan om 
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samundervisning och lika utbildning för båda könen. Viktigt var att från politiskt håll betona 

att män och kvinnor har olika syften i livet och att antalet skolor specifikt för flickor inte 

skulle minska, menar Nordström. Flickskolornas ställning stärktes snarare när de 

kommunaliserades efter reformen.102 Folkskolan blev i stort sett bottenskola med anknytning 

till flickskolan från fjärde eller sjätte året.103 Kommunaliseringen gjorde den tillgängligare för 

ekonomiskt svaga familjer. Utbildningens innehåll stärktes även i riktning mot hushållet i och 

med ämnen såsom barnkunskap, diverse hushållskurser, slöjd och familjeekonomi.104 Här 

menar både Nordström105 och Schånberg106 att syftet var att ”avlänka” kvinnor från högre 

utbildning och en arbetsmarknad där de skulle kunna konkurrera med männen i en 

ekonomiskt redan svår period och därmed bevara könsordning och arbetsdelning. Schånberg 

skriver att flickskolan som utbildningsform inte ifrågasattes i slutet av 1920-talet av varken 

beslutsfattare, i utredningar eller av kvinnoorganisationer.107 Tidigare argument som 

känslighet och risk för överansträngning om flickor skulle få pojkars utbildning gällde 

fortfarande. Ett annat argument var av rashygienisk art och uttryckte att flickor i 

samundervisning skulle bli ovilliga att bilda familj och föda barn vilket skulle leda till 

rassjälvmord. Ytterligare ett pekade på pojkars överlägsenhet i teknisk förståelse och 

experimenterande nyfikenhet. Andra framhöll istället det positiva och pedagogiskt givande i 

att pojkar och flickor får mötas. Men viktigast var från och med 1920-talet argumentet om 

kvinnors särart, vilket ger dem en dubbel livsuppgift i både hem och yrke. 108 Kvinnans 

egenart och speciella samhällsuppgifter motiverade således flickskolans existens.  

På 1930-talet förändrades flickskolans sociala rekrytering till att ha en allt större andel 

arbetarklassbarn.109 I övriga samhället började kvinnor under beredskapstiden ta över manliga 

yrken.110 En lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av giftermål eller 

havandeskap trädde i kraft 1939 och underlättade för kvinnlig arbetskraft.111 Men samtidigt 

rådde stora motsättningar mellan en syn på kvinnan som hemmafru och en annan på kvinnan 

som mer yrkesarbetande, menar Johansson. Trots kvinnors insats i yrkeslivet på hemmaplan 

kom en period efter kriget en hemmafrurenässans, möjliggjord av mannens höga reallön, 
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skriver Johansson.112 I flickläroverken var dock utvecklingen den motsatta, som tidigare 

nämnt.113 

Under 1940-talet kom allt fler gifta kvinnor ut på arbetsmarknaden och fångades också upp 

till stor del av offentlig sektor. De kunde få både högre och lägre tjänster som krävde 

mellanexamina, till exempel normalskolekompetens. Yrkesområdena var främst inom skola, 

vård, kontor och tillverkning inom näringslivet.114 Men flickskolan som utbildningsform 

började nu ifrågasättas. Kritiken var till en början spretig. Schånberg skriver att 

särartstänkandet så smått började tappa i stöd, främst hos vissa kvinnoorganisationer. 

Samundervisningen ökade och det gjorde även stödet för den. Inte på grund av 

likhetstänkande (skillnader tänkte man skulle lösas med individualiserad undervisning) mellan 

könen utan för att nå ett enhetligare skolsystem, menar Schånberg.115 Flickskolan hade dock 

fortfarande starkt stöd i politik och samhälle. Föräldrarna uppskattade det lugnare 

studietempot och den humanistiska inriktningen. De menade också att hemmet var samhällets 

grundval och att skötseln av det krävde en god utbildning.116 Föräldrarna hade genom 

föräldraföreningarna inflytande i skolutredningarna. På 1940-talet började flickskolan existens 

ifrågasättas flickskolan i skolutredningar. Ett starkt skäl var det om rättvisa, det vill säga rätt 

till samma utbildning för pojkar och flickor. 117 Argumentet för särundervisning som byggde 

på rädsla överansträngning hade visat sig vara överdrivet, flickorna var ofta duktigare och 

gjorde mer läxor än pojkarna.118 Slutsatsen i utredningarna blev ändå att skolformen var den 

som bäst såg efter både arbetslivets och familjelivets krav.119  

Under 1940- och 1950-talen ökade andelen flickor i läroverken kraftigt. Efterkrigstidens 

höjda ekonomiska standard och möjligheten till studiebidrag var några drivkrafter i processen. 

Principer om jämställdhet och demokrati eldade på övergång till samundervisning120 och 

principerna ställdes mot flickskolans särundervisning och dess starkaste argument om 

kvinnans dubbla livsuppgift. I utredningar förekom också de äldre argumenten om 

psykologiska skillnader i pojkars fallenhet för matematik och teknik. Men de psykologiska 
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argumenten tappade i styrka under 1950-talet. Föräldraföreningarna uttryckte dock farhågor 

för att pojkar i samundervisning skulle stjäla all uppmärksamhet.121 

1950 beslutade riksdagen, efter 1940-talets utredande, att på försök införa 9-årig enhetsskola i 

ett antal kommuner. Flickskolan tilläts fungera som parallellskola, så länge.122 Richardson 

framhåller utvecklingen på arbetsmarknaden som största förändringsfaktorn i steget mot 

reformering.123 Kvinnor, gifta som ogifta, var en av de resurser som behövdes mobiliseras i 

efterkrigstidens högkonjunktur. De skulle komma att ta allt större plats på arbetsmarknaden 

men behövde även utbildas för att passa nya tider. Utbildningspolitiken var nu en tydlig del av 

den samhällsekonomiska politiken för produktivitet. Flickskolans ställning försvagades.124 

1957 års skolberedning skulle ta ställning till flickskolans fortsatta existens. Beredningens 

expertgrupp rekommenderade att flickskolan skulle få finnas ytterligare en femårsperiod 

eftersom kvinnans dubbla bildningsbehov fortfarande var aktuellt.125 Nya vetenskapliga rön 

inom psykologi och pedagogik visade större variation inom könen än mellan dem och detta 

var avgörande för beslutsfattarna som röstade för avveckling av flickskolan.126 Om 

skolsystemets behov av förändring skriver Schånberg: 

Flickskolans utbildning för hemmet betraktades som improduktiv och därmed oönskad, samtidigt 

som flickskolans utbildning med humanistisk inriktning var alltför ospecialiserad och för lite 

yrkesinriktad för att passa näringslivets utveckling.127 

Succesivt avvecklades flickskolan, tillsammans med andra parallella skolformer, under 1950- 

och 1960-talen i de kommuner som införde enhetsskola. Detta som en del av 1950 års 

riksdagsbeslut om enhetsskolans försöksverksamhet.128 

Nordström skriver att flickskolan var en populär skolform med mellan 18 000 och 28 000 

elever i hela landet mellan 1866-1962 (Nordströms undersökningsperiod).129 Vilken betydelse 

hade den då för kvinnor som grupp?  

Gällande flickskolan på 1800-talet menar Kyle att dess kostsamhet för familjerna gjorde den 

till en skola för över- och medelklasskvinnor och gav därmed ingen klassutjämnande effekt 
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under 1800-talet.130 Alltså kan den antas ha haft begränsad klassutjämnande effekt åtminstone 

fram till verkan av 1927 års reform.  Ur genusperspektiv blev det en liten framgång för 

kvinnorna. Att de inte hade möjlighet till läroverken och att flickskoleutbildningen var så 

starkt humanistiskt inriktad gjorde att den kvinnoemancipatoriska effekten fanns men den 

begränsades, menar Kyle. Jämfört med män styrdes kvinnor in i yrken med lägre status och 

inom dessa lägre befattningar.131 När det gäller betydelsen av 1900-talets flickskola uttrycker 

ingen av författarna konkret detta. Johansson menar, som tidigare nämnt, att flickläroverken 

hade stor betydelse i att bryta med den traditionella kvinnorollen och införa idealet om den 

självständiga yrkeskvinnan.132 Men detta är nödvändigtvis inte generellt överförbart på de 

examensfria flickskolorna. Att döma av Nordströms och Schånbergs avhandlingar var 

utvecklingen inom flickors utbildning och kvinnors ställning i samhället avhängig strukturella 

förändringar inom exempelvis arbetsmarknad och demografi. Faktorer som även Richardson 

framhåller som mycket avgörande.133 Ideologiska förklaringar spelade också roll men var 

troligtvis inte lika betydelsefulla. Flickskoleutbildningen verkade dock inte i sig haft någon 

större roll som drivkraft för ytterligare förändring av utbildning och arbetsmarknad i 

jämlikhetsriktning. Men som skolform bör den rimligtvis haft enorm betydelse för många 

kvinnor som en möjlighet till högre utbildning och till ett yrke.  

 

2.2 Karlstads flickskola 

Flickors utbildningsmöjligheter i Karlstad under tidigt 1800-tal liknar den generella som 

beskrivits ovan. Dahlgren & Moberg skriver att stadens borgerskap insåg att deras döttrar 

behövde ytterligare kunskaper från vad de kunde lära sig i hemmet. De skickades så kallade 

pensioner för undervisning i bland annat diverse folkskoleämnen, främmande språk och 

finsömnad.134 Ett tjugotal135 sådana pensioner fanns före den stora stadsbranden, 1865, men 

färre därefter. Dessa kunde dock inte svara upp till utbildningsbehovet och en större 

flickutbildning av högre kvalitet efterfrågades. Denna skulle ges i och med grundandet av 

Karlstads elementärläroverk för flickor, 1873. Skolan ägdes till en början av en stiftelse136 

men från 1900 av Karlstads stad.137 Läs och skrivkunnighet var krav för inträde. Skolan 
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erbjöd till en början sex- och sjuåriga utbildningar. 76 elever var inskrivna första terminen. 

Under de första åren hade skolan ingen riktigt fast lokal utan hyrde privata bostadsrum.138  

Efter en donation på 25 000 kr samt bidrag från kommunen köptes ett hus vid hörnet Norra 

Kyrkogatan/Norra Strandgatan, vilket togs i bruk från 1878. Elevantalet steg stadigt och ett 

åttonde klass tillkom, 1898. Ny lokal krävdes och skolan fick ta över Gamla lasarettet, 1914. 

