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Abstract 

 

The purpose of this essay is to make visible the gender contract at the Co-Educational School 

in Filipstad 1909-1927 by studying especially the oldest pupils’ schooling from a gender 

perspective. The theoretical point for the investigation is Yvonne Hirdman’s theory about 

gender and the gender system. Concepts taken from this theory is used as a tool to analyze the 

source material, which consists of protocols and rating directories, for instance. The 

investigation consists of a qualitative interpretive text analysis concerning the college and the 

principal’s conceptions about the pupils’ schooling, and a quantitative study of how the actual 

schooling was like for students in grade 6 in terms of subject choices and ratings; in both 

cases, in relation to gender and the gender system. 

 

The results of the study show several examples of an existing dichotomy (apart posture of 

male and female) within the gender system’s three reproduction levels (cultural overlay, 

social integration and socialization). Among other things it is stated that girls on average read 

more teaching hours per week than boys in the exercise subjects, which is explained by the 

cultivational and feminine characteristics of certain subjects. This is in contrast to the 

concepts of the boys’ educational and masculine schooling. Regarding boys’ and girls’ skills 

in school subjects it is established that the college and the principal’s conceptions about these 

in some cases were affected by the ratings of occasional pupils. The investigation of the 

pupils’ ratings in school subjects with median as measures of central tendency shows on the 

other hand that the boys and girls had the same average ratings in almost all subjects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra genuskontraktet på Samskolan i Filipstad 1909-

1927 genom att studera framför allt de äldsta elevernas skolgång ur ett genusperspektiv. Den 

teoretiska utgångspunkten för undersökningen är Yvonne Hirdmans teori om genus och 

genussystemet. Begrepp hämtade från denna teori används som arbetsredskap för att 

analysera källmaterialet, som bland annat består av protokoll och betygskataloger. 

Undersökningen består dels av en kvalitativt tolkande textanalys rörande kollegiets och 

rektorns föreställningar om elevernas skolgång, dels av en kvantitativ studie av hur den 

faktiska skolgången såg ut för eleverna i årskurs 6 i fråga om ämnesval och betyg; i både 

fallen i relation till genus och genussystemet. 

 

Resultatet av undersökningen uppvisar ett flertal exempel på en existerande dikotomi 

(isärhållning av manligt och kvinnligt) inom genussystemets tre reproduktionsnivåer (kulturell 

överlagring, social integration och socialisering). Bland annat konstateras att flickorna i 

genomsnitt läste fler lärotimmar per vecka än pojkarna i övningsämnena, vilket förklaras av 

vissa ämnens bildande och feminina karaktär. Detta står i kontrast till föreställningarna om 

pojkarnas utbildande och maskulina skolgång. I fråga om pojkars och flickors färdigheter i 

läroämnena konstateras att kollegiets och rektorns föreställningar om dessa i vissa fall var 

påverkade av enstaka elevers betyg. Undersökningen av elevernas betyg i läroämnena med 

medianvärdet som centralmått visar å andra sidan att pojkarna och flickorna hade samma 

genomsnittsbetyg i nästan alla ämnen. 
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1 Inledningskapitel 

1.1 Problemformulering 
 

Det är nu drygt etthundra år sedan Sveriges riksdag efter decennier av utredande och 

debatterande fattade ett viktigt beslut: att av läroverkets lägre klasser bilda en särskild 

skolform utan latin på schemat och med en särskild slutexamen, real(skole)examen.
1
 

 

Den händelse som åsyftas i detta inledande citat är 1904 års skolreform, som resulterade i 

1905 års läroverksstadga. Föreliggande uppsats ska särskilt fokusera på det faktum att 

läroverksstadgan innebar att ett antal mindre läroverk ombildades till statliga samskolor, 

vilket betydde att pojkar och flickor utbildades i en gemensam skolform inom offentlig regi 

på en högre utbildningsnivå än vad som tidigare hade varit fallet. 

 

Ett av de 19 läroverk som ombildades till samskola var det lägre allmänna läroverket i 

Filipstad, som sedermera skulle komma att kallas Filipstads Samskola eller Statens Samskola 

i Filipstad.
2
 Undersökningen avser att utifrån Yvonne Hirdmans teori om genus och 

genussystem studera det rådande genuskontraktet
3
 för eleverna på Samskolan i Filipstad från 

och med höstterminen 1909 till och med höstterminen 1927. Detta ska göras mot bakgrund av 

de i det inledande citatet ovan ”decennier av utredande och debatterande”, som bland annat 

behandlade frågan om samundervisning i högre klasser. En motsvarande fallstudie för denna 

skolform och tidsperiod har inte gjorts tidigare. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att studera elevernas skolgång på Samskolan i Filipstad 1909-

1927 ur ett genusperspektiv, utifrån Yvonne Hirdmans teori om genus och genussystemet som 

nämndes ovan, för att därigenom synliggöra det rådande genuskontraktet. Undersökningen 

görs mot bakgrund av genomförandet av 1905 års läroverksstadga. Ett särskilt intresse ägnas 

                                                           
1
 Richardson 2010 s. 230. 

2
 Fortsättningsvis kallas läroverket för Samskolan i Filipstad i denna undersökning. För en historik till läroverket, 

se avsnitt 2.1.2. 
3
 Mer om de teoretiska begreppen följer senare i avsnitt 1.4. 
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åt de elever som gick i den högsta klassen inom denna skolform, det vill säga sjätteklassarna. 

En analys av resultaten görs med hjälp av analytiska verktyg hämtade från Hirdmans teori. 

Utifrån detta syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

 

1 Hur speglar materialet genuskontraktets föreställningar om genus och genussystemet utifrån 

hur de styrande/ledande på Samskolan i Filipstad såg på elevernas skolgång 1909-1927? 

 

2 Hur speglar materialet genuskontraktets föreställningar om genus och genussystemet utifrån 

hur sjätteklassarnas skolgång såg ut på Samskolan i Filipstad i fråga om undervisning 1909-

1927; vilka ämnen lästes, vilka betyg erhölls – fanns det några skillnader/likheter mellan 

pojkar och flickor, samt förändring över tid? 

 

Den första frågeställningen behandlar primärt Hirdmans två reproduktionsnivåer kulturell 

överlagring och social integration, medan den andra framför allt är kopplad till den sociala 

integrationen och socialiseringen. Mer om dessa begrepp följer senare i avsnitt 1.4. 

1.3 Forskningsläge/tidigare forskning 
 

Av den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet för denna undersökning ska särskilt 

nämnas historikern Marie Nordströms avhandling Pojkskola, flickskola, samskola från 1987. 

Nordström beskriver och analyserar samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962. 

Begreppet samundervisning definierar Nordström utifrån SOU 1938:47 som ”idéen att pojkar 

och flickor skulle gå i samma skola, i samma klass, ha samma lärare, läsa samma kurser och 

ta samma examina”.
4
 Detta är också den definition som kommer användas i denna 

undersökning. 

 

Grundvalen för materialet som Nordström använder sig av utgörs av officiellt tryck, framför 

allt statliga utredningar. Genom att penetrera diskussionen om samundervisning i bland annat 

realskolan söker Nordström klarlägga utvecklingen av statens syn på pojkar och flickors 

uppfostran och skolutbildning. I denna diskussion kan man finna att flickorna ansågs äga en 

”särart” eller ”egenart”, då de i motsättning till pojkarna hade dubbla mål med sin utbildning: 

                                                           
4
 Nordström 1987 s. 6. 
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både hem och yrke. Det ansågs att denna egenskap bäst kunde tillgodoses om flickorna 

utbildades i en särskild högre skolform, flickskolan.
5
 

 

Nordström redogör för samundervisningsdebatten i Sverige 1866-1909, fram till realskolans 

tillkomst, vilket delvis utgjort underlag till avsnitt 2.1.1 Bakgrund till samskolorna och 

realskoleexamen på nationell nivå i denna uppsats.
6
 Vidare är avsnittet rörande 

samundervisningsproblem på läroverksnivå 1909-1927 av stort intresse för denna uppsats.
7
 

Där redogörs bland annat för uppfattningar om könsdifferenser med anknytning till den 

svenska samundervisningsdebatten i början av 1900-talet.
8
 Nordström sammanfattar detta 

avsnitt på följande sätt: 

 

Det är således intressant att notera att de dominerande nordiska auktoriteterna under 1900-

talets första decennier framförde teorier som klart underströk kvinnans särart och som talade 

explicit mot samundervisning. Argumenten mot samundervisning innehöll allt ifrån olika 

utvecklingstakt, intressen och läggning (Lilius och Fevrell) till tankar om könsnivellering, 

antifeminism, degeneration och rassjälvmord (Sundbeck, Hägg, Edvard Lehmann).
9
 

 

Högst relevant för denna undersökning är även Nordströms behandling av 1918 års 

skolkommission och 1924 års skolsakkunniga, med därpå följande betänkanden, propositioner 

och riksdagsbeslut. 1918 års skolkommission tillsattes för att utreda grunderna för en ny 

läroverksorganisation, som bland annat bättre skulle tillgodose en ökad jämlikhet i 

utbildningen, dels mellan olika sociala grupper, dels mellan män och kvinnor. 

Samundervisningsaspekten granskades ur tre olika aspekter: undervisning, uppfostran och 

hygien. Under utredningsarbetets gång skickades ett enkätmaterial ut till bland annat landets 

19 statliga samskolor, vilka samtliga besvarade förfrågan. Av Nordströms avhandling går att 

utläsa en sammanfattning av dessa yttranden, vilka kommer att relateras till i denna 

undersökning.
10

 

 

Då 1918 års skolkommission och därpå grundade betänkanden 1922-1923 utsattes för kritik 

på bred front, tillsattes en ny utredning kallad 1924 års skolsakkunniga, som kom att lägga 

                                                           
5
 Nordström 1987 s. 6-7. 

6
 Nordström 1987 s. 22-62. 

7
 Nordström 1987 s. 77-117. 

8
 Nordström 1987 s. 85-89. 

9
 Nordström 1987 s. 89. 

10
 Nordström 1987 s. 90-101. 
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grunden till riksdagsbeslutet 1927 och en ny skolreform, som bland annat innebar att portarna 

till läroverken och gymnasiet öppnades för flickorna. Även denna utredning omgärdades av 

skrivelser till och från bland annat rektorerna på landets samskolor.
11

 

Nordström refererar i vissa fall till historikern Gunhild Kyles avhandling Svensk flickskola 

under 1800-talet från 1972. Som framgår av titeln är det 1800-talets svenska flickskolor som 

är i fokus för avhandlingen, men genom att den bland annat behandlar hur statsmakten såg på 

flickorna inom utbildningsväsendet är den av intresse även för denna undersökning.
12

 Särskilt 

intressant är det avsnitt som berör förslag, debatter och beslut i riksdagen 1844-1904 där Kyle 

bland annat redogör för diskussionerna rörande samundervisning under denna period.
13

 Kyle 

konstaterar bland annat att det dominerande önskemålet inom flickskolorna var en höjd 

bildningsnivå för hemmakvinnan, vilket kan kopplas till då rådande föreställningar om 

kvinnans natur – hemmet utgjorde den lämpligaste platsen för kvinnan, i form av maka och 

mor. Ett allmänorienterat, humanistiskt bildningsmål med lite inslag av naturvetenskapliga 

ämnen och matematik utgjorde idealet för flickornas utbildning inom flickskolorna.
14

 

 

Ekonomihistorikern Ingela Schånberg behandlar i ett par olika studier kvinnors utbildning 

(och bildning) i Sverige under 1800- och 1900-talen. I båda fallen används en feministisk 

teori om genussystemet. Avhandlingen Genus och utbildning – ekonomisk-historiska studier i 

kvinnors utbildning ca 1870-1970 från 2001 består av tre delar, varav den första – Från 

utbildningsmarknad till offentlig utbildning. Svensk flickskola 1874-1962 – bland annat 

behandlar ”integrationen av flickornas sekundärutbildning i den offentliga 

utbildningsorganisationen”.
15

 Schånberg behandlar, likt Nordström ovan, 1918 års 

skolkommission och 1924 års skolkommitté. Schånberg konstaterar bland annat att de 

sakkunniga 1924 uttalade en sammanfattande åsikt att ”flickundervisning alltid var speciellt 

komplicerad eftersom man var tvungen att ställa upp dubbla mål: kunskaper och färdigheter 

dels för det arbetsliv som stod öppet för flickorna, dels för deras uppgift i hemmet”.
16

 

Schånberg menar att de sakkunniga i 1924 års skolutredning i princip var motståndare till 

samundervisning. Särskilt problematiskt ansågs detta vara på realskolestadiet, med hänvisning 

till medicinsk sakkunskap. Samundervisningen sågs som ofrånkomlig endast utifrån 

ekonomiska och organisatoriska perspektiv. Schånberg menar att av 1918 års 

                                                           
11

 Nordström 1987 s. 108-116. 
12

 Kyle 1972 s. 16-17. 
13

 Kyle 1972 s. 199-209. 
14

 Kyle 1972 s. 214-215. 
15

 Schånberg 2001 s. 24. 
16

 Schånberg 2001 s. 79-80. 
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skolkommissions diskussioner om samundervisning framkom en ”i grunden ambivalent 

könsideologi”, medan de sakkunnigas ställningsstagande 1924 ”var mer ekonomiskt-rationellt 

grundad”.
 17

 

 

Vad gäller synen på för- och nackdelar i frågan om sam- och särundervisning under slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet sammanfattar Schånberg argumenten för samundervisning 

som ekonomiska, sociala och könsideologiska. Argumenten mot var av moralisk, 

psykologisk/fysiologisk och könsideologisk art. Det könsideologiska argumentet användes å 

ena sidan av de som hävdade att det inte förelåg några konstitutionella skillnader mellan 

könen, å andra sidan av de som utgick från en särartsuppfattning.
18

 

 

I De dubbla budskapen – Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 1900-

talen från 2004 tar Schånberg ett samlat grepp om den stegvisa integrationen av flickor inom 

det ”manliga” svenska skolväsendet. Schånberg behandlar här begreppet ”bildning” ur ett 

genusperspektiv, genom att undersöka vad olika personer och intressen lagt in i begreppet 

”kvinnobildning”.
19

 

 

Av särskilt intresse för denna undersökning är avsnittet som berör vad Schånberg kallar för 

stabiliseringsperioden 1910-1930. Schånberg behandlar även här 1918 års skolkommission 

och 1924 års skolkommitté. Schånberg utvecklar här sina iakttaganden i fråga om 

skolkommissionens ”ambivalenta könsideologi” och pekar på det faktum att kommissionen å 

ena sidan framhöll synpunkten att det inte förekom könsliga skillnader i anlag och intressen, å 

andra sidan att flickorna ansågs flitigare och samvetsgrannare än pojkarna, som i sin tur var 

mer impulsiva och hade snabbare reaktioner.
20

 

 

Schånberg sammanfattar perioden 1910-1930 genom att konstatera att beslutsfattarna 

företrädde en särartsuppfattning, som påverkade inställningen till flickors utbildning. 