Då hade skolan 307 elever inskrivna och skulle med tiden behöva expandera ytterligare. 

Flickskolan fick en reallinje, 1933, från vilken elever kunde övergå i läroverkets gymnasium. 

Från 1943 blev flickskolan kommunal139, bytte namn till Kommunala flickskolan i Karlstad 

och samma år kom också en femårig linje.140 Elevantalet fortsatte öka till 566 år 1949141 och 

var som mest över 1 000.142 

Moberg skriver att kommunen efter 1950 års riksdagsbeslut om enhetsskolan påbörjade 

utredning inför en övergång inom kommunen. Den femåriga realskolan och sjuåriga 

flickskolelinjen började avvecklas, 1958 och skolstyrelserna slogs ihop. Eftersom enhetsskola 

innebar avvecklande av realskola och flickskola vållade detta viss debatt. Flickskolans 

kollegier och föräldraförening var mycket kritiska till enhetsskolan. Kommunen beslutade att 

införa enhetsskola från 1961/1962 men behålla flickskolan tillsvidare. Att motståndet dock 

inte var större menar Moberg berodde på att det gamla skolsystemet var tydligt otympligt i det 

samhälle som utvecklats. 143 Detta stämmer överens med den utveckling Schånberg144 

beskriver (se citat s.21). Ökade behov av kunskaper och färdigheter och ökad levnadsstandard 

bidrog till en utbildningsexplosion i hela landet. Karlstad och Värmland upplevde en 

folkökning och urbanisering under efterkrigstid. Flickskolans lokaler räckte inte till, liksom 

hos många av stadens skolor.145 Med större elevströmning kom krav på avgiftsfrihet. 

Läromedelskostnader slopades 1955 och terminsavgifter, 1957. Läsåret 1963/1964 lades 

högstadiet till och därmed var enhetsskolan komplett.146 Flickskolans sista termin var 

vårterminen, 1967.147  
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Angående debatten om flickskolans roll i samhället så visar Järbel i Sundin & Winbergs bok 

att Karlstads flickskola upplevde en skiftning i elevernas framtidsambitioner under 1900-

talets första hälft. Av 22 avgångselever, 1916, uppger 17 att de går ”till hemmet”, fyra till 

kurser i huslig ekonomi och kindergartenskola och en till det kryptiska ”andra levnadsbanor”. 

Liknande mönster upprepar sig under många år. Järbel skriver att yrkesmöjligheterna så 

småningom ökade för kvinnor genom telefonistyrket, kontorsarbete eller läraryrket. 1945 är 

statistiken annorlunda: av 54 avgångselever går endast tre ”till hemmet” och resten till en rad 

olika yrken, menar Järbel. Hon skriver också att flickskolans elever enligt ”de senaste 

uppgifterna” (vilket bör vara 1963 då Järbels text är skriven) ofta blir sjuksköterskor, 

barnsköterskor och diverse lärarinnor inom lägre skolåldrar.148 Kanske odlades i Karlstads 

flickskola ett icke-traditionellt kvinnoideal likt det Johansson149 fann bland flickläroverken i 

sin studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
148 Sundin & Winberg (1966), s.12 
149 Johansson (2000), s.342 



26 
 

 

3. Fyra elevers erfarenheter av sin tid vid flickskolan i Karlstad 

Nedan redovisas undersökningens resultat i teman om informanternas bakgrund, deras 

erfarenheter av sin skoltid och av utbildningen, deras tankar om särundervisning och 

flickskolan nedläggning, om deras tid efter flickskolan och slutligen vilken betydelse 

flickskolan haft i deras liv. 

 

3.1 Informanternas bakgrund 

Informanterna kommer från stabila familjesituationer där papporna jobbade och mammorna 

var hemma. Anns pappa var fabriksingenjör och hennes mamma hemmafru. Familjen 

tillhörde medelklassen och det gjorde även de kompisar Ann umgicks med. 

Ingegerds familj bodde på en gård utanför Karlstad och hennes pappa var godsägare. Men den 

titeln är hon obekväm med:  

Den titeln stod på brev han fick men det låter ju lite konstigt nu. Men när vi var små var vi så vana 

med det. Idag är det nästan lite pinsamt. I grunden var han ju lantbrukare. 

Ingegerds mamma var skolkökslärarinna innan hon flyttade ut på landet med sin make och 

blev hemmafru. Pappan hade fyra-fem anställda på gården och familjens ekonomiska 

situation beskriver Ingegerd som mycket god ”[…] men inte så mycket kontanter så att vi 

strödde pengar omkring oss”. Hon berättar dock att hon var stolt över vad de hade: 

[…]jag minns att första gången jag hade kompisar på besök från staden kände jag mig stolt för att 

vi bodde så fint. Det minns jag att jag tänkte. 

Sigrid är uppvuxen i ett villaområde i Karlstad. Hennes pappa var kamrer på ett bussbolag och 

hennes mamma tandtekniker innan de gifte sig och hon blev hemmafru. 

[…] på fyrtiotalet så var mammorna hemma och det var aldrig tal på att, säkert vet jag inte för hon 

dog tidigt, hon skulle gå ut i arbetslivet igen. Det ville hon nog men så blev det inte.  

Sigrids mamma gick bort när Sigrid gick i femman på flickskolan och hennes död skulle 

komma att ha stor betydelse för Sigrids fortsatta liv. Sigrid beskriver att familjen tillhörde den 

borgerliga medelklassen. Bostadsområdet höll mycket medelklassfamiljer men det fanns även 

arbetarklass. Sigrid menar att på åtminstone hennes gata var det endast hon som gick på 

flickskolan. 

Elisabeth är också uppvuxen i ett villaområde i Karlstad. Hennes pappa var möbelsnickare 

och hade verkstad hemma, hennes mamma var hemmafru. Elisabeth beskriver att familjen 
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tillhörde arbetarklassen men var på väg in i medelklassen sett till levnadssätt och intellektuella 

intressen, där böcker och studier skulle komma att ingå. Hennes far hade sålt ett hus han själv 

byggt och fått en grundekonomi i det nya huset, som han också byggde. Men Elisabeth menar 

att den ekonomiska situationen kunde vara mager. Klassperspektivet är tydligt i Elisabeths 

berättelse. 

I samtliga informanters berättelser framstår steget till vidare studier i flickskolan som 

naturligt. Detta kunde vara dels genom att föräldrarna såg det som självklart för sina barn, av 

tradition eller inte, och även påverkan från omgivning och kamrater. Ann menar att hon 

snarare inte tänkte på varför hon inte skulle gå där. Hennes kompisar sökte vidare men 

föräldrarna påverkade också:   

Men det var väl mina föräldrar som tyckte att jag skulle… gå i något annat, jag vet inte. Jag är 

enda barnet, det var bara naturligt att alla skulle tenta in till flickskolan. 

Ingegerd svarar på varför hon sökte in till flickskolan:  

Ja… det var mamma. Eftersom hon hade gått där tyckte väl hon att det var naturligt att vi skulle gå 

där, alla tre. Vi tre döttrar. Så det blev så. Det var inget att välja på utan de tyckte det och så blev 

det så. På den tiden gjorde man vad mamma och pappa sade, på något vis. 

Hon menar också att det inte var speciellt vanligt att flickor på landsbygden kring henne läste 

vidare på flickskolan, vilket troligtvis hade att göra med bland annat ekonomisk situation. Det 

var dock vanligt bland Ingegerds vänner och barn till föräldrarnas bekanta.  

För Sigrid var det helt självklart att söka vidare till flickskolan och även för hennes föräldrar. I 

hennes familj fanns också en stark tradition av högre studier:  

Pappa gick på läroverket i första och andra ring, sedan hoppade han av. Mina kusiner gick också 

på läroverket respektive flickskolan. Det gjorde man alltså i min familj. En faster av två gick på 

flickskolan och alla mina farbröder gick på läroverket. Mamma gick på flickskolan i 

Kristinehamn. Hon var en av sex systrar och tre av dem gick på flickskolan. Det var inte heller 

någon diskussion om huruvida de skulle läsa vidare. De som hade förmågan skulle gå i 

flickskolan. Så det var bara. 

Elisabeths familj hade inte någon tradition av högre utbildning men ändå menar hon att det 

var självklart för hennes föräldrar att hon och hennes syster skulle studera på flickskolan. Det 

var också vanligt att gå vidare till högre studier bland hennes kompisar och bland familjerna i 

villaområdet. Dessutom hade hon tidigt en dröm om att bli lärare, då hon hade en förebild i en 

småskolefröken:  
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[…] jag skulle ju hela tiden bli lärare. Jag såg upp till den här småskolefröken. Jag visste att om 

jag skulle bli lärare så räckte inte folkskolan, då blev man bara arbetare. […] kanske också 

påverkan av kompisar och så. Mina killkompisar gick till läroverket och flickorna till flickskolan. 

Elisabeth menar också att terminsavgiften och kostnaden för skolböcker var kännbar för 

familjen. Hon beskriver hur kompisar kunde köpa mängder av nya böcker på bokhandeln 

medan de i hennes familj lånade eller köpte begagnade böcker. 

Sigrid och Ann uttrycker att de inte hade en slags klassmedvetenhet under sin uppväxt. De 

hade lyckliga barndomar och ekonomisk trygghet i trygga områden.  Ingegerd menar att hon 

nog visste att det fanns skillnader i ekonomisk bakgrund mellan olika barn och familjer. 

Apropå hur medveten en tioåring är om sin omvärld och sin sociala verklighet berättar Sigrid: 

En sak jag tänkt mycket på är att jag som barn… Stalin dog 1953. Då var jag tio år. Att jag 

kommer ihåg just det beror på att Svensk Damtidning, av alla tidningar, hade ett porträtt av den 

döde Stalin på framsidan. Min mamma prenumererade på Svensk Damtidning. Och när jag såg det 

förstod jag att världen var större än Färjestad och Karlstad. Det var en aha-upplevelse. ”Jaha, 

världen är faktiskt större än jag”. Så var ju vår värld och vi hade inte den ”input:en” och den 

upplevelsen som finns idag. 

 

3.2 Utbildning och skoltid 

Vid tio års ålder tentade informanterna in till flickskolan och kom in. Ann, Sigrid och 

Elisabeth kom från fjärde klass i folkskolan och Ingegerd från femte då hon hoppat över första 

klass. De beskriver att de kände en stolthet över att gå på flickskolan, vilket kanske också 

tyder på en medvetenhet av att det inte var alla förunnat.  De uttrycker också att de trivdes bra 

eller mycket bra på flickskolan. Kompisar var en viktig del av trivseln. Ann berättar att hon 

fick vänner för livet: 

[…] jag hade mycket kompisar och vi är fortfarande nio stycken som håller kontakt sedan vi gick 

ur skolan, 1954. Det är rätt så bra gjort.[…] Vi håller fortfarande ihop.  

     Flickskoleutbildningen  

De uppskattade även den breda samlingen av ämnen och blandningen av teoretiskt och 

praktiskt.  Språkämnena verkar ha varit de mest omtyckta bland de flesta av informanterna.  

Språk. Det var det bästa. Så det var ju synd att jag inte utvecklat det mer. Jag förstår mer än jag 

kan prata själv. Mest tyska och engelska men franska var det roligaste. Vi hade en kvinnlig 

lärarinna som var otroligt bra. Vi hade inte så stora grupper. En lärare som jobbade där berättade 
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för mamma att de i kollegiet pratat om att gå på mig eftersom jag var blyg och inte vågade räcka 

upp handen. ”Gå på henne för hon kan”.  Ingegerd 

För Elisabeth kom det att avgöra vilken slags lärare hon skulle bli i framtiden:  

Jag var ju väldigt intresserad av språk och vi fick läsa engelska, vilket var nytt och roligt, tyska var 

sådär men franska var fantastiskt roligt. Franskläraren var väldigt bra och det var nog då jag ville 

bli språklärare.[…] språk var jag speciellt intresserad av. Matematik var fruktansvärt. Då hade jag 

ont i magen, när det var prov. Det var typiskt förr att tjejer skulle hålla på med språk och inte var 

bra på matte. 

Ann berättar om tyskaämnet: 

Det tyckte jag var väldigt roligt. Jag hade en bra lärarinna också, så det var mycket det. Och så det 

att dela upp det i satsdelar och ordklasser och allt sådant som jag tyckte var roligt. Att bena ut det. 

För Sigrid var det andra ämnen som var mer intressanta: 

Historia har alltid fascinerat mig, geografi har jag alltid varit duktig i, av någon anledning.[…] 

Och sedan beror det på lärarna också, och det har jag också fått ta med mig. Om man har en bra 

lärare kan denne göra ämnet intressant och man kan bli duktig även om man egentligen inte tyckt 

om ämnet eller du inte riktigt hänger med. Så var det för mig i fysik, den läraren fick mig väldigt 

intresserad och fick mig att se saker på deras vis och då faller polletterna på plats. Och det gäller 

även matematik. 

Och precis som Sigrid säger har samtliga informanter stött på någon eller några lärare som 

påverkat dem starkt, både positivt eller negativt och gällande saker från hur intressant eller 

tråkigt ett ämne är till konkreta tips om vägval för framtiden, såsom att Sigrids 

matematiklärare menade att hon skulle bli folkskollärare och Elisabeths småskolefröken och 

även franskalärarinna påverkade henne att bli lärare respektive språklärare. 

Det praktiska och det kulturella utbudet flickskolan erbjöd var även det mycket uppskattat 

bland informanterna. Sigrid berättar: 

Vi hade två fantastiska teckningslärare och en jätteduktig musiklärare som lärde oss alla 

stamsånger man skulle kunna och sedan höll ju syslöjden mycket hög klass. Det var bara syslöjd 

men vi lärde oss sy och knyppla och det var även där ett stort utbud. Allting vi skapade samlades 

varje år till en jättestor utställning med elevmaterial. […]Och hemkunskapen… vi lärde oss laga 

mat, tvätta och att sköta ett hem. Hur man strök, att man började med kragen först, och sådär. 

Allting nöttes in. Det var jättebra, tycker jag. För mig var det väldigt bra. 
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Och förutom själva ämnena och den nytta de gav för fortsatt liv beskriver flera av dem att det 

också var avbrottet från det teoretiska, som sagt blandningen av praktiskt och teoretiskt, som 

uppskattades.  

Så det var ju mycket sådant, förutom vanliga studier. Det var väl det flickskolan gick ut på, att vi 

hade lite mer slöjd, lite mer hushåll och lite mer sång och sådant. Ann 

I inledningskapitlet framgår att debatten gällande flickskolesystemets existens till en viss del 

handlade om jämlikhet och könsroller i denna könsspecifika utbildningsform. Ingen av 

informanterna verkar under sin skoltid ha haft ett slags genusperspektiv eller funderingar på 

vilka syften utbildningen hade. Detta är naturligtvis inte märkvärdigt då deras verklighet 

präglads av sin tid, deras ålder men även det faktum att de uppskattade flickskoleutbildningen 

och dess innehåll. 

Jag visste ju inte om något annat.[…] För oss var det naturligt att gå där, så det var inget konstigt 

på något vis. […] Nej, jag är stolt att jag gick där. Absolut. Det var bra för mig. Ingegerd 

Jag tror att det var en ganska väl ansedd skolform. Det tror jag. Och jag trivdes ju med den typen 

för vi hade slöjd, som jag tyckte om, och vi hade skolkök. Och det var lite sådant som, kanske från 

början var mer tänkt för att man skulle gifta sig och bli fru, tror jag. Ann 

Men jag upplevde aldrig att jag uppfostrades till att bli maka och mor. Absolut inte. Aldrig 

någonsin. Däremot har jag haft stor nytta av det jag lärde mig. Sigrid 

Elisabeth är den mest kritiska när hon blickar tillbaka: 

Sedan tror jag också att flickskolan var till för att dessa unga giftaslystna flickor skulle bli 

borgarfruar med en allmänbildning, med språkkunskap, att kunna föra sig och vara representativ i 

hemmet. Så har jag tänkt mer efteråt, naturligtvis. Att det var det flickskolan gick ut på. Lite 

allmänbildning, lite språk och inte allt för hårt pluggande och sedan hade man ju syslöjd, man 

sydde kläder och det var skolkök. 

Samtidigt menar hon att de praktiska ämnena också var något hon tyckte om och har nytta av 

idag. På frågan om hon var kritisk under utbildningen svarar hon: 

Nej… jag tror inte det. Men eftersom jag var intresserad av syslöjd och hushåll så tyckte jag nog 

att det var bra. Och så fanns det ju perioder då man inte var så intresserad av att sitta med 

böckerna jämt, utan det var nog bra och lagom då. 

    Flickors och pojkars möjligheter 

På frågan om vad de tyckte om pojkars möjligheter och utbildning jämfört med flickors svarar 

informanterna att de inte tänkte i de banorna eller att de inte kände sig negativt särbehandlade. 
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Flera av dem påpekar att flickorna också hade möjlighet att söka in till gymnasiet, efter 

flickskolans femte klass samt att flickor också på flickskolan hade ännu en möjlighet i 

realexamen, förutom normalskolekompetensen. Elisabeth sökte vidare till gymnasiet och tog 

studenten. Hon berättar att hon då inte kände att det fanns några skillnader i flickors och 

pojkars möjligheter (i början av 1960-talet) men menar också att hon säkert inte känt så om 

hon inte gått vidare till gymnasiet. Ingegerd menar att hon allmänt inte upplevde någon 

orättvisa: 

Man tänkte på det sättet. Idag är det, med feminism och annat, prat om att män har försprång i 

bland annat högre löner. Men sådant tänkte man aldrig på. De var väl inget förmer än vi. 

     Kotterier 

Ett negativt inslag flera informanter upplevde under skoltiden var att det förekom en del 

kotterier, små grupperingar. Ann upplevde inte det personligen men säger att det förekom i 

andra klasser och att det har att göra med att det bara var flickor i skolan. Men hon menar 

också att det fanns vissa lösare grupperingar av de som var lite busigare och de som inte bröt 

mot regler. Hon själv tillhörde den busigare. 

Och det var ju alltid vi som fick skäll om det hade hänt någonting. Så var det ju. Den gruppen som 

jag tillhörde. Det förekom nog i de flesta klasser, tror jag, att det var lite uppdelat. 

Sigrid berättar om hur kotterierna kunde se ut: 

Någon ansågs finare än den andra och så. Eftersom jag inte hörde till någon ”innegrupp” kunde 

jag känna att… man förstod att man inte hörde till vissa grupper. 

Det fanns olika möjligheter att stiga i hierarkin. Sigrid säger att hon inte hamnade högst men 

var nöjd med det kompisgäng hon hade. 

[Hierarkin] kunde baseras på hur fint klädd man var, hur utåtriktad man var, hur rik man var, vilka 

möjligheter man fick, och så. De tjejer jag minns att man såg upp till var snygga, välklädda, eller 

kanske hade många killar eller så. 

Elisabeth berätta att hon tillhörde de mer ordentliga ”hemma”-flickorna. Hon beskriver 

indelningarna mer i klasstermer och menar att de visade på tydliga klassklyftor bland 

flickskoleskoleleverna. Hon beskriver på vilka olika sätt det kunde visa sig: 

En annan stor skillnad var att de rikare ofta reste. Ferierna såg olika ut. Vi åkte kanske och tältade 

och de andra var kanske i fjällen och så. Det var stora skillnader.[…] Barnen från de rika 

familjerna från de finare områdena i staden höll ofta ihop. Det var olika falanger. Ändå gick det 
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bra att åka på skolresa tillsammans, och så.[…] Klädfrågan var en del. […] Vissa hade skaffat sig 

ett slags jumper-set i angora från CGC, där de hade konto. De hade väldigt fina saker. Jag var 

ganska tjatig som ung och ville förstås också ha sådana saker […] Det tyckte jag nog var lite 

kämpigt i puberteten, att man ville vara lika tjusig som de andra men sådana extravaganser hade vi 

inte råd med. En annan falang var ute jättemycket med killar och några fick väl barn lite för tidigt 

också och det var ju fruktansvärt på den tiden. De hade mycket smink och fina kläder också. Den 

tiden hade ju mammorna börjat arbeta också och jag minns att jag tänkte ”Hennes mamma sliter 

och släpar för att hon skall kunna ha det där”. Så var det. Kanske halva klassen med flickor var 

jättefint klädda och jag hörde till den andra halvan som kanske var mer normalt klädda, på ett sätt.  