1927/1928 års skolreform, som förutom att öppna upp de statliga gymnasierna för flickorna 

även förstärkte de ”kvinnliga” inslagen i flickskoleutbildningen, var enligt Schånberg en 

avlänkningsmanöver från beslutsfattarna, för att på grund av rådande lågkonjunktur och 

arbetslöshet minska konkurrensen på arbetsmarknaden – flickor skulle anpassas till deras 

                                                           
17

 Schånberg 2001 s. 80. 
18

 Schånberg 2001 s. 84-86. 
19

 Schånberg 2004 s. 13. 
20

 Schånberg 2004 s. 149. 
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kommande uppgifter i hemmet. Genusordningen och den traditionella arbetsdelningen skulle 

bevaras genom att förstärka en utbildning som formade kvinnor för deras reproduktiva 

funktioner i familjen.
21

 

 

En studie som till sin kronologiska avgränsning är skild från denna undersökning är Ulla 

Johanssons Normalitet, kön och klass: Liv och lärande i svenska läroverk 1927-1960 från 

2000. Dock är inte minst studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter värda att 

redogöra för, vid sidan av studiens övergripande syfte och resultat. Förutom intervjuer med 

före detta elever från flickläroverk, gossläroverk och samläroverk granskar Johansson 

systematiskt kollegieprotokoll från vissa utvalda läroverk under perioden 1927-1965.
22

 Detta 

görs i syfte att undersöka hur kön konstruerades i såväl de enkönade som i de könsintegrerade 

läroverken.
23

 Johansson resonerar kring kön som analytisk kategori för sina teoretiska 

utgångspunkter, som har sin grund i bland annat poststrukturalistisk inspirerade feministiska 

teorier om kön.
24

 

 

Johansson konstaterar, i fråga om samläroverken, att ”de vetenskapliga sanningar som funnit 

att kvinnor i intellektuellt hänseende generellt sett aldrig kunde bli männens likar falsifierades 

gång på gång i denna tvåkönade miljö”.
25

 Exempel ges dock på lärare som gjorde vad de 

kunde för att ”på så sätt reproducera ordningen mellan könen” genom att ge flickor lägre 

betyg än vad de objektivt sett borde ha; lärare som ansåg att flickor inte hade i läroverken att 

göra.
26

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ovan redovisade tidigare forskning framför allt utgör 

underlag till förförståelsen till hur de rådande föreställningarna rörande samundervisning, 

samskolor, kön, med mera såg ut under tiden runt denna undersökningsperiod. Litteraturen 

som berör begreppen ”bildning” och ”utbildning” i relation till genus (Kyle, Schånberg) är 

särskilt intressant för analysen av denna undersökning. 

 

 

                                                           
21

 Schånberg 2004 s. 187-189. 
22

 Johansson 2000 s. 26. 
23

 Johansson 2000 s. 14. 
24

 Johansson 2000 s. 16-24. 
25

 Johansson 2000 s. 195. 
26

 Johansson 2000 s. 195. 
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är historikern Yvonne Hirdmans teori 

om genus och genussystem. Hirdmans specifikt genusteoretiska produktion återfinns i fyra 

olika texter publicerade under åren 1988-2000.
27

 Redogörelsen nedan bygger på den 

grundläggande text som tydligast definierar de olika begrepp som används inom teorin – 

Hirdmans artikel ur Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3 1988. 

 

Schånberg beskriver Hirdman som en kulturell feminist med en konstruktivistisk teori.
28

 

Denna positionering lyser igenom redan i Hirdmans definition av genus, som ”kan förstås 

som föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där den biologiska skillnaden alltid 

utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker”.
29

 

 

Med begreppet genussystem menar Hirdman ”en beteckning på ett ’nätverk’ av processer, 

fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett 

slags mönstereffekter och regelbundenheter”.
30

 Genussystemet är en ordningsstruktur av kön, 

som utgör basen för sociala, ekonomiska och politiska ordningar. Genusordningen vilar på två 

lagar/principer/logiker: dikotomin och hierarkin. Den dikotoma principen innebär 

isärhållande; manligt och kvinnligt bör inte blandas. Den hierarkiska principen innebär att 

mannen är norm; ”man” är överordnad ”kvinna”.
31

 Hirdman menar även att det finns ett 

samband mellan dessa två logiker: ”det är ur isärhållningen som den manliga normen 

legitimeras”.
32

 Isärhållandets lag finns enligt Hirdman överallt, inte minst i arbetsdelningen 

mellan könen och i föreställningar om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt”; den binder 

könen till sysslor, platser och egenskaper. Genusordningen grundas i den biologiska 

skillnaden i fråga om barnafödande och en polarisering av könen, där män tänks utgöra det 

positiva och kvinnor det negativa.
33

 

 

För att beskriva hur föreställningar om män och kvinnor, manligt och kvinnligt – 

tillägnelseprocessen av genus – skapas, applicerar Hirdman den tyske sociologen Jürgen 

                                                           
27

 Hirdman 2003 s. 7. 
28

 Schånberg 2001 s. 13. 
29

 Hirdman 1988 s. 51. 
30

 Hirdman 1988 s. 51. 
31

 Hirdman 1988 s. 51. 
32

 Hirdman 1988 s. 51-52. 
33

 Hirdman 1988 s. 52. 
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Habermas teori om tillägnelsen av livsvärlden på genussystemet. Genussystemets 

meningsskapande och maktformande återfinns enligt Hirdman på tre olika 

reproduktionsnivåer: kulturell överlagring (metafysiska tankefigurer om genus), social 

integration (till exempel institutioner och arbetsdelningen) och socialisering (direkt inlärning 

på det individuella planet).
34

 

 

Hirdman menar att det för varje samhälle och tid finns ett osynligt kontrakt mellan könen – ett 

genuskontrakt. Begreppet genuskontrakt kan förstås som en operationalisering av 

genussystemet – ett redskap som kan beskriva hur de tre ovan nämnda nivåerna har 

manifesterats på en viss plats vid en viss tid. Genuskontraktet innehåller de konkreta 

föreställningarna om allt ifrån idealtypsrelationen mellan man och kvinna (den kulturella 

överlagringen) till hur de faktiskt gestaltar sig på individnivå (socialiseringen).
35

 

 

Hirdman ser grunden till genusordningen och könens maktstrategier i människans två 

existentiella behov – frihet och symbios – och menar att genussystemets lagar om isärhållande 

och hierarki har strukturerat den expansiva, ovissa och otrygga friheten för mannen, medan 

den anpassande, svarande och trygga symbiosen har tillfogats kvinnan. Då kvinnan har utgjort 

den symbiotiska möjligheten för mannen, har mannen utvecklat homosociala världar där 

denna begränsning och konflikt inte finns – mannen har på så sätt velat ha både frihet och 

symbios, men en symbios under kontroll. Kvinnans maktstrategi för att uppfylla sitt behov av 

frihet har varit att genom sin kropp utöva sin slavmakt på mannen och hans behov av 

symbios.
36

 

 

Hirdmans teori om genussystemet har utsatts för kritik på ett par punkter. Teorin har av vissa 

ansetts fokusera för mycket på den överordnade strukturen, jämfört med de individuella 

handlingarna, när relationen mellan könen ska förklaras.
37

 Den har ansetts vara alltför 

totaliserande och att ”en alltför långtgående generalisering leder över i en ahistorisk 

tolkning”.
38

 Andra har kritiserat teorin för att den lägger för stor vikt vid systemets 

reproduktion, som gör det svårt att förklara hur till exempel kvinnors integration på 

                                                           
34

 Hirdman 1988 s. 52-53. 
35

 Hirdman 1988 s. 54. 
36

 Hirdman 1988 s. 55. 
37

 Axelson/Due Billing 2011 s. 51-52. 
38

 Larsson 1997 s. 12. 
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arbetsmarknaden ökar.
39

 Debatter har också förts angående huruvida teorin kan tolkas ha en 

alltför deterministisk slagsida eller om den snarare ska anses innehålla ”ett kulturellt 

regelsystem för människors tänkande om kön”, som i så fall skulle kunna förklara dynamiken 

i historiska processer.
40

 

 

Denna sistnämnda tolkning – ett kulturellt regelsystem för människors tänkande om kön – kan 

tjäna som beskrivning för hur Hirdmans teori tillämpas i denna undersökning. Trots den kritik 

som Hirdman till viss del fått för sin teori är den ändå relevant för en undersökning som 

denna, då den erbjuder ett flertal analytiska verktyg som är användbara inom ett 

genusperspektiv. Begrepp som rör genusordningens två lagar (dikotomin och hierarkin), 

genussystemets tre reproduktionsnivåer (kulturell överlagring, social integration och 

socialisering) och människans två existentiella behov (frihet och symbios) kommer att 

användas som arbetsredskap för att analysera källmaterialet. Genom denna analys kan det 

rådande genuskontraktet vid platsen och tiden för undersökningen synliggöras. 

1.5 Avgränsningar 
 

Undersökningen är kronologiskt avgränsad till att omfatta perioden höstterminen 1909 till och 

med höstterminen 1927. Detta motiveras av att Samskolan i Filipstad inför läsåret 1909/1910 

slutligen genomgått sin omvandling från ett lägre allmänt läroverk till en 6-klassig samskola. 

Läsåret 1927/1928 utgör å andra sidan det sista läsåret för denna skolform innan övergången 

till samrealskola 1928/1929. 

 

Vidare är undersökningen tematiskt avgränsad till att beskrivas och analyseras ur ett 

genusperspektiv, som redan nämnts, utifrån Yvonne Hirdmans teori om genus och 

genussystemet. Hirdman definierar som sagt genus som ”föränderliga tankefigurer ’män’ och 

’kvinnor’ (där den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 

föreställningar och sociala praktiker”. Eftersom genussystemet, som är en ordningsstruktur av 

kön, enligt Hirdman utgör basen för andra ordningar som sociala, ekonomiska och politiska, 

kommer aspekter som exempelvis elevernas sociala eller geografiska ursprung inte att 

undersökas. 

 

                                                           
39

 Månsson 2007 s. 246. 
40

 Johansson 2000 s. 17. 
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1.6 Metod och material 
 

Materialet som ligger till grund för undersökningen utgörs av arkivhandlingar från Filipstads 

läroverks arkiv, som förvaras på Värmlandsarkiv i Karlstad. Undersökningen kan 

kategoriseras som en fallstudie, då de slutsatser som kan dras endast gäller för den undersökta 

skolan under en viss tidsperiod.
41

 

 

För att besvara frågeställningarna som ska undersökas används i huvudsak två olika metoder, 

beroende på frågeställningen och materialets karaktär – en kvalitativ och en kvantitativ. För 

att besvara frågeställning 1 görs en kvalitativt tolkande textanalys av kollegieprotokoll och i 

kompletterande fall utgående skrivelser. För undersökningsperioden finns kollegiets protokoll 

bevarade från och med höstterminen 1909 till och med ett möte 15 februari 1922. Protokoll 

från de därefter följande kollegiemötena till och med höstterminens slut 1927 är enligt 

arkivförteckningen endast ”ofullständigt” bevarade, varför ett visst bortfall föreligger. Som ett 

komplement till kollegieprotokollen har därför utgående skrivelser undersökts under denna 

sistnämnda period, vilket motiveras av att dessa ofta var grundade på hållna möten inom 

kollegiet. Källmaterialet som ligger till grund för undersökningen av frågeställning 1 kan 

därmed trots ett visst bortfall i fråga om kollegieprotokoll betraktas ha en hög grad av 

tillförlitlighet/reliabilitet.
42

 Några skäl att ifrågasätta äktheten i kvarlevorna förekommer 

heller inte.
43

 

 

Med kvalitativt tolkande textanalys avses i denna undersökning att det för det första har gjorts 

ett urval av de texter som kan relateras till frågeställningen, samt att dessa för det andra har 

analyserats med hjälp av begrepp härrörande från Yvonne Hirdmans teori om genus och 

genussystemet. Urvalet av texter har gjorts genom en kodning av källmaterialet; uttalanden av 

företrädelsevis allmän karaktär rörande genus och genussystemet har valts ut och sedan 

analyserats.
44

 Ett exempel på ett sådant uttalande är ”enligt kollegiets mening hade den större 

ambition, flit och ordentlighet, som flickorna i allmänhet visade, utövat ett välgörande 

inflytande på gossarna”. 

 

                                                           
41

 Eggeby/Söderberg 1999 s. 43. 
42

 Florén/Ågren 1998 s. 52. 
43

 Florén/Ågren 1998 s. 65-66. 
44

 Florén/Ågren 1998 s. 43, 49. 
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För att besvara frågeställning 2 görs en kvantitativ undersökning utifrån årsredogörelser, 

betygskataloger och årskataloger, vars resultat sedan tolkas med hjälp av analytiska begrepp 

hämtade från Hirdmans teori om genus och genussystem. Undersökningen behandlar dels 

”obligatoriska” läroämnen, dels ”icke-obligatoriska” (övnings)ämnen. 

 

Då en undersökning som omfattar samtliga höstterminers närvarande elever 1909-1927 skulle 

bli för omfattande sett till tidsramen för en C-uppsats, har ett urval gjorts utifrån författarens 

eget omdöme, med en tydlig systematik.
45

 Urvalet består av sju höstterminer inom jämna 

intervaller under läsåren 1909/1910 till och med 1927/1928, det vill säga höstterminerna 

1909, 1912, 1915, 1918, 1921, 1924 och 1927. Då antalet elever som därmed omfattas i de 

kvantitativa undersökningarna härstammar från var tredje hösttermin, bör detta kunna 

betraktas som ett tillräckligt representativt urval.
46

 

 

Orsaken till att just höstterminerna undersöks (och inte vårterminerna) motiveras av att 

eleverna under vårterminerna i klass 6 inte erhöll betyg på samma sätt som under övriga 

skolgången. Under vårterminen i klass 6 gjorde normalt sett så gott som samtliga elever såväl 

skriftliga som muntliga prov för att kunna avlägga realskoleexamen, varför betygen under 

vårterminerna endast berör resultaten av dessa prov. Höstterminens betyg torde ge en mer 

rättvis bild av såväl elevernas skolgång som deras betyg, samt lärarnas med flera 

föreställningar om desamma. 