     Regler 

Klädsel var en del av skollivet som var ålagd ett antal restriktioner, som en del av 

ordningsreglerna på skolan. Informanterna beskriver hur de inte tilläts bära exempelvis 

långbyxor eller ärmlösa klänningar. En del andra modeplagg förbjöds också, liksom för 

mycket smink. Ann berättar om hur rektorns restriktioner gav skolan publicitet:  

Vi hade en knepig rektor också och hamnade i Expressen något år. Hon menade på att vi inte fick 

ha för utmanande klädsel, inte jumprar som satt för mycket åt. För att när vi gick förbi läroverket 

så kunde det vara farligt.[…] Och det där hade väl kommit fram till någon reporter, så det stod om 

flickskolan i Karlstad att vi hade förhållningsorder om hur vi skulle klä oss för att inte vara för 

utmanande mot pojkarna vi gick förbi. Så det var väl inte så roligt, kanske. Och så började de där 

neonfärgerna på strumpor och så komma, så det lyste och det fick man inte ha heller. 

Ann berättar att det var en del regler hon och hennes kompisgäng inte följde genom att smyga 

ner till kanalen och smygröka eller gå till Hagatorget för att köpa godis. Elisabeth och Sigrid 

instämmer i att vissa regler var ”löjliga” men Sigrid framhåller också att ordningsreglerna var 

till för allas bästa.  

Reglerna var ju sådana för att vi skulle kunna umgås, vi gick ju ett tusen flickor på skolan när jag 

gick där. Precis som vilket annat sammanhang som helst. Vi har regler för att så smärtfritt som 

möjligt kunna umgås med varandra. Sigrid 

Ingegerd beskriver att hon inte vågade överträda några regler: 

En gång skulle pappa lämna björkar till vårbalen och då hade jag fått lov att gå ut från lektionen 

för att tala om för pappa var han skulle ställa björkarna. Då råkade rektorn se mig. Hon blev arg 

och skällde ut mig för att jag var i korridoren på lektionstid. Då var jag tvungen att tala om varför 

jag var ute och att jag fått lov men jag gick in på toaletten och grät. Jag blev så rädd och ledsen. 

Men jag var väldigt ordentlig i skolan. Jag vågade inte göra något som… Nej, jag var nog väldigt 

försiktig. Jag vågade inte överträda några bestämmelser. 
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     Ambitioner 

Informanterna hade under sin skoltid något skilda ambitioner. Ann berättar att hon efter 

femteklass i flickskolan tillsammans med kompisar läste så kallade kompensationskurser för 

att sedan kunna tenta in till gymnasiet. Men detta blev inte som de tänkt:  

Och sedan så har jag ingen släkt här i Karlstad eftersom vi flyttade hit och jag är enda barnet. Så 

jag tänkte: ”Tänk om jag och alla mina kompisar tar studenten på samma dag. Då är det ingen som 

kommer till mig.” Så därför gick inte jag gymnasiet. Det gjorde inte de andra heller. Vi slutade 

allihop. Vi tentade aldrig utan fullföljde flickskolan istället. 

Ann menar att det fruktansvärda tentamensförloppet - där de som lyckades fick gå ut på 

framsidan av läroverket och möta föräldrarna och folkskaran och de som misslyckades fick gå 

ut bakvägen – påverkade till viss del men att det avgörande var rädslan över att vara ensam på 

studenten. Ann fortsatte istället den sjuåriga linjen på flickskolan och examinerade med 

normalskolekompetens. Hon menar att hon under skoltiden inte hade några konkreta planer på 

vad hon skulle göra i framtiden mer än att hon skulle yrkesarbeta, det var en självklarhet. ”Det 

var så samhället såg ut”, tillägger hon.  

Även Ingegerd examinerade med normalskolekompetens från flickskolans sjuåriga linje. Det 

var aldrig aktuellt för Ingegerd att gå att söka till realskola eller gymnasium:  

Men min mamma gick sjuårig flickskola och då blev det att vi barn också gick det. Men det är 

klart att det var ju lite högre status att gå över till läroverket och ta studenten. Det var det. Men 

man kände sig inte underlägsen. Tvärtom var jag stolt över att gå i flickskolan. 

För Ingegerd var det också självklart att gå direkt till förvärvsarbete, frågan var bara vad hon 

skulle arbeta med. Hon berättar att lärare möjligtvis var aktuellt, det var också en tradition på 

moderns sida då mostern, mormodern och morfadern var lärare. Men hon ville nog helst börja 

arbeta istället för att fortsätta studera. 

Elisabeth hade mer specifika framtidsplaner. Tanken på att bli lärare hade varit med länge 

sedan småskolan då hennes fröken var en stark förebild. Därför var det inte konstigt att hon, 

som hon själv säger ”[…] när jag gick i fyran-femman tänkte jag nog att jag ville vidare och 

ta studenten”. Hon hade även vissa tankar på att bli bibliotekarie men språklärare kom att bli 

tydligare dröm efter att hon uppskattade franskan och franskafröken väldigt mycket. Även för 

Elisabeth var det en självklarhet att yrkesarbeta efter examen. Hennes föräldrar hade inga 

andra tankar heller:  
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Yrkesarbeta skulle man. Fast vi hade en granne som sade till mamma att ”inte ska hon väl behöva 

studera så länge, de blir ju ändå hemmafruar”, eller något. Mamma tyckte det var det dummaste 

hon hört. 

Sigrid tänkte som barn att hon skulle bli antingen lärare, kontorist (hon tyckte om att göra 

staplar och diagram) eller sjuksköterska. Det var inget någon uppmanade henne att bli i 

framtiden men det var knappast främmande yrken för kvinnor. 

[…]yrkena för tjejer var sjuksköterska, sekreterare, lärare och lite sådana jobb. Det var väl de tre 

stora jobben för oss. Sigrid 

Hon beskriver att ”ljushuvudena” gick vägen via ”realen” till gymnasiet från flickskolan. 

Själv menar hon att hon var en medelmåtta fram tills de sista åren. Detta påverkade att hon 

inte sökte sig till reallinjen eller gymnasiet. Efter femte klass händer något som kom att 

påverka Sigrid starkt – hennes mamma avlider. Det blir en period av förändring men Sigrid 

lyckas ur det växa som person och elev.  

Från att ha varit en relativt, jag skulle kanske inte säga busig… så tog jag mig samman alldeles 

väldeliga och tog ett stort ansvar själv för mina studier och för familjen, faktiskt. Vilket gjorde att 

jag gick ut som nummer ett det läsåret och det hör ihop, alltsammans. Att jag tog ett större ansvar 

och tyckte att det blev väldigt roligt att studera. Jag tyckte det var jätteroligt att läsa läxor. Även 

om jag kanske stönade som alla andra så tyckte jag det var så roligt att lära mig saker. Och så 

upptäckte jag att jag hade ganska lätt för att lära mig. Så det var liksom inga problem. Jag fick 

mycket uppdrag, och så, vilket var kul. Men det handlade ju också om att de duktigaste försvann 

så att vi medelmåttor kunde växa. 

Sigrid menar dock att hon säkert hade ”skärp till sig” ändå men att det var en livsomvälvande 

händelse. Hon ger mycket beröm åt flickskolans tempo och utbildningens längd, den sjuåriga 

linjen. Hon menar att det gav henne tid att mogna och komma igång i ordentligt de sista åren, 

efter att hon – som hon själv säger – ”rasat” av sig. Sigrid valde alltså att fortsätta den sjuåriga 

flickskolelinjen men valde inriktning som underlättande sökning till vidare studier som 

sjuksköterska eller lärare. Och det var mellan dessa två hon vägde.  

Som jag sade så fick min mamma mig att välja mellan lärare och sjuksköterska, när hon låg på 

lasarettet. Hon såg ju sjukhuset inifrån och hur mycket smärta och elände man kan få uppleva där. 

Det ville hon inte att jag skulle uppleva. Och då kändes det viktigt att bejaka det och säga 

”mamma, jag blir lärare”. Hon hann ju aldrig uppleva det, hon han heller inte uppleva att jag gick 

ut som nummer ett i flickskolan, tyvärr. Och det är en sorg. 
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Pojkarna på läroverket 

Flera av informanterna berättar om relationen mellan flickorna på flickskolan och pojkarna på 

läroverket. Ofta gick flickorna förbi läroverket på väg till eller från torget, eller så tog de 

omvägen förbi. Ann berättar om spänningen. Ann hade inte heller någon erfarenhet av att gå i 

skola med pojkar, förutom i folkskolans första och andra klass: 

Så jag vet egentligen inte hur det är att gå i skola med pojkar. Vi tyckte det var spännande med 

pojkarna när vi gick förbi. Vi passerade ju alltid läroverket, när man gick ifrån flickskolan så gick 

man ju backen upp förbi läroverket och då var det ju jättespännande. Det var ju som ufon som vi 

inte sett annars. 

Vi svassade upp väldigt när vi gick förbi läroverket och killarna morskade upp sig när de gick 

förbi flickskolan. Visst var det så. Man gick ju inte rufsig i håret förbi läroverket.[…] De gjorde ju 

oss till en slags människor, utan att de visste det, och vi gjorde ju killarna till några små fantastiska 

varelser. Det var ju både och.  Sigrid 

När vi flickor gick på frukostrast gick vi en omväg förbi läroverket, för vi var ju intresserade av 

killarna. Kanske de lite äldre, då. Då hängde killarna i fönstren och vi fnissade. Då fick vi se en 

skymt av pojkarna. Vi var ju annars helt åtskilda. Du förstår vad konstigt det var. För att flickor 

och pojkar skulle få träffas anordnade man danskurs. […]Där träffade man pojkar och det kunde 

vara så att redan efter ett par gånger så var man på bio med en pojke. Där började samvaron med 

pojkarna (skratt), annars vet jag inte hur man hade träffat dem. Elisabeth 

 

3.3 Särundervisning och nedläggning 

Som konstaterats i inledningskapitlet pågick under stor del av flickskolans existens en politisk 

och vetenskaplig debatt gällande sär- kontra samundervisning. Detta förefaller inte var något 

informanterna var medvetna om eller insatta i under sin skoltid, utan snarare mer efteråt. Ann 

nämner att hon kände till debatten. På frågan om vad de då tyckte om uppdelningen av könen 

svarar samtliga att det inte var något de funderade över, de upplevde ordningen som naturlig. 