 

Källmaterialet som ligger till grund för undersökningen av frågeställning 2 innehåller inga 

former av bortfall och kan betraktas ha en mycket hög grad av tillförlitlighet/reliabilitet.
47

 Inte 

heller här föreligger några skäl att ifrågasätta äktheten i kvarlevorna.
48

 

 

Däremot förekommer vissa problem som berör jämförbarheten i undersökningen relaterad till 

de icke-obligatoriska ämnena.
49

 I årskataloger för Samskolan i Filipstad 1909-1927 står 

angivet vilka elever som deltog i valfri/frivillig undervisning i franska, instrumentalmusik, 

teckning, laborationsövningar i fysik, slöjd och kvinnligt handarbete. Dessutom finns 

                                                           
45

 Kjeldstadli 1998 s. 229. 
46

 Kjeldstadli 1998 s. 228. 
47

 Florén/Ågren 1998 s. 52. 
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 Florén/Ågren 1998 s. 65-66. 
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 Kjeldstadli 1998 s. 227. 
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uppgifter om vilka elever som blivit befriade från undervisning i kvinnligt handarbete, sång, 

teckning och gymnastik. 

 

Under de undersökta höstterminerna 1909-1915 fanns en möjlighet att bli delvis befriad från 

undervisning i gymnastik. I de fall en elev har haft en sådan befrielse, har det i 

undersökningen antagits att denna elev har medverkat under hälften av lärotimmarna i veckan 

för gymnastik, för att därigenom göra storheterna jämförbara.
50

 

 

Under de undersökta höstterminerna 1909-1915 finns uppgifter om elever som befriats från 

undervisning i sång. Från och med höstterminen 1918 specificeras denna uppgift, i fråga om 

att eleven har befriats från deltagande i sångundervisning på grund av 1. målbrott eller 2. 

bristande anlag eller andra skäl. För undersökningen är det dock endast av intresse om eleven 

har deltagit i sångundervisningen eller inte (inte det bakomliggande skälet), varför denna 

specificering inte har använts i undersökningen. 

 

En viss osäkerhet föreligger gällande uppgifterna om antalet lärotimmar i veckan för frivillig 

instrumentalmusik, då det är möjligt att årsredogörelserna i detta ämne anger hur många 

möjliga lärotimmar i veckan en elev kunde undervisas. För att ta höstterminen 1927 som 

exempel (se tabell 3 i bilagedelen), behöver uppgiften 6 lärotimmar i veckan inte helt säkert 

innebära att en elev verkligen undervisades så mycket – det är mycket möjligt att eleven i snitt 

endast närvarade vid ett mindre antal timmars undervisning i veckan. I undersökningen har 

dock antagits att eleverna i frivillig instrumentalmusik närvarade vid alla de lärotimmar i 

veckan som beskrivs i tabell 3 i bilagedelen. 

 

I den kvantitativa undersökningen används två olika former av centralvärden: det aritmetiska 

medelvärdet och medianen. Det aritmetiska medelvärdet, som definieras som summan av 

observationernas värden delat med antalet observationer, används exempelvis för att komma 

fram till det resultat som illustreras av diagram 1. Medianen, som utgör det värde som 

befinner sig i mitten av en fördelning av observationer, illustreras i denna undersökning av 

uppgifterna som framgår av diagram 4. Argumentet för att i en kvantitativ undersökning i 

möjligaste mån komplettera medelvärdet med medianen är att medianen är mindre känslig för 

kraftigt avvikande värden i en fördelning av observationer än vad medelvärdet är.
51
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51
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2 Undersö kningsdel 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Bakgrund till samskolorna och realskoleexamen på nationell nivå 

 

I och med tillkomsten av 1842 års folkskolestadga fastslogs principen om statens yttersta 

ansvar för alla medborgares uppfostran och undervisning i Sverige. Den obligatoriska 

folkskolan, som inkluderade både pojkar och flickor, var en kommunal angelägenhet, medan 

högre utbildning (endast för pojkar) bedrevs i de statliga läroverken. Under perioden 1880-

1950 kom det att bli en angelägen uppgift att förvandla detta parallellskolesystem till ett 

integrerat skolsystem.
52

 

 

Under slutet av 1800-talet brottades läroverken med problemet som var kopplat till latinets 

ställning i undervisningen. Latin utgjorde ett krav för vidare studier på universitetsnivå. Så 

mycket som ungefär 75 % av alla elever i läroverken avgick dock utan examen, vilket ofta 

berodde på att deras studiegång syftade till att verka yrkesförberedande, varför de inte 

fullföljde utbildningen. Den studentexamen som var målsättningen för läroverkets kursplaner 

och allmänna inriktning var inte relevant för de som inte ämnade studera vidare.
53

 

 

Parallellt fanns frågan om flickornas högre utbildning och samundervisning – undervisning 

för både pojkar och flickor – som diskuterades livligt under det sena 1800-talet. Från att det 

under mitten av 1800-talet skapats ett stort antal enskilda högre flickskolor i syfte att 

förbereda kvinnans funktion som maka och mor, gick samhällsutvecklingen i den riktningen 

att kvinnorna i allt större grad sökte sig ut på arbetsmarknaden, som ställde krav på en högre 

utbildning. Från slutet av 1800-talet aktualiserades på allvar frågan om samundervisning i en 

högre skolform än folkskolans. Det fanns dock de som framhöll olämpligheten i detta, av 

både pedagogiska och moraliska skäl.
54

 Argumenten kunde handla om att det fanns en 

”begåvningsskillnad i art och anlag mellan kvinnor och män”, att ”kvinnans värld borde vara 

hemmet och familjen och hennes kallelse fick ej riskera att ’snedryckas’ genom gemensam 

                                                           
52
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uppfostran” eller att ”pojkar och flickor inte borde undervisas tillsammans under puberteten 

då hela deras utveckling är i sin skarpaste vårbrytning”.
55

 

 

År 1899 tillsattes en utredning, 1899 års läroverkskommitté, som 1902 kom med sitt 

betänkande, där man föreslog att ”mindre statssamskolor skulle inrättas av ekonomiska skäl 

på mindre orter där det med hänsyn till elevernas ringa antal måste anses som en 

misshushållning att underhålla enskilda goss- och flickskolor”.
 56

 

 

Behovet av ett slags ”mellanexamen” och samundervisning på realskolenivå, blev till slut en 

realitet i och med 1905 års läroverksstadga: 

 

Läroverket delades i en nedre, latinfri del, realskolan, med inriktning på en allmän 

medborgerlig bildning och en övre del, gymnasiet, med förberedelser för högre studier som 

målsättning. Realskolan, som byggde på 3-årig folkskola, blev 6-årig och gymnasiet 4-årigt. 

Övergången till gymnasiet skedde efter realskolans femte klass, varför hela läroverket även i 

fortsättningen blev 9-årigt. Realskolan avslutades med en nyinrättad realexamen efter modell 

av studentexamen.
57

 

 

19 mindre läroverk, däribland det i Filipstad, ombildades till sexklassiga statssamskolor: 

 

Samskolan skulle följa samma studieplan som realskolan och ställas under en lokalstyrelse och 

halva antalet ämneslärare skulle vara kvinnliga. Flickorna i samskolan skulle få undervisning i 

handarbete och gymnastik, som skulle vara särskilt anpassad för dem. De kunde också bli 

befriade från det ena främmande språket och en del av matematiken.
58

 

 

Avslutningsvis kan konstateras att flera forskare dragit slutsatsen att de invändningar som 

funnits mot samundervisning på mellannivå i form av pedagogiska, hygieniska och moraliska 

aspekter, inte kunde väga upp mot de ekonomiska och praktiska fördelar som fanns med 

gemensamma skolor.
59
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2.1.2 Bakgrund till Samskolan i Filipstad 
 

Grunden till läroverket i Filipstad står att finna redan i samband med att stadens privilegier 

utfärdades av Karl IX den 6 april 1611.
60

 Från och med läsåret 1858/1859 gick skolan under 

benämningen Lägre elementarläroverk, med under de kommande decennierna tre eller fyra 

klasser, med undantag för läsåret 1865/1866 då skolan var sexklassig till följd av branden i 

Karlstad 1865. Från och med läsåret 1897/1898 fick läroverket en femte klass.
61

 Skolan 

kallades även under tiden till och med läsåret 1905/1906 för Filipstads lägre allmänna 

läroverk.
62

 

 

I en riksdagsskrivelse från 18 maj 1904 medges att ”treklassiga allmänna läroverket i Filipstad 

finge ombildas till sexklassig samskola” under vissa villkor.
63

 En kommitté tillsattes av 

stadsfullmäktige, som efter en grundlig utredning avgav som sitt yttrande att den föreslagna 

utvidgningen av läroverket skulle verkställas, vilket även blev stadsfullmäktiges beslut. 7 april 

1906 beslutade Kungl. Maj:t att den föreslagna ombildningen skulle verkställas, samt 

utfärdade föreskrifter om hur organiseringen av det nya läroverket skulle se ut.
64

 

 

Höstterminen 1906 ombildades de tre nedersta klasserna till samskoleklasser. De följande 

läsåren inrättades succesivt högre samskoleklasser, till dess att läroverket läsåret 1909/1910 

fått en sjätte samskoleklass och därmed blivit en färdigbildad samskola. I samband med 

ombildningen av läroverket till samskola, avvecklades den sedan 1873 inrättade flickskolan i 

staden. Flickskolan, som hade haft sju klasser samt en småskola med två årsklasser, slutade 

sin verksamhet vårterminen 1908.
65

 

 

I och med inrättandet av en sjätte samskoleklass läsåret 1909/1910, ägde den 3 juni 1910 

skolans första realskoleexamen rum.
66

 

 
                                                           
60

 Inbjudningsskrift med anledning av invigningen av Samskolans i Filipstad nya byggnad måndagen den 2 

februari 1914. Årsredogörelser 1911-1920, F V c:2. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 
61
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 Redogörelse för Filipstads lägre allmänna läroverk läsåret 1905-1906. Årsredogörelser 1896-1911, F V c:1. 

Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 
63
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I årsredogörelser för läroverket används under läsåren 1906/1907 och 1907/1908 

benämningen Filipstads Samskola, medan beteckningen från och med läsåret 1909/1910 till 

och med läsåret 1927/1928 är Statens Samskola i Filipstad.
67

 

 

Såväl det totala elevantalet som fördelningen pojkar-flickor på Samskolan i Filipstad är under 

undersökningsperioden relativt likartad och jämnt fördelad. Nedanstående tabell 1 och 2 visar 

de närvarande elevernas antal vid undersökningsperiodens början (höstterminen 1909) 

respektive slut (höstterminen 1927): 

 

Tabell 1. Antal närvarande elever under höstterminen 1909 

Elever (antal) 

Klass 

 

Gossar 

 

Flickor 

 

Summa 

1 7 10 17 

2 12 15 27 

3 15 12 27 

4 14 23 37 

5 13 9 22 

6 12 12 24 

Summa 73 81 154 

Källa: Redogörelse för Statens Samskola i Filipstad läsåret 1909-1910. Årsredogörelser 1896-

1911, F V c:1. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

Tabell 2. Antal närvarande elever under höstterminen 1927 

Elever (antal) 

Klass 

 

Gossar 

 

Flickor 

 

Summa 

1 14 13 27 

2 8 15 23 

3 17 19 36 

4 20 13 33 

5 20 14 34 

6 11 11 22 

Summa 90 85 175 

Källa: Redogörelse för Statens Samskola i Filipstad läsåret 1927-1928. Årsredogörelser 1920-

1931, F V c:3. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

I och med läsåret 1928/1929 inleds en ny fas av läroverkets historia, då en omorganisering av 

den sexåriga samskolan till en fyraårig samrealskola påbörjas, allt enligt riksdagens beslut. 

Läroverket ändrar därmed namn till Filipstads Samrealskola.
68

 

 

                                                           
67
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2.2 Synliggörandet av elevernas genuskontrakt 1909-1927 

2.2.1 Genuskontraktet utifrån kollegiets och rektorns föreställningar 
 

Kollegiet, det vill säga bland annat skolans rektor, lärare och lärarinnor, sammanträdde ett 

antal gånger per termin för att diskutera och besluta i frågor som oftast rörde betyg i flit och 

uppförande, utdelning av stipendier, premier och understöd, uppflyttning av elever till högre 

klass och liknande. Protokollen som nedtecknades vid kollegiets möten kan generellt sett 

beskrivas som mycket formella och sakliga, i den meningen att de sällan ger utrymme för 

tolkningar av kollegiets föreställningar om pojkar och flickor, manligt och kvinnligt, överlag. 

De exempel som finns, har i samtliga fall utom ett det gemensamt att de återfinns i 

mötesprotokoll upprättade i samband med inspektioner av läroverket eller som svar på direkta 

förfrågningar från bland annat skolöverstyrelsen. 

 

Det äldsta textexemplet som ger möjlighet till tolkning inom ramen för denna frågeställning 

härstämmar från ett ”protokoll vid sammanträde, hållet av Överdirektören Dr Aug. Falk med 

läroverkets lärare och lärarinnor efter slutad inspektion den 4 febr. 1914”:
69

 

 

[...] På Överdirektörens framställda förfrågan, huruvida samundervisningen kunde hava 

ansetts medföra några olägenheter, svarade rektor, att i allmänhet ej några sådana försports, 

särskilt sedan gossar och flickor börjat undervisas gemensamt ända från första klassen. I sjätte 

och någon gång även i femte klassen har man hos en eller annan av de fysiskt svagare 

flickorna tyckt sig märka spår av överansträngning, vilket rektor ansåg åtminstone delvis bero 

på att flickorna vid den tiden befinna sig i utvecklingsåldern, dels därpå att de gärna ville 

deltaga i så många frivilliga ämnen som möjligt och ej vilja begagna sig av den rättighet att 

befrias från en del ämnen, som skolstadgan medger flickorna. Första lärarinnan förklarade sig 

dela rektors uppfattning i detta avseende. 

 

Utifrån Hirdmans teori om genussystemet kan åsikterna som framförs av rektorn (och som 

delas av första lärarinnan) tolkas som något ambivalenta. Å ena sidan uttrycks en positiv 

inställning till samundervisningen, som per definition måste anses vara något som strider mot 

principen om isärhållandet av män och kvinnor (dikotomin). Å andra sidan lyser 

genusordningen igenom när rektorn söker förklara de äldre flickornas spår av 

överansträngning, som man ”tyckt sig märka”, genom att hänvisa till biologiska skillnader 
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mellan könen. Att denna överansträngning har sin grund i att flickorna velat delta i så många 

frivilliga ämnen som möjligt, vilket ansetts få negativa hälsomässiga konsekvenser, kan 

därmed tolkas som att flickorna har fått för mycket av sin beskärda del av frihet inom det 

rådande genuskontraktet. 

 

Den dikotoma principen bekräftas i fråga om kollegiets syn på undervisningen i gymnastik, 

som framgår av ett ”protokoll, hållet i Filipstads samskolas kollegium den 10 oktober 

1918”:
70

 

 

[...] Sedan Kungl. Läroverksstyrelsen infordrat kollegiets yttrande över Underdånigt uttalande 

och förslag angående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet och av 

gymnastiklärareutbildningen m. m., beslöts efter hållen överläggning avgiva följande yttrande: 

[...] Kollegiet förordade vidare kommitterades förslag (sid. 52), att gossar och flickor vid 

statssamskolorna efter omkring 12 års ålder undervisas i skilda gymnastikavdelningar, då 

deras fysiska fostran måste ledas efter olika grunder och att det därför vore önskligt, att det 

funnes en manlig lärare för de manliga och en kvinnlig för de kvinnliga lärjungarna. 

 

Även här grundas åsikterna på den biologiska skillnaden mellan pojkar och flickor – ”deras 

fysiska fostran måste ledas efter olika grunder”. Dessutom ska pojkarna ha en manlig lärare 

och flickorna en kvinnlig, vilket ytterligare understryker lagen om isärhållandet. 

 

I ett ”protokoll, hållet i Filipstads samskolas kollegium den 8 oktober 1919”
71

 återfinns 

Samskolans i Filipstad svar på 1918 års skolkommissions förfrågan rörande de erfarenheter 

som kollegiet och skolläkaren gjort beträffande samundervisningen i fråga om aspekterna 

undervisning, uppfostran och hygien. Skolans samtliga lärare och lärarinnor redogjorde för 

sina erfarenheter innan ett gemensamt yttrande beslöts fastställas i kollegiets protokoll. 

Återgivningen och analysen av detta protokoll är nedan uppdelad i de tre områdena 

undervisning, uppfostran och hygien: 

 

I fråga om undervisningens tillgodagörande hade de lärare och lärarinnor, som tjänstgjort vid 

läroverk, där icke samundervisning ägt rum, den uppfattningen, att samskolans lärjungar fullt 

ut kunde mäta sig med de nyss nämnda skolornas lärjungar. Enligt kollegiets mening hade den 
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större ambition, flit och ordentlighet, som flickorna i allmänhet visade, utövat ett välgörande 

inflytande på gossarna. 

 

Beträffande de särskilda ämnena hade huvudläraren i modersmålet funnit, att flickorna 

mestadels stodo över gossarna i uppsatsskrivning, särskilt ifråga om stil och form. Möjligen 

lyckades gossarna bättre vid behandling av mera djupgående ämnen. I matematik visade sig, 

att flickorna hade svårare att följa med. Likaså i fysik, däremot hade ingen skillnad kunnat 

iakttagas i fråga om kemi, där det mera gäller rena minnessaker. I övriga läsämnen hade ingen 

olikhet kunnat märkas. 

 

Under teckningslektionerna hade flickornas större ordentlighet och snygghet visat sig utöva ett 

välgörande inflytande på gossarna. I gymnastik hade gossar och flickor undervisats i skilda 

avdelningar utom i fråga om 1:a och 2:a klassen. Gymnastiklärarinnan ansåg emellertid, att det 

vore fördelaktigt, om gossar och flickor även på detta stadium undervisats för sig. 

 

Såväl i det första som i det sista stycket ovan ges exempel på typiska attribut för den kvinnliga 

symbiosen (”ambition, flit och ordentlighet”, ”ordentlighet och snygghet”). Dessa egenskaper 

lyfts fram i direkt relation till det manliga könet – flickorna anses ha ”utövat ett välgörande 

inflytande på gossarna” i båda fallen. Enligt Hirdmans teori är detta med andra ord ett 

exempel på hur kvinnan utgjort den symbiotiska möjligheten för mannen. 

 

Det andra stycket ovan uppvisar ett flertal typiska exempel på hur den kulturella 

överlagringens tankefigurer om genus såg ut under början av 1900-talet och hur dessa 

integrerades inom skolvärlden. Erfarenheterna från Samskolan i Filipstad stämmer väl 

överens med den generella slutsats som Skolkommissionen drog och som sammanfattas av 

Nordström: 

 

Flickor intresserade sig mer för litteratur och levande språk och pojkarna för naturvetenskap 

och matematik. Vidare visade erfarenheten att flickorna föredrog minneskunskap och 

upplevde estetiska värden, medan pojkarna gick mer ”på djupet” och såg de stora 

sammanhangen.
72
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I det sista stycket från kollegieprotokollet ovan ges återigen exempel på den dikotoma 

inställningen i fråga om gymnastikundervisningen, där isärhållandet bör utökas enligt 

gymnastiklärarinnan. 

 

I avseende på uppfostran hade samundervisningen enligt kollegiets enhälliga mening ej 

medfört några olägenheter, utan snarare fördelar. Gossar och flickor se mera naturligt på 

varandra, då de från början uppfostras gemensamt, och några olägenheter i moraliskt 

hänseende hava under hela den tid samskolan varit i verksamhet - sedan höstterminen 1906 - 

ej veterligt förekommit. Visserligen leka gossar och flickor på skolgården i allmänhet i skilda 

grupper, men utan tvivel ha flickorna haft ett mildrande inflytande på gossarnas uppträdande. 

Å andra sidan har iakttagits, att flickorna i samskolan äro i det hela enklare klädda än 

flickskolornas elever. Läraren i kristendom hade den erfarenheten, att den gemensamma 

konfirmationsundervisningen hade visat sig synnerligen lämplig. 

 

Kollegiets yttrande i fråga om uppfostransaspekten liknar mönstret från deras erfarenheter 

avseende undervisningen. Samundervisningen – den dikotoma principens motsats – anses ha 

verkat positivt på båda könen. Dock erkänns ett existerande av isärhållande i fråga om lekarna 

på skolgården, där pojkar och flickor oftast lekar i skilda grupper. Återigen påpekas hur 

”flickorna haft ett mildrande inflytande på gossarnas uppträdande” – den kvinnliga symbiosen 

i direkt relation till det manliga könet, ett exempel på hierarkin. Detta förhållande kopplas 

märkvärdigt nog till samskoleflickornas klädsel, som anses vara enklare än flickskolornas 

elever. Är detta ett uttryck för en kollegiehållning att ”olägenheter i moraliskt hänseende” 

hade kunnat inträffa om samskoleflickorna hade klätt sig på ett mer attraktivt sätt? Det skulle i 

så fall kunna tolkas som att den kvinnliga friheten, den expansiva och otrygga, har varit 

begränsad på samskolan. 

 

Skolläkaren, som endast tjänstgjort från och med innevarande termins början, ansåg sig på 

grund härav ej kunna avgiva något eget yttrande, men framställde till kollegiet en del frågor 

till diskussion beträffande samundervisningens betydelse i hygieniskt avseende. Helt naturligt 

hava flickorna ej samma styrka och uthållighet i fysiskt avseende som gossarna, varför det, 

såsom förut är nämnt, är lämpligt, att undervisningen i gymnastik meddelas i skilda 

avdelningar. Vidare ansåg sig kollegiet hava konstaterat, att flickornas iakttagande av större 

yttre renlighet inverkat fördelaktigt på gossarna. Någon egentlig överansträngning hade i 

allmänhet ej förekommit, utom möjligen beträffande flickorna i sjätte och någon gång i femte 

klassen, detta i så fall beroende på deras större ambition och därpå att flickorna vid 
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överläsningen mindre än gossarna förstå och skilja på huvudsak och bisak. Flickorna måste 

också under utvecklingsperioden anses vara mera ömtåliga än gossarna. Härtill kommer, att 

flickornas arbetstid i allmänhet är längre. De ha nämligen två timmars kvinnligt handarbete i 

veckan och deltaga till större antal än gossarna i sångundervisningen samt i frivillig franska. 

Det är därför av vikt, att nödig hänsyn tages till flickorna i detta avseende och att, där så anses 

behövligt, avråda flickorna från deltagande i undervisningen i de frivilliga ämnena. 

 

När det gäller kollegiets yttrande avseende den hygienska aspekten, syns inledningsvis en 

hållning rörande gymnastikundervisningen som redan har diskuterats ovan. ”Flickornas 

iakttagande av större yttre renlighet” (den anpassade, kvinnliga symbiosen) ställs återigen i 

direkt förhållande till att den ”inverkat fördelaktigt på gossarna”. 

 

På ett liknande sätt som resonemanget i kollegieprotokollet av den 14 februari 1914 förklaras 

de äldre flickornas överansträngning med deras (alltför) stora ambition – den expansiva, 

typiskt manliga friheten får negativa konsekvenser på det kvinnliga könet. Dessutom hänvisas 

till att flickorna ”mindre än gossarna förstå och skilja på huvudsak och bisak”, vilket stämmer 

väl överens med skolkommissionens tankefigurer om genus, som enligt Nordström var att 

”flickorna ansågs ej ha reda, sammanhang, överskådlighet och blick för det väsentliga som 

pojkarna hade”.
73

 Förklaringar söks också i biologiska skillnader (flickorna är ”mera ömtåliga 

än gossarna” under utvecklingsperioden) samt i det faktum att flickornas arbetstid i allmänhet 

är längre än gossarna (en aspekt som kommer att diskuteras under avsnitt 2.2.2). En 

begränsning av flickornas frihet föreslås följaktligen, genom att ”avråda flickorna från 

deltagande i undervisningen i de frivilliga ämnena”. 

 

1918 års skolkommissions arbete mynnade bland annat ut i ett betänkande rörande grunder för 

en ny läroverksorganisation, som kungliga skolöverstyrelsen 22 april 1922 ”anbefallde” 

kollegiet vid samskolan i Filipstad att skicka in sitt yttrande över.
74

 Skrivelsen låter meddela 

att kollegiets beslut varit enhälligt i alla punkter. Återgivningen och analysen av denna 

skrivelse är nedan uppdelad i de fyra områdena skolväsendets allmänna organisation, 

samundervisningen, realexamen samt övningsämnen. 
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Skolväsendets allmänna organisation: Till de allmänna riktlinjer, som varit vägledande för 

kommissionens arbete, kan kollegiet uttala sin fulla anslutning. Att det svenska skolväsendet 

bör organiseras som en sammanhängande enhet, att tillfälle bör beredas de för studier 

begåvade, från vilka samhällslager de än komma, att åtnjuta undervisning i läroverken, och att 

staten bör taga sig an flickornas undervisning i samma utsträckning som gossarnas, därom är 

kollegiet fullt ense med kommissionen. [...] 

 

Till denna princip, ”att staten skulle ge den kvinnliga ungdomen samma möjligheter till 

bildning som den manliga”, anslöt sig samtliga 800 remissinstanser, enligt Nordström.
75

 

Denna princip strider mot Hirdmans lagar om isärhållande och hierarki. 

 

[...] Samundervisningen: Utan att ta ståndpunkt till samundervisningens lämplighet på 

gymnasialstadiet vill kollegiet vitsorda, att denna undervisningsform visat sig mycket lämplig 

och gynnsam för realskolans stadium. De invändningar som från vissa representanter för den 

medicinska forskningen gjorts mot samundervisningen i denna ålder må ha sitt värde; men de 

erfarenheter som kollegiets medlemmar gjort vid undervisning inom skilda skolformer peka 

enstämmigt i den riktningen, att samskolorna äro andra skolor överlägsna genom större 

trevnad, ljusare stämning, bättre kamratanda. Det psykologiska inflytande som gossarna och 

flickorna utöva på varandra är alldeles tydligt till båda könens fördel. Samskolornas 

arbetsordning har visserligen företett en väl stark belastning för flickornas vidkommande, men 

då kommissionen nu föreslår vissa lättnader för flickorna, anser sig kollegiet utan minsta 

tvekan kunna biträda kommissionens förslag om samundervisning i realskolan. 

 

Kollegiets erfarenheter av samundervisningen är likt föregående år överlag positiv. Tidigare 

exempel ur denna undersökning har dock ofta pekat på den kvinnliga symbiosens verkan på 

mannen – här framställs ett mer jämlikt förhållande, utan att poängtera det ena eller andra 

könets inflytande på det motsatta: ”det psykologiska inflytande som gossarna och flickorna 

utöva på varandra är alldeles tydligt till båda könens fördel”. Indirekt uttalas dock en 

”psykologisk” (biologisk) skillnad mellan könen. Åsikterna rörande flickornas belastning är 

dock desamma som tidigare års exempel. 

 

[...] Realexamen: [...] Att examensväsendet utövar en ofördelaktig inverkan på undervisningen 

ha kommissionens kvinnliga ledamöter med rätta framhållit. Men kommissionen, som i ett 

annat sammanhang varnat för att överskatta den psykiska olikheten mellan gossar och flickor, 
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söker nu rädda så mycket som möjligt av examensmetoden genom att ställa de båda könen på 

helt olika nivåer. De pedagogiska betänkligheterna mot examen få icke alls tillämpas på 

gossarna, och beträffande flickorna kommer kommissionen fram till den underliga 

konsekvensen, att de som ta undervisningen i sakta mak i A- eller B-skolor få slippa examen, 

under det att de flickor som gå i samrealskolan skola icke blott ansträngas av dessa skolors 

mera forcerade undervisning utan därjämte också plågas av examen! Den pedagogiska 

kompromiss, som här tydligen föreligger, har icke givit något resultat. 

 

Man hade väntat sig, att vid genomförandet av en skolreform nödig hänsyn skulle tagas till 

den samlade pedagogiska erfarenhet, som för undervisningens egen skull kräver, att 

examensväsendet inskränkes till det minsta möjliga. I stället har kommissionen föreslagit ett 

system med dubbla inträdesprövningar och dubbla avgångsexamina. Detta är icke reform, det 

är reaktion. 