Däremot har de idag åsikter om sär- kontra samundervisningen. Sigrid säger att hon i 

efterhand tycker att det är lite synd att det var uppdelat men ser också vissa fördelar med det: 

Däremot tycket jag att det idag kan vara bra att tjejer kan få ha egen gymnastik, till exempel. Jag 

tycker det är bra att tjejer ibland får vara ensamma på matematikundervisningen och att det av och 

till blir pojk- och flickgrupper. För pojkarna tar för mycket luftrum och tjejerna vill vara 

ambitiösa. Även idag kan det vara väldigt bra att dela upp det. 

Hon har själv upplevt att kotterier, som var en negativ aspekt av flickskolan, minskar i mer 

blandade grupper och att pojkarna gör att flickorna inte blir ”hyperambitiösa”.  
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Så, skulle jag få möjligheten själv skulle jag ha en utbildning av flickskoletyp men blandat med 

killar och tjejer. Jag tror att det blir en bättre harmoni då. Sigrid 

Elisabeth tycker också att det var synd att de inte blandades. Hon beskriver skolformen som 

onaturlig men att den då var fullt naturlig. 

Sedan vet jag att jag funderade på hur det hade varit att haft gymnastik med killar. Då hade man ju 

varit jätteblyg. Att visa sig i kortbyxor för killar… jag tror att jag hade känt så. Men det var väl 

bara för att det var så. Hade det varit naturligt hade väl det också gått. Men jag tycker att det var 

en onaturlig skolform, även om det fanns positivt också. Men det var knepigt att de skulle lära ut 

typiskt kvinnliga göromål. Elisabeth 

Ingegerd menar att hon nu kan tycka att det är lite märkligt att dela upp könen. 

Ja, det var ju kanske lite förlegat det här med att bara ha flickor.[…] Jag vet inte men det här var ju 

ett gammalt synsätt, att flickorna skulle vara för sig. Lite konstigt är det ju. 

Med den nya enhetsskolan planerad och satt i prövoverksamhet runt om i landet togs så även 

beslut om flickskolans nedläggning i Karlstad. Sigrid säger att hon under skoltiden var 

medveten om att flickskolan skulle komma att läggas ner. De andra informanterna kan inte 

minnas att de kände till att den under deras skoltid var nedläggningshotad. Ingen av dem 

minns huruvida det pratades ovanifrån, från kollegiet, om nedläggningshot men om det 

skedde nådde detta inte deras öron.  

Informanterna har alla sin egen relation till flickskolan i Karlstad och flickskolan som 

skolform, därför ger de något skilda svar på frågan om vad de tyckte när enhetsskolan kom 

och flickskolan lades ner. Ingegerd menar att hon inte var fullt medveten om utvecklingen när 

enhetsskolan kom och flickskolan lades ner. Hon reflekterade inte över förändringarna. 

Jag tyckte nog att det var lite synd att de slutade med flickskolan, att skolformen försvann. Jag tror 

att den var rätt så bra för en del flickor…ja, den passade. Jag tyckte det var lite synd att den 

försvann. Ann 

Jag tycker fortfarande att det är synd att inte den utbildningen finns kvar, just därför att den var så 

bred och att det tog sju år istället för fem att få en examen.[…] När jag ser tillbaka och ser på hur 

skolan utvecklats till idag så vore det nog inte så dumt att få tillbaka lite av flickskolan. Nu menar 

jag i så fall i blandade klasser. Men det här med kunskapen och kulturen i centrum, dagliga rutiner 

och sådant. Sigrid 

Elisabeth saknade däremot inte skolformen. Dels på grund av särundervisning men även sett 

till innehållet och hur samhället utvecklats:  
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Det hade ju inte gått i den nya tiden, vi var ju på väg någon annanstans här i Sverige. Helt galet, 

egentligen. Varför skulle inte killarna lära sig allt det här med hushåll och syslöjd? Min son har 

gått i den nya skolan och lärt sig både sy och laga mat och det krävs i dessa nya tider. Ibland känns 

det inte ens som att flickskolan hör hemma på 1900-talet. 

  

3.4 Tiden efter flickskolan 

Efter flickskolan tog informanterna olika vägar. Ann åkte direkt till England för att vara au 

pair. Hon hade då inga konkreta planer för framtiden men när hon efter några månader kom 

hem skulle hennes yrkeskarriär komma att ta fart. 

När jag kom hem hade min pappa klippt ut en annons ur en tidning där Televerket sökte en 

kartriterska. Och han visste att jag tyckte om linjalritning. Han sade ”det passar nog dig, åk och 

sök det”. Så det gjorde jag, och fick det. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Jag stannade där i 

två år sedan åkte jag till Stockholm och gick på generalstabens kartritningskurs en höst. Och sedan 

blev jag kvar i det yrket. Sedan jobbade jag på stadsingenjörskontoret och ritade kartor. 

Innan hon blev kartriterska tänkte hon en period att hon kanske skulle bli lärare och sökte 

också in på seminariet i Strängnäs. Hon kom dock bara till reserven men då det var mest 

hennes pappas dröm och hon gjorde det mest för att vara snäll mot honom så var det inte 

speciellt negativt att hon inte kom in. Dessutom hade hon då träffat sin blivande make och 

ville inte vara ifrån Karlstad för mycket, kartritningskursen på ett halvår var också därför 

bättre. Att rita kartor var från början ett typiskt kvinnoyrke, menar Ann, men de yrkesroller 

hon vidareutbildade sig var inte kvinnotypiska. Efter att som kartriterska ritat upp bland annat 

kvarterskartor efter beräkningar blev jobbet mer datoriserat. Från anställningen på 

lantmäteriet gick hon vidare till länsstyrelsen för att istället granska kartorna. Sedan blev hon 

till slut handläggare för kartor på länsstyrelsen. Hon säger att hon trivdes mycket bra med alla 

uppgifter och yrken, från kartritandet till handläggandet.  

Ingegerd säger att hon inte hade några speciella ambitioner efter flickskoleexamen. Hon 

jobbade en period på kontor i Karlstad och gick även skrivmaskinskurs på 

Åtvidabergsinstitutet. Hon träffade också snabbt sin blivande make, de fick sedan barn och 

Ingegerd var hemma i några år. Det blev inte aktuellt att hon skulle studera ytterligare även 

om läraryrket en gång lockat. 

 Jag spelade, sjöng, tog sånglektioner på flickskolan och privat och jag var nog kanske inne på att 

det här med att bli lärare inte var så fel. Ju mer jag tänker på det så tror jag att vi var inne på det. 

Jag pratade med mamma och pappa om det. Men då blev jag gravid. Då blev det så och sedan tog 

jag inte upp det något mer utan började jobba” 
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[…] Vi byggde ju huset ute på landet så då var det lämpligt att jag började arbeta. 

Hon var med och startade sin makes snickerifirma och jobbade sedan 30 år som dataansvarig i 

en ekonomisk förening i Värmland, vilket hon trivdes mycket bra med. 

Elisabeth tog studenten från gymnasiet, 1963. Hon tog därefter diverse vikariat som lärare 

men flyttade så småningom till Göteborg och läste till språklärare. 1971 blev hon adjunkt, 

flyttade tillbaka till Karlstad och tog ytterligare några vikariat. Hon fick sedan anställning på 

ett yrkesgymnasium där hon skulle komma att trivas och stanna resten av sitt yrkesliv.  

Jag fick senare jobb på ett yrkesgymnasium där killarna skulle vara väldigt tuffa och hade mycket 

problem med sig. Där kände jag att jag ville vara. Jag ville ge dem allt de inte hade fått innan, att 

de skulle få ett lyft. Och det kändes så bra. Jag fick dela klasserna i två i svenskämnet och de 

kunde säga saker som ”tänk om jag förstått detta innan”. Det hade ju förstås med mognad att göra 

också, de var ju äldre nu. Men det var det jag sa innan att jag ville göra det bra för barn, och det 

har jag nog haft i mig jämt. Det kanske också hängde ihop med var man kom ifrån, att man sett 

andra familjer, andra grupper som inte haft utbildning. Ja, jag tror att jag klarade av arbetet på 

grund av det.[…]. Om man inte mött olika slags människor är det nog svårt. 

Sigrid hade efter en omvälvande tid examinerat från flickskolan och valt att bli folkskollärare.  

Jag skulle vilja ha tagit studenten. Efteråt, när jag märkte att jag inte alls hade svårt för mig hade 

jag nog velat ta studenten. Men då var ju situationen den att jag behövde skaffa mig ett jobb och 

en utbildning fort som ögat. Då var det ju rakt över till seminariet. 

Folkskollärare blev hon också sedan. Hon examinerade 1965 och jobbade sedan som 

folkskollärare, som sedan blev mellanstadielärare. Sigrid säger att hon gjorde den resa hon 

ville, så som hennes liv gestaltade sig. Om förhållandena varit annorlunda och hennes mamma 

varit i livet hade hon kanske flyttat till en annan stad eller utomlands. Nu kände hon istället ett 

ansvar att ta hand om familjen och lillebrodern. Det skall tilläggas att hon är mycket nöjd med 

sitt liv och yrkesval. 

Jag hade nog inte sökt mig till Karlstad. Jag hade brutit upp ifrån familjen och gått vidare på andra 

ställen. Men som det blev nu med familjen så blev jag kvar i Karlstad. Det är väl det enda, lärare 

hade jag garanterat blivit.[…] Min bror var sex år och min pappa hade ett sådant jobb att han inte 

alltid var hemma. Och det var också självvalt. Jag kan inte säga att någon bad mig stanna hemma, 

utan det vara bara något jag tog på mig. Det har jag förstått i efterhand[…] Man flyttar inte ifrån 

skutan när det vinglar så bedrövligt. 
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3.5 Flickskolans personliga betydelse 

Informanterna gick i Karlstads flickskola i sju till fem år, från tio till femton respektive sjutton 

års ålder. De tillbringade alltså sin ungdom i flickskolan och det var även flickskolan som 

skulle grundlägga deras framtid i antingen vidare studier eller mer som en allmänbildning. De 

har genom sina olika erfarenheter och bakgrunder dragit olika lärdomar av utbildningen och 

beroende på hur de fortsatte efter flickskolan fick utbildningen varierande betydelse mellan 

dem. Ann lyfter fram värdet i de kompisar hon fick, av vilka hon fortfarande har kontakt med 

många. Hon har även tagit med sig den trivsel hon kände, att hon hade så roligt. 

Flickskoleutbildningen hade för henne inte praktisk betydelse för hennes yrkesliv men hon 

menar att skolköket, syslöjden, sången, språk och de andra ämnena gav en god och bred 

grundutbildning. 