 

Den ”i grunden ambivalenta könsideologin” som Schånberg menar att 1918 års 

skolkommission uppvisade, uppmärksammas även av kollegiet i Filipstad. Kollegiet tycks här 

försvara en ståndpunkt som innebär att det inte föreligger tillräckliga biologiska skillnader 

mellan könen för att kunna förespråka olika examensförfaranden för pojkar och flickor. Även 

här görs försök att undvika en reproducering av dikotomin och hierarkin, för att tala Hirdmans 

språk. 

 

[...] Övningsämnen: Beträffande gymnastik har kommissionen föreslagit, att 

lärjungeavdelningarna skola omfatta högst sextio lärjungar. Att samtidigt undervisa så många 

går rätt bra, om de äro endast gossar eller endast flickor, men när avdelningarna bli blandade, 

är det mycket olämpligt och svårt med så många lärjungar, varför nödig hänsyn bör tagas till 

detta förhållande vid bestämmandet av lärjungeavdelningarnas maximistorlek. 

 

I fråga om gymnastikundervisningen är dock kollegiets åsikt densamma som tidigare års 

exempel har visat – dikotomin måste upprätthållas. 

 

I ett ”protokoll vid sammanträde med Filipstads samskolas kollegium i anledning av 

inspektion den 14 mars 1923”
76

 syns inledningsvis samma typ av diskussioner rörande 

gymnastikundervisningen som tidigare har redogjorts för. Även andra delar av 

samundervisningen diskuteras ur ett genusperspektiv: 
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Kollegiet leddes av undervisningsrådet, teol. d:r Aug. Johansson, som i anledning av den 

förrättade inspektionen anförde i huvudsak följande. [...] Arbetsfördelning: I den lägsta 

gymnastikavdelningen undervisas gossar och flickor under vissa timmar gemensamt, under 

andra timmar äro de skilda åt. Det vore bättre, om klass 1 finge bilda en enda avdelning och 

om gossarna och flickorna i kl. 2-3, resp. 4-5 bildade skilda avdelningar. Tyvärr kan en dylik 

uppdelning ej göras, förrän anslaget till övertimmar blivit höjt. 

 

Undervisningen: [...] Skrivböckernas yttre skick är mycket ordentligt, även gossarnas 

skrivböcker äro relativt bra. 

 

Samundervisningen: På ordförandens anhållan att få del av kollegiets erfarenheter angående 

samundervisningen gjordes uttalanden av adjunkterna Jungblom och Larsson samt rektor, 

vilka samtliga framhöllo, att flickorna på grund av kursplanernas beskaffenhet bliva mera 

ansträngda än gossarna, särskilt i de högre klasserna, att flickorna i allmänhet äro mera 

samvetsgranna än gossarna men mera nervösa inför examen och att samundervisningen i 

övrigt synes vara gynnsam för både gossar och flickor. 

 

Påpekandet att ”även gossarnas skrivböcker äro relativt bra” ger uttryck för att normen för 

”det ordentliga” anses upprätthållas av flickorna (den kvinnliga symbiosen). Flickornas 

överansträngdhet påpekas ånyo, vilket här förklaras av att kursplanerna skulle innehålla en 

inbyggd dikotomi. Inför examen är flickorna ”mera samvetsgranna än gossarna” (symbios) 

men ”mera nervösa” (otryggheten, friheten, det manliga). 

 

I en utgående skrivelse till Kungliga skolöverstyrelsen 26 augusti 1925 avger läroverkets 

rektor sitt yttrande ”angående de erfarenheter som kunna hava vunnits i fråga om de nya 

grunderna för statsbidrag till undervisning i slöjd”:
77

 

 

[...] De nu gällande bestämmelserna vittna bl. a. om att riksdagen fallit offer för en naiv 

underskattning av slöjdundervisningens betydelse. Det torde därför från pedagogiskt håll böra 

med styrka framhållas, att man vid de läroverk, där undervisning i manlig slöjd varit anordnad, 

haft de allra bästa erfarenheter om dess inverkan på gossarna. Man får aldrig se en så hurtig 

hängivenhet åt arbetsuppgifterna som under slöjdlektionerna. Som komplement till skolornas 

övervägande teoretiskt lagda undervisning har slöjdundervisningen en mycket stor betydelse. 

Den skänker omväxling, den övar hand och öga, den skapar förtrogenhet med vardagslivets 
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praktiska ting. Det förefaller som om en demokratisk riksdag skulle ha stora skäl att 

understödja och uppmuntra denna undervisning i stället för att, som nu har skett, försätta den i 

en missgynnad undantagsställning. 

 

Utdraget behandlar den manliga slöjden, som rektorn anser haft en positiv inverkan på 

pojkarna. Slöjdundervisningen anses ha ”en mycket stor betydelse […] som komplement till 

skolornas övervägande teoretiskt lagda undervisning”, då den bland annat ”skänker 

omväxling”. Det framgår med andra ord att den visserligen utgör en positiv inverkan på 

pojkarna, men att den ändå är underordnad den teoretiska undervisningen. 

 

Texten är av störst intresse då den jämförs med en annan utgående skrivelse från rektorn drygt 

två år senare, då en motsvarande redogörelse för synen på det kvinnliga handarbetet återfinns. 

En mer ingående analys följer därför i samband med skrivelsen 30 november 1927. 

 

Under slutskedet av vårterminen 1926 sammankallades kollegiet enkom för att diskutera en 

förseelse som en pojke i fjärde klass vid namn Österberg, tillsammans med några andra 

gossar, hade begått.
78

 Av rektorns redogörelse vid mötet framkom att det Österberg hade gjort 

var att lägga en kondom i en skolbänk tillhörande en flicka i samma klass. Mötet beslutade 

stänga av Österberg resten av vårterminen samt hela kommande hösttermin: 

 

[...] Kollegiet hade sammankallats med anledning av vissa företeelser, som begåtts av några 

gossar. Härom lämnade rektor följande redogörelse. 

 

Förliden onsdag efter en lektions slut hade en av flickorna i fjärde klassen i sin bänk funnit ett 

föremål, som hon och några kamrater betraktade under några ögonblick och därefter 

överlämnade till lärarinnan. Det var en gummi-kondong, innesluten i ett litet kuvert. [...] 

 

Det framgick av förhören, att såväl Österberg som de övriga gossarna haft vetskap om vilket 

ändamål dylika föremål tjäna. 

 

På frågan varför de just tänkt på Karin svarade gossarna, att det icke fanns någon särskild 

anledning. Men det har på annat sätt kommit till kännedom, att denna flicka brukar tala ett 

mera ovårdat språk och att pojkarna brukar retas med henne. Det synes alltså vara med 

beräkning som de båda gossarna utsett henne till offer för sitt skämt. 
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[...] Det framhölls vidare [vid diskussionen], att en förseelse som denna kunde vid ett 

gossläroverk bedömas relativt milt. Men vid en samskola vore det nödvändigt att med största 

skärpa reagera mot sådant som kan dra ner de ungas fantasiliv och i otillbörlig grad rikta deras 

uppmärksamhet på det sexuella livet. I synnerhet måste det anses beklagligt, om de unga 

flickornas tankar och reflexioner i förtid inriktas på ömtåliga sexuella problem.*) Av dessa 

skäl funno samtliga kollegiets medlemmar det uppenbart att man på detta fall borde tillämpa 

den punkt i läroverksstadgan, där det talas om lärjunge, som genom osedlighet utövar skadligt 

inflytande på sina medlärjungar. 

 

[...] På förslag av första lärarinnan dömde kollegiet lärjungen Axel Österberg i klass 4 till 

förvisning från läroverket under innevarande vårtermin samt nästkommande hösttermin. Detta 

kollegiets beslut var enhälligt. 

 

[...] *) Saken har, beklagligt nog, väckt stort uppseende bland samskolebarnens målsmän, och 

man kan väl förstå, att kollegiets åtgärder gent emot de skyldige motsetts med spänning av 

målsmän, som äro rädda om sina barn och ej vilja se dem utsatta för sådana råa utslag av 

kamratlivet. Kollegiet har ansett att det i egenskap av kollegium vid en samskola måste bevaka 

målsmännens intresse i detta avseende. (med rektors gillande tillagt vid justeringen) 

 

Utdraget ovan innehåller en rad punkter som kan tolkas ur ett Hirdmanskt genusperspektiv. 

Till att börja med är det värt att uppmärksamma frågan varför pojkarna hade valt att lägga 

kondomen i just Karins skolbänk. Medan de själva svarade ”att det icke fanns någon särskild 

anledning”, hade rektorn på omvägar fått reda på att pojkarna brukade reta henne, bland annat 

på grund av hennes ovårdade språk. Detta kan tolkas som att pojkarna, medvetet eller 

omedvetet, sökte begränsa Karins frihet (som kan kopplas till hennes ovårdade språk) och 

därmed upprätthålla den rådande hierarkin mellan pojkar och flickor. 

 

Denna frihetsbegräsning, samt ett tydligt inslag av vikten av isärhållande, lyser även igenom 

när det gäller det faktum att förseelsen kunde ha ansetts ”bedömas relativt milt” om den 

inträffat vid ett gossläroverk (män, frihet), medan den vid en samskola måste hanteras 

annorlunda – särskilt för att skydda de ”unga flickornas tankar och reflexioner” så att de inte 

”i förtid inriktas på ömtåliga sexuella problem” (kvinnor, symbios). Av tillägget till 

protokollet framgår att en liknande syn på saken förelåg hos samskolebarnens målsmän, ”som 

äro rädda om sina barn och ej vilja se dem utsatta för sådana råa utslag av kamratlivet” – även 

här fås en inblick i den rådande dikotomin och relationen frihet/symbios. 
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Avslutningsvis: det yngsta textutdraget som berör denna frågeställning kommer från en av 

rektorn utgående skrivelse till Kungliga Skolöverstyrelsen, läroverksavdelningen.
79

 Skrivelsen 

behandlar uppenbarligen synpunkter på såväl 1918 års skolkommission och 1924 års 

skolsakkunnige som 1927/1928 års skolreform. De delar av skrivelsen som kan tolkas ur ett 

genusperspektiv åtföljs nedan av en kortfattad analys efter varje utdrag, för att avslutningsvis 

analyseras sammanfattande, med en återkoppling till skrivelsen 26 augusti 1925 angående 

manlig slöjd: 

 

Med anledning av Överstyrelsens skrivelse till rektorerna den 15 juli 1927 får jag härmed, i 

egenskap av rektor vid samskolan i Filipstad, vördsamt anföra följande. 

 

[...] Jag skall vidare tillåta mig framställa några generella anmärkningar mot våra skolkursers 

innehåll. 

 

[...] Tag en flicka, som genomgått den nya samrealskolan. Hur mycket begrepp har hon fått 

om hemkultur? I pressen, i hemmen, i samhället, överallt framhålles numera hemvården såsom 

en av vår tids största angelägenheter. I folkhögskolorna har man också hemvård som ett 

särskilt ämne. Men i de traditionsbundna statsskolorna finns det inte, och kommer sannolikt 

aldrig dit. Annars tycker man väl, att någon kunskap om möbelstilar, den gamle 

allmogekonsten, de olika landskapens textilier o.d. vore något av det som en ung kvinna skulle 

ha mest glädje av. 

 

Rektorn kopplar här det kvinnliga könet till begrepp som ”hemkultur”, ”hemvård” och ”den 

gamle allmogekonsten”, som kan tolkas tillhöra den kvinnliga symbiosen – ”något av det som 

ung kvinna skulle ha mest glädje av”. Indirekt, utan att det manliga könet nämns, uttalas 

också en isärhållandets princip, då dessa begrepp så tydligt sammankopplas till det kvinnliga 

könet. 

 

[...] Överhuvud kan man mot både skolkommissionens och de skolsakunniges kursplaner rikta 

den anmärkningen, att de alldeles för mycket underskattat värdet av övningsämnena. Man kan 

t.ex. se hur det gått, när de skolsakkunnige ha försökt att ”förbättra” skolkommissionens 

förslag i vissa punkter. Kommissionen föreslår bl.a. att undervisningen i hushållsgöromål för 

flickorna skall förläggas till klass 3. De sakkunnige ändra detta till klass 2. För att något av de 
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teoretiska ämnena skall få en nog förmånlig plats på schemat flyttar man alltså det ämne, som 

för flickorna väl ändå är av större värde än något av de teoretiska, till en oförmånligare plats. 

Ty det är ju uppenbart, att undervisningen i hushållsgöromål bör komma på ett så högt stadium 

som möjligt. 

 

Rektorn redogör här tydligt för sin syn på undervisningen i hushållsgöromål, ”som för 

flickorna väl ändå är av större värde än något av de teoretiska”. 

 

I handarbete undervisas nu realskolans flickor under två veckotimmar. Det borde väl få anses 

som ett minimum. Men vad göra de båda kommissionerna? Den första, skolkommissionen, 

stryker en av dessa timmar i de två högre klasserna, så att det i stället för 8 timmar blir 6. Den 

andra, de skolsakkunnige, stryker en timme i de tre högsta klasserna, så att det blir 5 timmar. 

Ju mera utredning, dess sämre ställning för den kvinnliga slöjden. Och det i dessa tider, då 

hemslöjd och handarbete omfattas med större intresse än på mycket länge och då t.ex. vår 

textilkonst upplever en högst märklig renässans! 

 

Det är betecknande att både skolkommissionen och de skolsakkunnige föreslå ett större antal 

timmar i teckning än i handarbete. Vilket av dessa ämnen har en flicka största nytta av, och 

vilket skänker henne den största glädjen? Varenda människa, som tillfrågas om den saken, 

skall svara: av handarbete, naturligtvis. Men varför skola då flickorna ägna en så mycket större 

tid åt teckning? Sannolikt endast därför att teckningen har en starkare tradition och en talrikare 

lärarekår bakom sig. 

 

Även här framkommer rektorns åsikt i fråga om hemslöjd och handarbete, som är tydligt 

strukturerat för flickorna. Av utdraget framgår att ”både skolkommissionen och de 

skolsakkunnige föreslå ett större antal timmar i teckning än i handarbete”, vilket rektorn starkt 

motsätter sig. En flicka har större nytta och glädje av handarbete än teckning, enligt rektorn. 

Som framgår av avsnitt 2.2.2 senare i denna undersökning, framstår teckning vid denna tid 

som ett ämne som har en mer maskulin än feminin karaktär, medan det kvinnliga handarbetet 

närmast per definition har en extremt feminin dito. Rektorns åsikt i denna fråga kan därmed 

tolkas som ett försök att reproducera den existerande dikotomin för dessa båda ämnen. 

 

Exemplen kunde bli mångfalt flera. Men de skulle endast belysa samma sak, nämligen att om 

man i första hand ser till den medborgerliga bildningens behov, så äro både skolkommissionen 



29 
 

och de skolsakkunniges förslag till kursplaner i många stycken otillfredsställande. Det riktiga 

synes därför vara att åvägabringa en mycket grundlig revision av deras förslag. [...] 

 

Då de exempel som rektorn tidigare har redogjort för alla är kopplade enbart till flickornas 

undervisning, går det att dra den slutsatsen att rektorn med ”den medborgerliga bildningen” 

huvudsakligen menar den kvinnliga medborgerliga bildningen. Indirekt kan den mer 

teoretiska utbildningen tolkas vara menad för det manliga könet. Detta påminner om de 

slutsatser som Kyle gör redan i fråga om 1800-talets svenska flickskolor, där huvudmålet som 

tidigare nämnts inte var att utbilda flickorna, utan att höja bildningsnivån för kvinnan i hennes 

roll som maka och mor i hemmet. Ännu en gång syns en återkommande dikotomi. 

 

[...] Om jag härmed får övergå till att säga något om de olika ämnena, så tillåter jag mig börja 

med matematiken. 

 

Kurserna i matematik skulle utan olägenhet kunna väsentligt förkortas, såväl för gossarna som 

i synnerhet för flickorna. [...] 

 

[...] Kvinnligt handarbete måste, som jag ovan framhållit, anses för ett av de allra mest 

givande ämnena för den kvinnliga ungdomen. Dess mera förvånansvärt är det att det i de 

föreslagna kursplanerna icke finns någon plats för vävning. Man frågar sig varför läroverken i 

detta fall skola ha det sämre ställt än folkskolorna, för att nu icke tala om folkhögskolorna. Ur 

bildningssynpunkt – både formellt och reellt – är det naturligtvis ofantligt mycket mera värt 

för en flicka om hon kan sätta upp en väv och känner till något om textila mönster än om hon 

kan räkna en ekvation eller har reda på de franska kolonierna. Men det ser ut som om 

bildningssynpunkterna i många stycken ha spelat en underordnad roll vid dessa kursers 

uppgörande. [...] 

 

En liknande polarisering mellan bildning och utbildning, mellan kvinnligt och manligt, görs 

av rektorn i ovanstående stycken. Rektorn framhåller återigen vikten av det praktiska 

handarbetet för kvinnorna och ställer det bland annat mot den teoretiska matematiken. 

 

Sammanfattningsvis uppvisar rektorns skrivelse en mängd exempel på framför allt synen på 

flickors (ut)bildning, som i flertal fall tydligt demonstrerar en härskande dikotomi. Det är här 

relevant att ta i beaktande den redogörelse för erfarenheterna rörande pojkarnas manliga slöjd 

som rektorn drygt två år tidigare lämnat, där det som tidigare nämnts bland annat framkom att 
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slöjdundervisningen ansågs ha ”en mycket stor betydelse” ”som komplement till skolornas 

övervägande teoretiskt lagda undervisning”. Skillnaden i rektorns syn på pojkars och flickors 

bildning (som till exempel slöjd och handarbete) ligger i att medan den ansågs utgöra en bisak 

för pojkarna, var den snarare en huvudsak för flickorna. Hirdmans lag om isärhållandet, som i 

sin tur legitimerar den manliga normen, strukturerar utbildning och arbetsliv (frihet) för 

mannen samt hemmet för kvinnan (symbios). 

 

2.2.2 Genuskontraktet utifrån elevernas skolgång 
 

Arbetsordningen för eleverna i klass 6 under de undersökta höstterminerna 1909-1927 kan 

sammanfattas enligt följande:
80

 

 

28 lärotimmar i veckan ägnades åt ”obligatoriska” läroämnen – kristendom, modersmålet, 

tyska, engelska, historia, geografi, matematik, biologi, fysik och kemi. Med ”obligatoriska” 

menas här att ämnena lästes av samtliga elever utan undantag. Till läroämnena räknades även 

2-3 timmar frivillig franska samt under vissa läsår 1 timme frivilliga laborationer i fysik. 

 

Utöver de obligatoriska läroämnena bedrevs även undervisning i ”icke-obligatoriska” 

övningsämnen. ”Icke-obligatoriska” ämnen definieras här som att de inte alltid lästes av alla 

elever – vissa ämnen var valfria/frivilliga, medan det i andra fall fanns möjlighet att bli 

befriad från undervisningen. Vilka övningsämnena var samt antalet lärotimmar i veckan som 

ägnades åt dem, varierar något under undersökningsperioden. Eftersom läroämnena frivillig 

franska och frivilliga laborationer i fysik inte var helt obligatoriska, har de i denna 

undersökning kategoriserats tillsammans med övningsämnena – precis som fallet är i 

årskatalogerna, varifrån uppgifterna är hämtade. 

 

De ”icke-obligatoriska ämnena” utgjordes av frivillig franska, frivillig instrumentalmusik, 

frivillig teckning, frivilliga laborationsövningar i fysik, frivillig slöjd, kvinnligt handarbete, 

sång, teckning och gymnastik. Antalet lärotimmar i veckan per icke-obligatoriska ämnen för 

elever i klass 6 under undersökta höstterminer 1909-1927 framgår av tabell 3 i bilagedelen. 
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Totalt har uppgifter om 120 elever (62 gossar, 58 flickor) noterats i årskatalogerna för de 

utvalda höstterminerna 1909-1927. Uppgifterna om dessa elever ligger till grund för 

undersökningen rörande de icke-obligatoriska ämnena. Tabell 4 i bilagedelen ger en bild av 

elevunderlaget. 

 

Genom att utifrån årskatalogerna sammanställa uppgifter om elevernas deltagande/befriande 

från deltagande av icke-obligatoriska ämnen, går det att besvara frågan hur stor andel av 

pojkarna respektive flickorna som deltog i undervisningen av de icke-obligatoriska ämnena 

under höstterminerna 1909-1927. Tabell 5 och 6 i bilagedelen visar hur stor andel av pojkarna 

respektive flickorna som deltog i undervisningen av icke-obligatoriska ämnen under 

undersökta höstterminer 1909-1927. 

 

Då inga tydliga förändringar över tid värda att uppmärksamma står att finna för något icke-

obligatoriskt ämne, varken för pojkar eller flickor, räcker det att närmare undersöka den 

genomsnittliga andelen av gossarna respektive flickorna som deltog i undervisningen av icke-

obligatoriska ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927, som utgörs av de 

genomsnittliga andelarna för tabell 5 och 6 i bilagedelarna och som illustreras tydligare nedan 

i diagram 1: 
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Diagram 1. Genomsnittlig andel av gossarna respektive flickorna i klass 6 som deltog i 

undervisningen av icke-obligatoriska ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927 

 

Anm: Fr = frivillig franska, I = frivillig instrumentalmusik, T = frivillig teckning, Lf = 

frivilliga laborationsövningar i fysik, Sl = frivillig slöjd, Hb = kvinnligt handarbete, s = sång, t 

= teckning, g = gymnastik 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

 

Utifrån diagram 1 är det möjligt att göra en grov kategorisering av de icke-obligatoriska 

ämnena i följande tre grupper: jämlika, maskulina och feminina. Till de jämlika ämnena kan 

frivillig franska, frivilliga laborationsövningar i fysik, teckning och gymnastik räknas. 

Frivillig instrumentalmusik, frivillig teckning och frivillig slöjd kan hänföras till de maskulina 

ämnena, medan kvinnligt handarbete och sång utgör de feminina. 

 

Att det överhuvudtaget är möjligt att göra en sådan sortering utifrån genus är en tydlig signal 

om att Hirdmans lag om isärhållandet (dikotomin) gör sig gällande i fråga om de icke-

obligatoriska ämnena. 

 

Särskilt intressant är att jämföra de liknande ämnena frivillig slöjd och kvinnligt handarbete, 

som har en extremt tydlig koppling till elevernas kön. För det första föreligger det en skillnad 

på så vis att den ”manliga” slöjden var frivillig, medan den ”kvinnliga” motsvarigheten var 

obligatorisk. För det andra var det endast 21% av pojkarna som undervisades i frivillig slöjd, 

mot 98% av flickorna i kvinnligt handarbete (endast 1 av 58 flickor var befriad från 

deltagande under undersökningsperioden). Dessa praktiska ämnen skiljer sig därmed åt på så 

vis att medan slöjden för pojkarna sågs som ett frivilligt komplement till de mer teoretiska, 
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obligatoriska ämnena, utgjorde det kvinnliga handarbetet en självklarhet för flickorna. Detta 

kan jämföras med den diskussion och analys rörande bildning och utbilning, manligt och 

kvinnligt, som tidigare förts i avsnitt 2.2.1. 

 

De icke-obligatoriska ämnena frivillig instrumentalmusik och frivillig teckning (maskulina) 

kan ställas mot undervisningen i sång (feminint), då de alla har karaktären av mer ”bildande” 

än ”utbildande” ämnen. Jämförelsen liknar den mellan frivillig slöjd och kvinnligt handarbete. 

Instrumentalmusik och (extra) teckning är frivilliga, medan sångundervisningen är 

obligatorisk. Även här föreligger en betydlig skillnad i andelen elevdeltagande mellan pojkar 

och flickor – inte ens ämnena frivillig instrumentalmusik och frivillig teckning sammantaget 

kan för pojkarna (39%) uppvisa ett tillnärmelsevis lika högt deltagande som flickornas 

deltagande i sång (74%). Detta bekräftar tidigare dragna slutsatser i fråga om det isärhållande 

synsättet på bildning och utbildning. 

 

Hittills har endast redovisats hur stora andelar av pojkarna respektive flickorna som deltog i 

den icke-obligatoriska undervisningen höstterminerna 1909-1927. Detta är intressant i sig, 

men eftersom antalet lärotimmar i veckan för dessa ämnen skiljer sig åt och dessutom varierar 

något över tid, som tidigare redogjorts för i tabell 3 i bilagedelen, bör även detta vägas in i 

undersökningen. 

 

Genom att multiplicera andelen av pojkarna/flickorna som deltagit i undervisningen av ett 

visst ämne med antalet lärotimmar i veckan för det specifika ämnet, går det att räkna ut det 

genomsnittliga antalet lärotimmar i veckan som pojkarna respektive flickorna hade i de icke-

obligatoriska ämnena under undersökta höstterminer 1909-1927. Tabell 7 och 8 i bilagedelen 

beskriver resultaten av denna ekvation. 

 

Undersökningen visar att pojkarna i genomsnitt läste 7,82 lärotimmar i veckan i de icke-

obligatoriska ämnena under undersökta höstterminer 1909-1927, medan motsvarande resultat 

för flickorna är 9,26 lärotimmar i veckan. 

 

En tydligare illustration av summeringen av antalet genomsnittliga lärotimmar i veckan i 

summakolumnen till höger i tabell 7 och 8 i bilagedelen visas nedan i diagram 2: 
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Diagram 2. Genomsnittligt antal lärotimmar i veckan för eleverna i klass 6 som deltog i 

undervisningen av icke-obligatoriska ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927 

 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

Redogörelser för Statens Samskola i Filipstad läsåren 1909-1928. Årsredogörelser 1896-1931, 

F V c:1-3. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

Av diagram 2 framgår tydligt att flickorna i genomsnitt ägnade mer tid åt de icke-

obligatoriska ämnena än pojkarna under undersökningsperioden, vilket också framgår av det 

genomsnittliga resultatet 9,26 lärotimmar i veckan för flickorna mot pojkarnas 7,82. 

 

Resultaten i sig själva är en bekräftelse på en existerande dikotomi, då antalet lärotimmar i 

veckan för pojkarna respektive flickorna skiljer sig åt. Att flickorna överlag ägnar mer tid åt 

de icke-obligatoriska ämnena än pojkarna, kan för det första förklaras med att flertalet av 

dessa ämnen (som exempelvis kvinnligt handarbete och sång) har en karaktär som är mer 

”bildande” än ”utbildande” (jämför tidigare diskussioner kring detta). En annan förklaring kan 

ligga i den rådande hierarkin, som enligt Hirdman deklarerar att det är mannen som är norm. 

Utifrån denna princip går det att göra tolkningen att det inte räcker med att kvinnan presterar 

lika mycket som mannen för att uppfattas som jämlik – hon måste prestera mer än honom. 

 

Vilka betyg erhölls av pojkarna respektive flickorna i de obligatoriska läroämnena under 

höstterminerna 1909-1927? Kan deras betyg säga något om vilka ämnen som uppfattades som 

”manligt” eller ”kvinnligt” kodade? 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1909 1912 1915 1918 1921 1924 1927

Gossar

Flickor



35 
 

För att undersöka vilka betyg eleverna erhöll, har betygen i de obligatoriska läroämnena under 

undersökta höstterminer 1909-1927 kartlagts och analyserats. Uppgifterna står att finna i 

betygskataloger. 

 

Totalt har uppgifter om 116 elever (60 gossar, 56 flickor) noterats i betygskatalogerna för de 

utvalda höstterminerna 1909-1927. Att det är något färre elever (4 st) upptagna i 

betygskatalogerna jämfört med tidigare nämnda årskataloger, förklaras av att dessa fyra elever 

inte fullföljt utbildningen. Uppgifterna om dessa 116 elever ligger till grund för 

undersökningen rörande de obligatoriska ämnena. Tabell 9 i bilagedelen ger en bild av 

elevunderlaget. 

 

Betygssystemet som användes under undersökningsperioden var en sjugradig skala av 

bokstavsbetyg, där A betecknade det högsta betyget (Berömlig) och C det lägsta 

(Otillräcklig). För att kunna beräkna medel- och medianbetyg har betygssystemet i denna 

undersökning omvandlats till en sjugradig skala av sifferbetyg, där 7 motsvarar det högsta 

betyget A och 1 det lägsta betyget C: 

 

7 A Berömlig 

6 a Med utmärkt beröm godkänd 

5 AB Med beröm godkänd 

4 Ba Icke utan beröm godkänd 

3 B Godkänd 

2 BC Icke fullt godkänd 

1 C Otillräcklig 

 

Tabell 10 och 11 i bilagedelen visar genomsnittsbetyg för gossarna respektive flickorna i både 

de enskilda ämnena och överlag. 