Ja…vi blev ju rätt så allmänbildade, faktiskt. Vi fick lära oss rätt så mycket. Det var ingen dålig 

skola, tycker jag. Det tycker jag man märkt under åren, man har inte känt sig underlägsen på något 

vis för att man inte tagit studenten utan bara gått flickskola. Jag tycker att jag kunnat en hel del 

ändå. Grunden fick man. Det tycker jag. 

Sigrid ger utbildningen stor betydelse i sitt liv. Hon beskriver hur utbildningens längd passade 

henne perfekt. De sju åren gav henne tid att mogna och, som berättas ovan, blomma ut de 

sista åren. Här lyfter hon också fram att medelmåttorna, som hon menar att hon själv var, fick 

möjlighet att växa när de duktigaste försvann. Hon hyllar utbildningens bredd i det praktiska 

och kulturella som betydde mycket för hennes fortsatta liv och arbete som lärare, men även 

det teoretisk, såsom NO- och SO-ämnen, matematik och svenska, som hon menar gav en 

bredd och en mycket bra grundutbildning. Trivseln är också centralt för Sigrid.  

Den resan fick mig att mogna och på grund av omständigheter också växa väldeliga. Så från att ha 

varit, inte den som haft sämst betyg, men som växte upp och blev nummer ett. Det tyder ju på att 

jag måste ha trivts jättebra. Jag gick alltså ut som nummer ett det året, vilket gjorde att jag kom in 

på seminariet omedelbart. Det startade alltså hela min karriär och livsgärning. Jag har inget annat 

att skylla på än att jag trivdes väldigt bra. Dessutom var jag duktig på att lära mig och när jag 

alltmer började ta för mig, i fyran började det kanske, så hade jag… jag trivdes och den trivseln 

har jag tagit med mig hela livet. 

Elisabeth menar att flickskoleutbildningen var ”en grund att stå på”, vilket också är de ord 

flera av informanterna använder för att beskriva dess betydelse. Elisabeth fortsatte alltså till 

gymnasiet och tog studentexamen och hon säger att hon är tacksam över att hon fick gå båda 

av dem. Språkämnena är de hon mest haft nytta av efteråt och i sitt yrkesliv: ”jag kan förstå 

mycket mer av världen genom att jag fått lära mig alla dessa språk, ett ordförråd och en bas att 
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stå på”. Men även de praktiska hushållsämnena och de estetiska ämnena har hon haft nytta av 

i sitt liv. Hon är också tacksam för de människor hon mött på vägen:  

Man har fått väldigt mycket. Och fått träffat och umgåtts med folk av alla sorter och 

klasser[…]Klasskamrater och lärare påverkade ju ens daning som människa. 

Ingegerd menar att utbildningen gav en bred grund, en allmänbildning och språkkunskaper. 

Utbildningen har inte haft någon direkt betydelse för hennes yrkesliv så som det gestaltade 

sig. Hon säger dock hon förutom allmänbildningen tar med sig det roliga hon hade och hon är 

stolt över att ha gått där. Av stor betydelse för Ingegerd var också den moral och den 

värdegrund som fanns i skolan. Hon berättar att etik och moral, att göra rätt för sig och vara 

en god människa, är saker som grundlades i hemmets uppfostran från när hon var barn. Detta 

menar hon också var en del av flickskolans utbildning, inte själva ämnena men utanför dem 

och det är något som fortsatt haft stor betydelse för henne. 

Man fick många värderingar och en moralisk grund som fortfarande finns med. Man fick lära sig 

bli en bra människa. Det tycker jag var väldigt viktigt och, som sagt, en bra grund att stå på.[…] 

det kanske mer var vid sidan om själva ämnena. Det är klart att lärarna var ju stränga men… Man 

färgas ju av barndomen, ungdomen och skoltiden som sedan finns med. Men att beskriva det i ord 

det är nog svårt. Men just det har vi försökt med våra barn. Ordning och reda och ärlighet. Och det 

var ju med i utbildningen men inte specifikt i ämnena. 

Informanterna menar att de hållit sig inom samma ekonomiska klass de befann sig i under sin 

uppväxt, med undantag för Elisabeth som gjort en slags klassresa. Hon kunde genom 

flickskolan, via gymnasiet till läraryrket, gå från arbetarklass i delar av uppväxten till 

medelklass resten av livet. På frågan om målet att bli lärare var ett mål i en medveten 

klassresa eller om det bara var ett yrkesval svarar hon:  

Det var både och, tror jag. Det kanske var en tanke hemifrån också, att de tänkte att om hon 

kommer till universitetet träffar hon säkert någon med hög utbildning och blir ”bättre gift”. Så det 

var nog både och.  

Hon säger att hon under sin skoltid kände att hon var av lägre klass och att det var orättvist att 

hennes familj inte kunde unna sig samma saker andra kunde. Känslorna av underlägsenhet 

levde kvar även under gymnasiet: 

När jag gick gymnasiet var det en flicka vars pappa var busschaufför och jag mins att jag tänkte: 

”Min pappa är i alla fall möbelsnickare, det är finare än busschaufför” (skratt), sådant konstigt 

kunde jag tänka. 
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Ann växte upp under medelklassförhållanden och menar att det är där hon befunnit sig resten 

av livet. Sigrid sade att hennes familj tillhörde ”borgerlig medelklass”. Som examinerad 

folkskollärare var hon höginkomsttagare. ”Jag hade högre lön än min pappa när jag var ny. 

Men det har ju sakta dalat ifrån sextiotalet till idag”. Idag tillhör hon medelklassen. Ingegerd 

växte upp under mycket goda förhållanden och menar att hon idag också tillhör de som har 

det mycket bra ställt. På frågan om huruvida hon genomgick en klassresa svarar hon: 

Ja… vad ska jag säga. I samhället där jag växte upp var det mer ståndsmässigt än det är idag. Vi 

bor ju i lägenhet nu men har mer resurser. Det är ju skillnad. Då var det på ett sätt tydligare på 

gården där många såg upp till familjen och pappa hade många anställda. Men sett till pengar har vi 

mer nu.[…] Ingen klassresa på det sättet men det är två olika saker man pratar om.  
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4. Slutsatser och diskussion 

4.1 Vad låg till grund för informanternas val av flickskoleutbildningen? 

Informanterna ger liknande svar på vad som påverkade dem att gå vidare från folkskolan och 

läsa högre studier vid flickskolan i Karlstad. För Ann påverkade föräldrarnas vilja samt att 

kompisarna gick vidare till flickskola. Det var på så vis inget att fundera närmare över. För 

Ingegerd verkar det ha varit föräldrarnas vilja men ändå ingen motvilja från henne själv. 

Sigrid hade en stark tradition av högre studier inom sin familj och släkt som gjorde det 

närmast självklart att hon skulle studera vidare. Elisabeth kom ur arbetarklassförhållanden och 

menar att det kunde vara ekonomiskt kännbart med studier för familjen, men ändå var det för 

hennes föräldrar givet att hon skulle studera. Hennes kompisar läste vidare och då blev det 

naturligt för henne att också göra det. Hon hade dessutom bestämt sig tidig för att bli lärare 

och såg att flickskolan var nästa steg. Samtliga informanter bodde i medelklassmiljöer och 

uppåt och umgicks med familjer med liknande ekonomisk bakgrund. Det är då säkert inte 

konstigt att informanternas föräldrar verkar ha sett högre studier för barnen som en 

självklarhet. Möjligtvis kan det vara ett samspel mellan efterkrigstidens ökande 

levnadsstandard, utbildningens betydelse i samhället som ger nya möjligheter och attityder 

och för vissa familjer en tradition av högre studier. Olsson undersökning visar en ökande 

andel arbetarklassbarn på Kristinehamns flickskola mellan 1931 och 1961. Vissa av 

informanterna menar i denna studie att det var en stor del medelklassbarn och uppåt på 

flickskolan och en liten del arbetarklassbarn. Detta är förstås inga konkreta eller för den delen 

exakta andelar men säger ändå att informanternas uppfattning om flickskoleelevmaterialet var 

att det till stor del bestod av medelklassens döttrar.  

Om högre utbildning var norm i medelklass och uppåt (informanterna menar att det var 

vanligt i medelklassområden och att mest medelklass och uppåt fanns på flickskolan) och en 

del av klassens livsstil (Bourdieu), är det fullt naturligt att detta formade även informanternas 

uppfattning om vidare utbildning, liksom det gjort med deras föräldrar. Kanske påverkades 

Elisabeths föräldrar till att förespråka vidare utbildning genom att de bodde i ett 

medelklassområde. Liknande habitus väljer liknande väg. Dock kan det vara svårt att i vissa 

informanters beskrivningar urskilja vad som påverkades av exempelvis tradition och vad som 

påverkades av habitus. En samverkan är förstås möjlig.  

Den sociala verklighet som formas inom en klass blir också den som de nytillkomna 

individerna inom klassen tar till sig. Ann och Sigrid beskriver att de inte hade en 
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klassmedvetenhet och detta kan bero på att de formats av och levde i medelklassmiljöer. 

Dessutom, som Sigrid säger, är världen väldigt liten för barn. 

 

 

4.2 Hur upplevde informanterna sin skoltid, flickskolans utbildning och flickskolan som 

skolform och vad anser de nu om dessa? 

 

         En uppskattad utbildning  

Informanterna var under sin skoltid mycket nöjda med flickskolans utbildning och stolta över 

att gå där. De visste då troligtvis att det var en utbildningsform som inte var tillgänglig för 

alla. Åtminstone Elisabeth var redan då tydligt medveten om att det fanns ekonomiska 

skillnader i samhället. Det är också möjligt att stoltheten kom ur ambitioner att studera på en 

nivå som generationer innan kanske inte gjort i samma omfattning.  De skulle få en större del 

av det Bourdieu menar är kulturellt kapital, tillgängligt genom utbildningsinstitutioner. Den 

omedvetna sociala klättringen eller bevarandet kanske inte fanns som motiv inom dem själva 

utan mer hos föräldrar eller omgivning. Då det var vanligt med högre studier i deras 

omgivning skulle avsaknad av högre studier möjligtvis kunna ha inneburit någon slags skam.  