 

Precis som i fallet med undersökningen av de icke-obligatoriska ämnena kan inga tydliga 

trender över tid skönjas, varför de mest intressanta delarna av nämnda tabeller är de 

genomsnittliga betyg som pojkarna och flickorna erhöll i respektive ämne under hela 

undersökningsperioden 1909-1927, samt det totala genomsnittsbetyget (medel) för respektive 

kön. Diagram 3 nedan ger en tydligare bild av detta. 
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Diagram 3. Medelbetyg för eleverna i klass 6 i obligatoriska läroämnen samt överlag under 

undersökta höstterminer 1909-1927 

 

Anm: Kr = kristendom, Mo = modersmålet, Ty = tyska, En = engelska, Hi = historia, Ge = 

geografi, Ma = matematik, Bi = biologi, Fy = fysik, Ke = kemi 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

Utifrån diagram 3 kan det konstateras att pojkarnas och flickornas genomsnittliga betyg är 

förhållandevis lika, både sett till respektive ämne och överlag. Det totala genomsnittsbetyget 

för pojkarna är 3,63 mot flickornas 3,51, vilket kan betecknas som relativt jämlika värden. En 

kategorisering av de obligatoriska läroämnena i fråga om kön och betyg skulle kunna innebära 

att tyska och engelska klassas som feminina ämnen; historia, matematik, fysik och kemi som 

maskulina ämnen; kristendom, modersmålet, geografi och biologi som relativt jämlika ämnen. 

Kategoriseringen är grundad på skillnader i medelbetygen mellan pojkar och flickor utifrån ett 

värde av 0,2 eller mer. 

 

För flickornas del stämmer detta väl överens med de sedan 1800-talet rådande 

föreställningarna om den ideala utbildningen vid de svenska flickskolorna som Kyle redogör 

för i sin forskning, som innebar ett fokus på humanistiska ämnen (dit tyska och engelska 

räknas) med lite inslag av naturvetenskapliga ämnen (som fysik och kemi) och matematik.
81

 

 

På ett motsvarande sätt som i undersökningen av de icke-obligatoriska ämnena, leder denna 

möjliga sortering av de obligatoriska ämnena utifrån genus till slutsatsen att en viss dikotomi 

existerar även i detta fall. Att isärhållandets princip till viss mån kan ha en koppling till 
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bildning (i det här fallet humanistiska ämnen, utifrån en tolkning av Kyles slutsatser) och 

utbildning (naturvetenskapliga ämnen och matematik), bekräftar tidigare förda diskussioner 

kring den feminina bildningen och den maskulina utbildningen. 

 

Då extrema värden, i det här fallet en grupp elever med ovanligt höga eller låga betyg, kan ge 

en missvisande bild vid uträkningen av medelbetyg, redovisas i tabell 12 och 13 i bilagedelen 

en beräkning av medianbetyget för pojkarna och flickorna i respektive ämne under hela 

undersökningsperioden 1909-1927, samt det totala genomsnittsbetyget (median) för 

respektive kön. 

 

Precis som resultaten av tabell 10 och 11 i bilagedelen presenterades i diagram 3, kan en 

illustration av medianbetyget för pojkarna och flickorna i respektive ämne samt det totala 

medianbetyget under hela undersökningsperioden 1909-1927 (tabell 12 och 13 i bilagedelen) 

ges i följande diagram 4: 

 

Diagram 4. Medianbetyg för eleverna i klass 6 i obligatoriska läroämnen samt överlag under 

undersökta höstterminer 1909-1927 

 

Anm: Kr = kristendom, Mo = modersmålet, Ty = tyska, En = engelska, Hi = historia, Ge = 

geografi, Ma = matematik, Bi = biologi, Fy = fysik, Ke = kemi 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

Av diagram 4 framgår att medianbetyget för pojkarna och flickorna är identiskt i alla 

obligatoriska ämnen utom ett enda (fysik). Det totala medianbetyget för pojkarna är 3,50 mot 

flickornas 3,35 – två relativt jämlika värden. En kategorisering av de obligatoriska 
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läroämnena i fråga om kön och betyg utifrån diagram 4 framställer alla ämnen utom ett som 

jämlika – fysik kan klassas som maskulint. 

 

Till och med det ämne som enligt diagram 3 uppvisade störst skillnad i betyg (0,53) mellan 

könen – matematik – framställs enligt en medianuträkning som ett helt jämlikt ämne. Detta 

innebär att extrema värden, i det här fallet ett antal pojkar med ovanligt höga och ett antal 

flickor med ovanligt låga betyg, har påverkat resultatet i medeluträkningen. 

 

En fortsatt diskussion om vilka slutsatser som kan dras av de divergerande resultaten av 

diagram 3 och 4 följer i avsnitt 3.2. 
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3 Slutsatser öch diskussiön 

3.1 Slutsatser och diskussion om genuskontraktet utifrån kollegiets 

och rektorns föreställningar 
 

Hur speglar materialet genuskontraktets föreställningar om genus och genussystemet utifrån 

hur de styrande/ledande på Samskolan i Filipstad såg på elevernas skolgång 1909-1927? 

 

Resultatet av denna undersökta frågeställning grundas på textutdrag ur åtta protokoll eller 

utgående skrivelser som ger utrymme för tolkningar av kollegiets föreställningar om pojkar 

och flickor, manligt och kvinnligt. Textutdragen spänner över en tid från 4 februari 1914 till 

30 november 1927. De analytiska verktyg hämtade från Hirdmans teori om genus och 

genussystemet som framför allt har varit användbara vid analysen av undersökningen är lagen 

om isärhållandet (dikotomin) och relationen frihet-symbios i förhållande till kön. 

 

Undersökningen uppvisar vid en första anblick ett flertal exempel på att kollegiet och rektorn 

vid Samskolan i Filipstad ansåg sig ha positiva erfarenheter av samundervisningen av pojkar 

och flickor överlag (se till exempel ett uttalande som ”samskolorna äro andra skolor 

överlägsna”), vilket går stick i stäv med Hirdmans lag om isärhållande. På en övergripande 

nivå framhålls också att ”staten bör taga sig an flickornas undervisning i samma utsträckning 

som gossarnas”, vilket strider mot Hirdmans lagar om isärhållande och hierarki. 

 

Denna inställning visar sig dock vara av en något skenbar karaktär, då den dikotoma principen 

liksom övriga delar av Hirdmans teori om genussystemet bekräftas gång på gång när kollegiet 

och rektorn utvecklar sina bakomliggande motiveringar till deras åsikter. Ofta ges detta 

uttryck i skilda föreställningar om könsliga attribut kopplade till Hirdmans tolkning av de 

existentiella behoven frihet och symbios. Typiska attribut för den kvinnliga symbiosen 

(”ambition, flit och ordentlighet”, ”ordentlighet och snygghet”) lyfts fram i direkt relation till 

det manliga könet. Flickorna anses ha ”utövat ett välgörande inflytande på gossarna” i fråga 

om undervisningsaspekten, ”haft ett mildrande inflytande på gossarnas uppträdande” när det 

gäller uppfostransfrågan och ”inverkat fördelaktigt på gossarna” avseende den hygienska 

aspekten. Enligt Hirdmans teori är detta exempel på hur kvinnan utgör den symbiotiska 

möjligheten för mannen. 
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Ett undantag, som framställer ett mer jämlikt förhållande mellan könen, är kollegiets uttalande 

från 27 februari 1923: ”det psykologiska inflytande som gossarna och flickorna utöva på 

varandra är alldeles tydligt till båda könens fördel”. Å andra sidan uttalas här indirekt en 

”psykologisk” (biologisk) skillnad mellan könen. 

 

Den dikotoma principen syns särskilt tydligt i fråga om kollegiet och rektorns åsikter 

avseende gymnastikundervisningen, som framgår av ett flertal textutdrag och som ofta 

grundas i en biologisk skillnad mellan pojkar och flickor (”deras fysiska fostran måste ledas 

efter olika grunder”, ”helt naturligt hava flickorna ej samma styrka och uthållighet i fysiskt 

avseende som gossarna”). 

 

En återkommande fråga i de undersökta protokollen och utgående skrivelserna rör en 

eventuell överansträngning för eleverna. Medan inga exempel på överansträngning hos pojkar 

nämns under undersökningsperioden, finns ett flertal fall då detta diskuteras för flickornas del, 

och då särskilt vissa flickor i de högre klasserna (femte och sjätte). Orsaken till 

överansträngning förklaras genom argument som främst kan kopplas till Hirdmans tolkning 

av begreppen genus och frihet. Den biologiska skillnaden utnyttjas i uttalanden som 

”flickorna vid den tiden befinna sig i utvecklingsåldern” och ”flickorna måste också under 

utvecklingsperioden anses vara mera ömtåliga än gossarna”. Den expansiva, typiskt manliga 

friheten – här i form av de äldre flickornas vilja att delta i så många frivilliga ämnen som 

möjligt – anses få negativa hälsomässiga konsekvenser på det kvinnliga könet. De 

överansträngda flickorna kan anses ha försökt förskjuta normen för den kvinnliga friheten 

inom det rådande genuskontraktet på skolan. Samtidigt finns tydliga exempel som belyser den 

inbyggda dikotomin i den sociala integrationen, särskilt i ett uttalande som menar att 

”flickorna på grund av kursplanernas beskaffenhet bliva mera ansträngda än gossarna, särskilt 

i de högre klasserna”. 

 

Relationen frihet/symbios avspeglas även i de textutdrag som är av mer moralisk eller 

uppfostransrelaterad natur. Ett tydligt exempel på detta är de diskussioner och beslut som blir 

följden av ”kondom-förseelsen” 1926. Vikten av isärhållande och synen på könens koppling 

till frihets- och symbiosrelaterade kodningar framgår här tydligt, genom uttalanden som 

behandlar det faktum att förseelsen måste behandlas annorlunda vid en samskola än om den 

hade inträffat på ett gossläroverk, särskilt för att skydda de ”unga flickornas tankar och 

reflexioner” rörande ”ömtåliga sexuella problem”. 
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I anslutning till den andra frågeställningen i denna undersökning finns det antal slutsatser att 

diskutera rörande kollegiets och rektorns föreställningar om pojkar och flickor i relation till 

läro- och övningsämnena. Generellt sett ansågs flickorna vara bättre än eller lika bra som 

pojkarna i ämnen som var av humanistisk natur (modersmålet, uppsatsskrivning) eller gällde 

”minnessaker” (kemi), medan pojkarna ansågs vara bättre ”vid behandling av mera 

djupgående ämnen”, matematik och fysik. 

 

Av de utgående skrivelserna 26 augusti 1925 och 30 november 1927 framgår rektorns syn på 

de liknande övningsämnena manlig slöjd och kvinnligt handarbete, samt överhuvudtaget 

rektorns åsikter i fråga om den kvinnliga (ut)bildningen. En analys utifrån Hirdmans teori om 

genus och genussystemet uppvisar som resultat en tydlig dikotomi, där slöjdundervisningen 

för pojkarna ansågs utgöra en bisak som hade ”en mycket stor betydelse […] som 

komplement till skolornas övervägande teoretiskt lagda undervisning” (utbildning), medan det 

kvinnliga handarbetet snarare var en huvudsak för flickorna (bildning). 

 

I denna sista undersökta skrivelse från 30 november 1927 finns ett antal exempel som belyser 

en polarisering mellan bildning och utbildning, mellan kvinnligt och manligt. Detta görs 

genom en argumentering relaterad till Hirdmans tolkning av symbios, då rektorn kopplar det 

kvinnliga könet till begrepp som ”hemkultur”, ”hemvård” och ”den gamle allmogekonsten” 

och framhåller vikten av det praktiska handarbetet genom att bland annat ställa det mot den 

teoretiska matematiken. Detta påminner om de slutsatser som Kyle gör redan i fråga om 1800-

talets svenska flickskolor, där huvudmålet som tidigare nämnts inte var att utbilda flickorna, 

utan att höja bildningsnivån för kvinnan i hennes roll som maka och mor i hemmet. Ännu en 

gång syns en återkommande dikotomi. 

3.2 Slutsatser och diskussion om genuskontraktet utifrån elevernas 

skolgång 
 

Hur speglar materialet genuskontraktets föreställningar om genus och genussystemet utifrån 

hur sjätteklassarnas skolgång såg ut på Samskolan i Filipstad i fråga om undervisning 1909-

1927; vilka ämnen lästes, vilka betyg erhölls – fanns det några skillnader/likheter mellan 

pojkar och flickor, samt förändring över tid? 
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Frågeställningen behandlar två olika kategorier av ämnen: icke-obligatoriska (övnings)ämnen 

och obligatoriska läroämnen. En analys av undersökningen rörande de icke-obligatoriska 

ämnena utifrån Hirdmans teori om genus och genussystem visar inledningsvis att det är 

möjligt att göra en klassificering av ämnena avseende genus (jämlika, maskulina respektive 

feminina ämnen), vilket i sig är en indikator på en rådande dikotomi. Dikotomin blir extra 

intressant att belysa i skenet av aspekterna bildning och utbildning. De jämförbara ämnena 

frivillig slöjd och kvinnligt handarbete har en väldigt tydlig koppling till elevernas kön, men 

uppvisar skillnader i form av såväl den närvarande utgångspunkten (frivillig kontra 

obligatorisk) som det genomsnittliga deltagandet (21% av pojkarna i frivillig slöjd, 98% av 

flickorna i kvinnligt handarbete). Liknande resultat görs vid en analys av ämnena frivillig 

instrumentalmusik och frivillig teckning (maskulina) jämfört med undervisningen i sång 

(feminint). Slutsatsen som kan dras är att flertalet av de icke-obligatoriska ämnena sågs som 

frivilliga komplement för pojkarna och de mer teoretiska läroämnena, medan motsatsen 

förelåg för flickorna – bildande övningsämnen som kvinnligt handarbete och sång utgjorde 

normen för flickorna. 

 

Undersökningen av de icke-obligatoriska ämnena visar även att pojkarna i genomsnitt läste 

7,82 lärotimmar i veckan i dessa ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927, medan 

motsvarande resultat för flickorna är 9,26 lärotimmar i veckan. Även här är det divergerande 

resultatet i sig en bekräftelse på en rådande isärhållning, som kan förklaras av flickornas höga 

närvaro i flera icke-obligatoriska ämnen av bildande karaktär (till exempel kvinnligt 

handarbete och sång) och Hirdmans lag om hierarkin – för att kvinnan ska uppfattas som 

jämlik med mannen (normen) måste hon prestera mer än honom. 