Själva skoltiden beskrivs mest i positiva ordalag av informanterna. Trivseln var på hög nivå 

och de verkar ha haft många goda vänner. Utbildningens bredd framhålls som en av dess 

främsta styrkor. De tyckte alla om språkämnena och de läste också ett större antal språk. De 

andra teoretiska ämnena verkar inte heller varit så betungande. Flera av informanterna nämner 

lärarens påverkan för hur intressant ett ämne är och hur ens utveckling i det sker. I till 

exempel Elisabeths fall skulle intresse för språkämnen komma att bli yrkesvägledande. De 

praktiska och estetiska ämnena, inklusive skolkök och syslöjd, var mycket uppskattade och 

har haft betydelse för informanterna i resten av deras liv. Överlag verkar blandningen av 

praktiskt och teoretisk, åtminstone då, ha varit mycket uppskattat. Som ett välbehövligt 

avbrott i de teoretiska studierna. I Nordströms studie framgår att den humanistiska 

inriktningen var bland det föräldraföreningarna uppskattade mest med flickskolan, 

tillsammans med utbildningens tempo och längd, vilka flera av informanterna mellan sig 

också nämner som styrkor med utbildningen. 

Flickskolan beskrevs på politisk nivå allt oftare som otillräcklig under 1950- och 1960-talen, 

vilket är en uppfattning som inte delas av alla informanter. De är istället mycket nöjda med 

utbildningens innehåll, dess nivå och bredd. Huruvida de tänkte att den var tillräcklig eller 
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inte bör ha berott på vilka vägar de tänkte ta efter utbildningen och hur det sedan gick för 

dem. Eftersom de alla fann sin plats vidare i vuxenlivet (Elisabeth genom gymnasiestudier) 

och hade möjlighet att genomföra sina ambitioner så bör de kanske inte vara annat än nöjda. 

Schånberg skriver att kritiken på beslutfattarnas nivå handlade om att flickskolan var 

improduktiv och för humanistisk och ospecialiserad för näringslivets och samhällets 

utveckling. Elisabeth menar att flickskolan inte passade i det nya samhället men annars är 

detta ingen reflektion de andra uttrycker. Tre av dem kände inte till att flickskolan som 

skolsystem var ifrågasatt och nedläggningshotad. Om det pratades om det inom kollegiet var 

detta inget som nådde eleverna. 

 

          Ambitioner 

När det gäller tankar om framtiden så var målen tydligare hos vissa än hos andra. Ann visste 

inte riktigt vad hon ville bli. Av rädsla inför att kanske tvingas fira studenten utan vänner 

bytte hon i sista stund riktning från att tenta in till gymnasiet till att fullfölja flickskolans sju 

år. Efter normalskolekompetens kom hon av en slump in på att bli kartriterska.  För Ingegerd 

verkar tradition varit stark påverkan i valet av att söka till flickskolan och i valet att gå den 

sjuåriga linjen. Traditionen inom hennes släkt av att bli lärare blev hon dock inte en del av. 

Hon funderade på det men så träffade hon sin man, fick barn och började så småningom 

arbeta på kontor. Elisabeth hade tydliga mål. Hon ville ta studenten och läsa till språklärare, 

alternativt bibliotekarie. Därför sökte hon in till gymnasiet efter flickskolans femteklass, tog 

studenten och läste senare till och examinerade som språklärare. För Sigrid stod det framtida 

yrkesvalet mellan sjuksköterska och lärare. När hennes dödssjuka mamma bad henne att inte 

bli sjuksköterska stod valet klart. Sigrid lyckades under utbildningens sista år bli toppstudent 

från att ha varit (som hon själv säger) ”medelmåtta”.  

          Såg sig som jämlika 

Informanterna menar att de inte upplevde att pojkar på något sätt var privilegierade i 

möjligheter i utbildning och på arbetsmarknaden. Elisabeth kände att hon hade samma 

möjligheter, men att detta kanske berodde på att hon tog studenten. De andra menar att flickor 

lika gärna kunde ta studenten genom att tenta in från femte klass. Ingegerd säger: 

Man tänkte på det sättet. Idag är det, med feminism och annat, prat om att män har försprång i 

bland annat högre löner. Men sådant tänkte man aldrig på. De var väl inget förmer än vi. 
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          Hemmafrun och yrkeskvinnan 

Informanterna menar att de under sin skoltid inte funderade över sin utbildning och varför den 

kom att se ut som den gjorde. Varför den skilde sig mot pojkars utbildning och varför vissa 

ämnen ingick i utbildningen. Flickskolan var för dem en naturlig fortsättning från folkskolan 

och de var dessutom mycket stolta över att få gå denna utbildning. Så här i efterhand har de 

alla nya perspektiv men Ingegerd och Sigrid försvarar tydligt utbildningen. Ann gör också det 

men menar att det nog från början var en utbildning för blivande hemmafruar. Och det är 

kanske även är syftet som skall sättas i fokus och inte endast innehållet. Elisabeth verkar 

relativt övertygad om att syftet fortfarande under hennes skoltid var att utbilda ”borgarfruar” 

men ifrågasätter senare även den utbildning pojkläroverket erbjöd: ”Varför skulle inte killarna 

lära sig allt det här med hushåll och syslöjd?”.  Och enligt bland andra Gunhild Kyles studie 

har både Ann och delvis Elisabeth rätt. Flickskolan var från början en utbildning för att 

borgerskapets blivande fruar skulle bli goda samhällsmedborgare och representativa 

hemmafruar. Detta var dock inte ett tydligt uttalat syfte. Den blev in på 1900-talet mer 

inriktad mot att utbilda för (enklare) yrken och när det gäller Karlstads flickskola under 

informanternas skoltid finns inget uttalat syfte om någon hemmafruroll. Informanterna känner 

inte att det på något sätt fanns en sådan uppmaning. Olssons undersökning om Kristinehamns 

flickskola visar att den blev mer hem-och-hushållsinriktad efter kommunaliseringen, vilket 

även var en generell utveckling i landet. Det dubbla bildningsidealet, som legitimerat 

flickskolan under 1900-talet, var något informanterna uppskattade.  

Flickskoleutbildningens innehåll var av sådan art att det i Hirdmans teori och jämfört med 

pojkarnas utbildning utbildade kvinnan för symbios. De hushållsinriktade ämnena i 

flickskolan kan då sägas stå för förväntningar på kvinnan i form av anpassning och trygghet. 

Pojkarna lärdes å andra sidan att sträva efter expansionen och utbildades för det offentliga, det 

ovissa.  

Om syftet med flickskolans utbildning fortfarande under informanternas skoltid var att utbilda 

hemmafruar så var det alltså ett misslyckande. I inledningskapitlet beskrevs Ulla Johansson 

fynd att hemmafrun som ambition var död i 1950- och 1960-talens flickläroverk, dock med 

reservationen att detta inte automatiskt gällde de examensfria flickskolorna. I Sundin och 

Winbergs bok om flickskolan i Karlstad påvisas en trend av att allt fler av Karlstads 

flickskoleelever gick ut i arbetslivet istället för ”till hemmet” och sett till dessa fyra 

informanter verkar hemmafrun relativt ”död” även under deras tid i skolan, trots att mammor 

var hemmafruar. Det var nya tider och dessutom tilläts gifta kvinnor nu arbeta i större 
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omfattning. Informanterna säger mycket tydligt att de under hela sin uppväxt hade olika 

ambitioner men att de alltid gick ut på att i framtiden förvärvsarbeta. Sigrid säger att bland de 

stora kvinnoyrkena fanns sjuksköterska, sekreterare och lärare. Det stämmer även med vad 

Järbel skriver om vilka yrken examinerade flickskoleelever fortsatte till. Samtliga informanter 

hade tankar om något av dessa yrken under sin skolgång, två av dem blev lärare och en sökte 

in till seminariet.  

Kyle menar att det i det borgerliga samhällsskiktet under 1800-talet existerade en idé om den 

bildade hemmafrun. Kanske det under efterkrigstid istället blev den förvärvsarbetande och 

studerande kvinnan som tog plats i livsstilen och som också krävdes för den sociala 

reproduktionen. I sin tur kan detta kanske skapat förväntningar och yrkesdrömmar hos 

(medel-) klassens yngre medlemmar. Kan yrkesdrömmarna förklaras i Hirdmans teori? Enligt 

den samt Schånbergs tes skapade arbetskraftsbrist ett utrymme för kvinnor på 

arbetsmarknaden. I detta utrymme gällde, liksom i allt annat, genussystemets regler om 

dikotomin och hierarkin och det innebar att kvinnor hölls till separata yrken och utbildningar 

av lägre rang för att trots sin nya position inte innebära något hot. Den arbetande kvinnan och 

vad det innebar blev sedan en del av genusfigurerna och den kvinnliga könsrollen. I sin tur 

kan detta möjligtvis bidra till könsspecifika yrkesdrömmar och utbildningsval. 

 

 

          Kotterier 

Flera av informanterna beskriver kotterier som ett besvärligt inslag under flickskoletiden. 

Enligt Sigrid kunde de baseras på bland annat hur rik man var, hur snygg man var och hur 

utåtriktad man var. Elisabeth såg än tydligare än Sigrid ur ett klassperspektiv av ekonomisk 

sort och menar att klasskillnader delade umgänget i skolan. Hur hierarkien byggdes påminner 

om vad Ulla Johansson fann i sin studie av flickläroverk. Hon beskriver att elever med habitus 

(Bourdieu) och kulturellt kapital som förknippas med arbetarklassen var mer utsatta, vilket 

kan jämföras med vad informanterna menar baserades på rikedom, utseende eller hur 

utåtriktad en elev var. Utseende (sett till vård av detta och kanske kläder och accessoarer) kan 

då sägas vara en del av det hegemoniska kulturella kapitalet.  Elisabeths tolkning att 

ekonomisk bakgrund på ett sätt delade skolan kan så sett vara riktig då ekonomisk köpkraft 

kan ge kulturellt kapital. Elisabeth Segerdahls uppsats undersöker om medelklassen kunde 

utöva hegemoni i samhället genom utbildningssystemet och med Karlstads flickskola i fokus. 

Hon kommer fram till att det är möjligt. I hegemoni skulle även medelklassens värderingar 
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kunna ligga till grund för den hierarkiska uppbyggnad som beskrivits ovan. Det Elisabeth 

säger om klasskillnader och om att inte ha råd de fina kläderna,  (inte kunna nå högre i 

hierarkin) tyder på vad Bourdieu kallar kulturell skam, att inte ha tillgång till den legitima 

kulturens symboliska (kulturella) kapital. Men det verkar inte ha lett till en social distans eller 

motstånd, som Jönsson m.fl. beskriver, utan snarare verkat som drivkraft. 

 

          Regler 

De regler och bestämmelser som fanns på skolan är också en del av informanternas 

berättelser. Ann, som kanske är den som bröt mot flest eller åtminstone är öppnast med det, är 

ganska kritisk mot främst klädrestriktioner. Elisabeth instämmer i att vissa regler var löjliga. 

Sigrid och Ingegerd pratar mer om värdet av regler för ordning och uppförande och för 

Ingegerd verkar detta spelat störst roll då hon menar att skötsamhet, moral och etik varit en 

del av hennes liv sedan uppväxten. 

 

          Särundervisning 

Flera av informanterna beskriver spänningen med pojkarna på läroverket, hur de sträckte på 

nackarna när de gick förbi. Och likaså gjorde pojkarna när de gick förbi läroverket, säger flera 

av dem.  Ann säger att pojkarna var som ufon och Sigrid menar att de utmålade varandra som 

några fantastiska varelser, och antyder att så kanske inte var fallet. Men att pojkar och flickor 

skulle samundervisas istället för att hållas isär var inget de då tänkte på. Det var naturligt som 

det var. Idag anser de istället att särundervisningen var något underligt, Elisabeth kallar 

skolformen onaturlig. Sigrid håller i princip med men menar ändå att flickor kan må bättre av 

att ha gymnastik och matematik för sig. Detta på grund av att flickor inte tar för sig lika 

mycket i klassrummet men är mer ambitiösa.  Ann säger att hon tyckte det var synd att 

flickskolan avvecklades, att det kunde vara en bra skolform för vissa flickor. Sigrid instämmer 

men med reservationen att hon idag skulle vilja se en flickskoleutbildning med både pojkar 

och flickor. Elisabeth är mest kritisk. Men egentligen uttrycker hon och Sigrid samma önskan 

när Elisabeth kritiserar den könsspecifika utbildningen i att flickor och pojkar inte skall få lära 

sig samma saker. Men Elisabeth är den enda som säger att flickskolan inte passade in i det 

samhälle som höll på att formas. Kanske spelar det faktum att hon bara gick fem år i 

flickskolan och sedan tog studenten in på det perspektiv hon ser flickskolan ur och på sättet 

hon beskriver den.  Baserat på Sigrids och Elisabeths uttalanden kan de i frågan på ett ytligt 

sätt sägas ta en särartsfeministisk (Sigrid om könens olika behov) respektive en 
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likhetsfeministisk ståndpunkt (Elisabeth om könens lika behov). Om Ann och Ingegerd kan 

inga sådana slutsatser dras. Uppfattningen om att vissa ämnen eller former av utbildning är 

mer ämnade för flickor än för pojkar kan härledas till vad Hirdman menar är kvinnans 

vaktande av symbiosen. Detta är även en slutsats Nordström drar. Angående det 

särartsfeministiska inslaget så kan detta sägas vara en del av flickskolans existens och dess 

historia. Särartsargument var, som visats i inledningskapitel och bakgrund, en del av 

flickskolans bas och även en del av debatten kring den.  

 

Informanterna kände alltså att särundervisningen var en naturlig del av skolformen. Liksom 

tidigare diskuterats innebär genussystemet i Hirdmans teori att det på ett sätt gör sig självt 

osynligt. Det verkar på tre olika nivåer. På vad Hirdman menar är den kulturella 

överlagringens nivå (tankefigurer om genus) förs bilden av mannen och kvinnan vidare. 

Genom den sociala integrationens nivå och genom en institution såsom flickskolan blir 

genusordningen för informanterna given och strukturen osynlig. Deras föräldrar för vidare 

samma tankefigurer och skolan är både en symbol för och en förstärkning av isärhållandet. 

Och trots att informanterna i folkskolan gått i klasser med både pojkar och flickor blev 

isärhållandet vid högre studier ändå naturlig. Här kan Hirdmans teori alltså vara en förklaring, 

att genussystemet gjorde ordningen naturlig (liksom vid diskussionen ovan). Andra 

förklaringar till att informanterna inte ifrågasatte särundervisningen kan tänkas vara 

traditionen. Det som varit innan blir det mest naturliga. Dessutom kan det vara orealistiskt att 

anta att informanterna i den ålder de var skulle ha ifrågasatt det skolsystem de fått möjlighet 

att ta del av.  

 

  Kvinnoemanciperande roll? 

Kyle skriver att flickskolan på 1800-talet inte hade någon ideologiskt kvinnoemanciperande 

roll. Gällande dessa fyra informanters period i flickskolan förefaller den inte heller då antagit 

någon sådan roll. Flera undersökningar har visat att hem- och hushållsinriktningen förstärktes 

efter 1927 och detta för att "binda" kvinnan till hemmet. Det innebär istället en slags motsatt 

utveckling till den emanciperande. Men hur än läroplanerna såg ut verkar det under 

informanternas tid inte funnits någon uttalad uppmaning om att till exempel inte yrkesarbeta. 

Det dubbla bildningsidealet kanske dock är en outtalad uppmaning om kvinnans då dubbla 

roller. Kyle menar att flickskolan under 1800-talet tillförde mer av en praktisk nytta för 

kvinnoemancipationen genom att ge kvinnor högre utbildning. Något liknande verkar finnas 

här. Flickskolan som opolitisk och passiv mottagare av elever som präglas av sin tid. Det ger 
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den kanske även under informanternas period mer av en praktisk emanciperande roll i att ge 

kvinnor högre utbildning.  

 

4.3 Vilken betydelse ger informanterna flickskolan i sina liv? 

Flickskoleutbildningen hade ingen direkt betydelse för varken Anns eller Ingegerds yrkesliv. 

Deras banor kom sig dessutom mer av en slump. Det är yrkesliv som de är mycket nöjda med, 

Ann som kartriterska, granskare och senare handläggare av kartor och Ingegerd som kontorist 

och senare dataansvarig. När de tittar tillbaka på flickskoleutbildningen menar de att de fick 

med sig en allmänbildning och goda språkkunskaper, vilket även gäller Elisabeth. Ann 

nämner goda vänner och Ingegerd den moraliska och etiska fostran som hon menar fanns i 

skolan. För Sigrid och Elisabeth hade utbildningen större betydelse för kommande yrken 

eftersom de sökte högre studier. Elisabeth tog studentexamen och blev senare språklärare och 

Sigrid kom in på lärarseminariet och blev folkskollärare. För Sigrid var utbildningens längd 

(sju år) viktig då hon fick tid att mogna och till slut examinera på topp. På så vis menar hon 

att flickskoleutbildningen påbörjade hela hennes kommande livsgärning då hon kunde komma 

in på seminariet, examinera och fortsätta sitt liv som lärare. För Elisabeth kan flickskolan 

också sägas ha haft den praktiska betydelsen av att möjliggöra hennes livsgärning (gymnasiet 

förstås även viktigt), då hon till slut skulle komma att arbeta som språklärare på ett 

yrkesgymnasium i Karlstad. I övrigt hade flickskolan den betydelsen för Sigrid att den gav 

henne en bred kunskapsbas i teoretiska ämnen och framförallt lyfte fram det praktiska och 

kulturella, vilket var något som hon alltid varit intresserad av och som hon även införlivat 

som pedagog i sin egen undervisning.  

För Elisabeth var flickskolan en del i hennes klassresa från arbetar- till medelklass. På vägen 

genom gymnasium och universitetsexamen menar hon att viljan att komma högre i samhället 

var en drivkraft. Hon kände avund, mindrevärdeskänslor och så kallad kulturell skam 

gentemot den övervägande delen elever som hon menar hade det avsevärt bättre ställt. Och 

detta genom hela sin skoltid. Utbildningarna gav henne det kulturella kapitalet och öppnade 

det ekonomiska kapitalet, genom gymnasieläraryrket, att stiga in i medelklassen. För de andra 

informanterna gav också utbildningen kulturellt kapital, men för dem var det en del av 

reproduktion av den sociala ställningen, enligt Bourdieus teori. Men detta passar inte helt in 

på Ingegerd, som kom från mer av en överklassmiljö. Normalskolekompetens och sedan 

vidare till arbetslivet gav ingen direkt reproduktion av hennes familj sociala position, det kom 

senare. Kanske gäller för kvinnor inte samma väg till reproduktion enligt Bourdieus teori som 
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för män, om traditionen av högre utbildning (gymnasienivå och uppåt) är svagare och därmed 

ger sämre utgångsläge för (den omedvetna) jakten av social status. Här erbjuder nog 

Hirdmans teori med dikotomin och hierarkin en bättre förklaring. Men båda dessa 

makroteorier undviker nyanser och det är lätt att dra för många och stora paralleller baserat på 

bara fyra informanter berättelser. Det gäller hela analysen. Andra möjliga faktorer såsom ett 

agerande från egen vilja och kanske lite slump här och där har i denna diskussion inte räknats 

med, men detta beror på att den valda teoretiska bakgrunden inte bygger på dessa.  

Informanterna verkar mycket nöjda med hur deras liv gestaltat sig, även om det inte tog de 

vägar de ibland ville eller trodde de skulle ta. Om de inte varit tillfreds kanske de skulle vara 

mer kritiska när de blickar tillbaks. Flickskolan är för några av informanterna mer eller 

mindre förlegad och för andra mer av ett ideal, åtminstone på vissa sätt. Hur som helst tog den 

upp en betydande del av deras liv. De ser alla tillbaka på den som en god grundutbildning 

med bredd som gav kunskap för hela livet.  

 

Resultatet kan på grund av ett mindre urval inte göra anspråk på att ge en generell bild av de 

erfarenheter andra flickskoleelever kan tänkas ha av flickskolan i Karlstad eller på generell 

riksnivå. Men likväl ger det en inblick i informanternas liv och tid som flickskoleelever i 

Karlstad och de samstämmiga erfarenheterna pekar ändå i en viss riktning. På en lokal- och 

mikro-nivå kan de även, vilket försökts göras i denna uppsats, jämföras med delar av 

undersökningsperiodens samhälls- och utbildningspolitiska utvecklingen. Det vore intressant 

att göra en liknande undersökning på en ort med andra skolformer och skoltraditioner, 

exempelvis med även ett flickläroverk och då undersöka vilket elevmaterial som sökte sig till 

den ordinarie flickskolan och vilka erfarenheter de hade av sin skoltid, bakgrund och uppväxt. 
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