 

I fråga om undersökningen av de obligatoriska ämnena kan en liknande genusgruppering av 

dessa ämnen göras utifrån pojkarnas och flickornas medelbetyg i respektive ämne (diagram 

3). En uppdelning i jämlika, maskulina och feminina ämnen uppvisar drag av en rådande 

dikotomi kopplad till begreppen bildning och utbildning – flickorna har högre medelbetyg i 

bildande humanistiska ämnen som tyska och engelska, medan pojkarna har högre medelbetyg 

i utbildande naturvetenskapliga ämnen som matematik och fysik. 

 

En motsvarande undersökning, som i stället för det aritmetiska medelvärdet grundas på 

medianbetyget för pojkarna och flickorna i respektive ämne, resulterar i att alla ämnen utom 

fysik kan betecknas som jämlika (diagram 4). Orsaken till de divergerande resultaten står att 



43 
 

finna i att extrema värden har påverkat det aritmetiska medelvärdet. Särskilt tydligt är det i 

ämnet matematik, som enligt undersökningen beräknad utifrån medelbetyget är det mest 

ojämlika (i det här fallet maskulina) ämnet, men som enligt en mediangrundad undersökning 

framstår som helt jämlikt. Ett antal pojkar med ovanligt höga och ett antal flickor med 

ovanligt låga betyg har därmed påtagligt påverkat resultatet av medeluträkningen. 

 

Den alternativa bild av elevernas genomsnittsbetyg som diagram 4 beskriver behöver dock 

inte innebära att den analys som gjorts av diagram 3 helt förlorar sin relevans. En 

övergripande tolkning av resultaten som diagram 3 och 4 uppvisar skulle kunna vara, enligt en 

Hirdmansk terminologi, att det föreligger ett samband mellan den rådande dikotomin (kvinna, 

bildning, humanism kontra man, utbildning, naturvetenskap) och de olika 

reproduktionsnivåerna inom genussystemet, men att kopplingen i detta fall grundas på enstaka 

pojkars eller flickors onormalt höga eller låga betyg. 

 

Slutsatsen som kan dras av såväl diagram 3 som framför allt diagram 4 liknar den som 

Johansson konstaterar i sin forskning rörande samläroverken under en något senare tidsperiod 

(1927-1960) – föreställningarna om en intellektuell skillnad mellan könen (med kvinnan 

underordnad mannen) stämmer inte överens med den faktiska verkligheten. Med Hirdmans 

termer kan det ses som att det föreligger en diskrepans mellan den kulturella överlagringens 

tankefigurer om genus och den direkta inlärningen på den socialiserande nivån. 

3.3 Avslutande diskussion rörande genuskontraktet vid Samskolan i 

Filipstad 1909-1927 
 

Genom en övergripande diskussion kring de slutsatser som kan dras av de undersökta 

frågeställningarna 1 och 2 är det möjligt att synliggöra genuskontraktet för eleverna på 

Samskolan i Filipstad 1909-1927, utifrån hur de tre reproduktionsnivåerna kulturell 

överlagring, social integration och socialisering har manifesterat genusordningens lagar 

dikotomin och hierarkin samt de grundläggande behoven av frihet och symbios. Särskilt 

relevant är att diskutera aspekter av samundervisningen som belyses av båda 

frågeställningarna, som kollegiets och rektorns föreställningar om genus i relation till 

undervisningen i såväl de icke-obligatoriska som de obligatoriska ämnena. På detta vis är det 

möjligt att synliggöra genuskontraktets idealtypsrelation mellan man och kvinna (den 
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kulturella överlagringen i form av kollegiet och rektorn) till hur de via samundervisningen 

(den sociala integrationen) tar sig uttryck på individnivå (socialiseringen i form av eleverna). 

 

Vad gäller de icke-obligatoriska (övnings)ämnena kan särskilt två områden diskuteras 

övergripande, vilka dessutom kan ses ha ett samband med varandra: (de äldre) flickornas 

eventuella överansträngning och frågan om bildning/utbildning. Med utgångspunkt från 

slutsatserna av undersökningen av frågeställning 2, som behandlar hur relationen genus och 

icke-obligatoriska ämnen faktiskt ser ut på individnivå (socialiseringen), kan en jämförande 

diskussion föras med slutsatserna av undersökningen av frågeställning 1 avseende kollegiets 

och rektorns föreställningar (den kulturella överlagringen) om denna relation. 

 

Som har konstaterats av undersökningen av frågeställning 2 läste flickorna i klass 6 i 

genomsnitt cirka 1,5 lärotimme mer i veckan än pojkarna i de icke-obligatoriska ämnena, 

vilket kan förklaras av flickornas höga närvaro i ämnen av bildande, feminin och närmast 

obligatorisk karaktär. De föreställningar som kollegiet och rektorn ger uttryck för i ett 

uttalande som ”flickornas arbetstid i allmänhet är längre” stämmer alltså väl med den faktiska 

verkligheten. Däremot är kollegiets och rektorns förklaringar och åsikter rörande detta faktum 

mer problematiska. En sammanfattande slutsats som kan dras är att den kritik som vid en 

första anblick riktas mot den dikotoma kursplanen snarare handlar om att flickorna bör kunna 

befrias från teoretiska, utbildande ämnen än praktiska, bildande ämnen. 

 

En motsvarande diskussion kan föras rörande de obligatoriska läroämnena. Beroende på valet 

av centralmått i undersökningen som behandlar sambandet mellan genus och betyg framträder 

två skilda bilder: utifrån det aritmetiska medelvärdet skiljer sig pojkarnas och flickornas 

medelbetyg åt så pass mycket att det är möjligt att klassificera ämnena som jämlika, 

maskulina eller feminina, medan medianvärdet resulterar i ett helt annorlunda resultat – 

nästan alla ämnen framstår som jämlika. 

 

Kollegiets och rektorns föreställningar om pojkars och flickors färdigheter i läroämnena pekar 

på en åsikt att flickorna var bättre än eller lika bra som pojkarna i humanistiska ämnen eller 

när det gällde rena minnessaker, medan pojkarna var bättre än flickorna ”vid behandling av 

mera djupgående ämnen”, matematik och fysik. En slutsats som kan dras är att kollegiets och 

rektorns föreställningar om elevernas färdigheter i fråga om relationen genus-betyg i vissa fall 

(som exempelvis matematik) är påverkade av att enstaka pojkar/flickor över- eller 



45 
 

underpresterade i ämnet ifråga, vilket ger en orättvis bild av pojkarnas/flickornas färdigheter 

överlag i det aktuella ämnet. 
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Bilagor 

 

Tabell 3. Antal lärotimmar i veckan per icke-obligatoriska ämnen för elever i klass 6 under 

undersökta höstterminer 1909-1927 

Lärotimmar 

i veckan (antal) 

År 

 

 

Fr 

 

 

I 

 

 

T 

 

 

Lf 

 

 

Sl 

 

 

Hb 

 

 

s 

 

 

t 

 

 

g 

1909 2 4 1 - - 2 1 2 4 

1912 2 4 1 1 - 2 2 2 4 

1915 2 5 1 1 2 2 1 2 4 

1918 2 5 1 1 2 2 1 2 4 

1921 3 5 1 - 2 2 1 2 4 

1924 3 5 1 - 2 2 1 2 4 

1927 3 6 1 - 2 2 1 2 4 

Anm: Fr = frivillig franska, I = frivillig instrumentalmusik, T = frivillig teckning, Lf = 

frivilliga laborationsövningar i fysik, Sl = frivillig slöjd, Hb = kvinnligt handarbete, s = sång, t 

= teckning, g = gymnastik 

Källa: Redogörelser för Statens Samskola i Filipstad läsåren 1909-1928. Årsredogörelser 

1896-1931, F V c:1-3. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

Tabell 4. Antal närvarande elever i klass 6 under undersökta höstterminer 1909-1927 

Elever (antal) 

År 

 

Gossar 

 

Flickor 

 

Summa 

1909 12 12 24 

1912 7 6 13 

1915 8 5 13 

1918 7 7 14 

1921 6 6 12 

1924 11 11 22 

1927 11 11 22 

Summa 62 58 120 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 5. Andel av gossarna i klass 6 som deltog i undervisningen av icke-obligatoriska 

ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927 

Andel gossar 

(procent) 

År 

 

 

Fr 

 

 

I 

 

 

T 

 

 

Lf 

 

 

Sl 

 

 

Hb 

 

 

s 

 

 

t 

 

 

g 

1909 83 8 58 - - - 0 100 96 

1912 86 0 0 29 - - 0 86 71 

1915 38 13 13 88 50 - 0 100 75 

1918 43 29 43 100 43 - 0 100 86 

1921 17 0 0 - 0 - 0 100 100 

1924 36 9 36 - 0 - 0 73 73 

1927 27 36 0 - 18 - 0 73 91 

1909/27 48 15 24 73 21 - 0 89 85 

Anm: Fr = frivillig franska, I = frivillig instrumentalmusik, T = frivillig teckning, Lf = 

frivilliga laborationsövningar i fysik, Sl = frivillig slöjd, Hb = kvinnligt handarbete, s = sång, t 

= teckning, g = gymnastik 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

 

 

 

Tabell 6. Andel av flickorna i klass 6 som deltog i undervisningen av icke-obligatoriska 

ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927 

Andel flickor 

(procent) 

År 

 

 

Fr 

 

 

I 

 

 

T 

 

 

Lf 

 

 

Sl 

 

 

Hb 

 

 

s 

 

 

t 

 

 

g 

1909 100 0 0 - - 100 100 100 50 

1912 83 17 0 33 - 100 83 100 92 

1915 60 20 0 80 0 100 60 80 20 

1918 57 0 0 86 0 100 43 100 71 

1921 50 0 0 - 0 100 50 50 67 

1924 64 0 0 - 0 100 73 36 91 

1927 36 18 0 - 0 91 82 64 91 

1909/27 66 7 0 67 0 98 74 74 72 

Anm: Fr = frivillig franska, I = frivillig instrumentalmusik, T = frivillig teckning, Lf = 

frivilliga laborationsövningar i fysik, Sl = frivillig slöjd, Hb = kvinnligt handarbete, s = sång, t 

= teckning, g = gymnastik 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 7. Genomsnittligt antal lärotimmar i veckan för gossarna i klass 6 som deltog i 

undervisningen av icke-obligatoriska ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927 

Lärotimmar 

(antal) 

År 

 

 

Fr 

 

 

I 

 

 

T 

 

 

Lf 

 

 

Sl 

 

 

Hb 

 

 

s 

 

 

t 

 

 

g 

 

 

Summa 

1909 1,67 0,33 0,58 - - - 0,00 2,00 3,83 8,42 

1912 1,71 0,00 0,00 0,29 - - 0,00 1,71 2,86 6,57 

1915 0,75 0,63 0,13 0,88 1,00 - 0,00 2,00 3,00 8,38 

1918 0,86 1,43 0,43 1,00 0,86 - 0,00 2,00 3,43 10,00 

1921 0,50 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 2,00 4,00 6,50 

1924 1,09 0,45 0,36 - 0,00 - 0,00 1,45 2,91 6,27 

1927 0,82 2,18 0,00 - 0,36 - 0,00 1,45 3,64 8,45 

1909/27 1,10 0,77 0,24 0,26 0,29 - 0,00 1,77 3,39 7,82 

Anm: Fr = frivillig franska, I = frivillig instrumentalmusik, T = frivillig teckning, Lf = 

frivilliga laborationsövningar i fysik, Sl = frivillig slöjd, Hb = kvinnligt handarbete, s = sång, t 

= teckning, g = gymnastik 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

Redogörelser för Statens Samskola i Filipstad läsåren 1909-1928. Årsredogörelser 1896-1931, 

F V c:1-3. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

Tabell 8. Genomsnittligt antal lärotimmar i veckan för flickorna i klass 6 som deltog i 

undervisningen av icke-obligatoriska ämnen under undersökta höstterminer 1909-1927 

Lärotimmar 

(antal) 

År 

 

 

Fr 

 

 

I 

 

 

T 

 

 

Lf 

 

 

Sl 

 

 

Hb 

 

 

s 

 

 

t 

 

 

g 

 

 

Summa 

1909 2,00 0,00 0,00 - - 2,00 1,00 2,00 2,00 9,00 

1912 1,67 0,67 0,00 0,33 - 2,00 1,67 2,00 3,67 12,00 

1915 1,20 1,00 0,00 0,80 0,00 2,00 0,60 1,60 0,80 8,00 

1918 1,14 0,00 0,00 0,86 0,00 2,00 0,43 2,00 2,86 9,29 

1921 1,50 0,00 0,00 - 0,00 2,00 0,50 1,00 2,67 7,67 

1924 1,91 0,00 0,00 - 0,00 2,00 0,73 0,73 3,64 9,00 

1927 1,09 1,09 0,00 - 0,00 1,82 0,82 1,27 3,64 9,73 

1909/27 1,55 0,36 0,00 0,21 0,00 1,97 0,83 1,48 2,86 9,26 

Anm: Fr = frivillig franska, I = frivillig instrumentalmusik, T = frivillig teckning, Lf = 

frivilliga laborationsövningar i fysik, Sl = frivillig slöjd, Hb = kvinnligt handarbete, s = sång, t 

= teckning, g = gymnastik 

Källa: Årskataloger 1909-1927. Årskataloger 1906-1931, D I c:3-5. Filipstads läroverk. 

Värmlandsarkiv. 

Redogörelser för Statens Samskola i Filipstad läsåren 1909-1928. Årsredogörelser 1896-1931, 

F V c:1-3. Filipstads läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

 



 

Tabell 9. Antal betygsatta elever i klass 6 under undersökta höstterminer 1909-1927 

Elever (antal) 

År 

 

Gossar 

 

Flickor 

 

Summa 

1909 12 12 24 

1912 6 5 11 

1915 8 5 13 

1918 7 6 13 

1921 6 6 12 

1924 10 11 21 

1927 11 11 22 

Summa 60 56 116 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

Tabell 10. Genomsnittsbetyg för gossarna i klass 6 i obligatoriska läroämnen under 

undersökta höstterminer 1909-1927 

Betyg (skala 

1-7) 

År 

 

 

Kr 

 

 

Mo 

 

 

Ty 

 

 

En 

 

 

Hi 

 

 

Ge 

 

 

Ma 

 

 

Bi 

 

 

Fy 

 

 

Ke 

 

 

Medel 

1909 3,83 3,58 3,33 3,42 3,83 4,08 3,42 3,75 3,33 3,33 3,59 

1912 4,17 3,67 3,17 2,83 4,33 3,67 2,83 4,00 3,67 3,17 3,55 

1915 3,88 3,88 3,63 3,63 4,13 4,13 3,88 4,38 4,00 3,88 3,94 

1918 4,29 3,57 3,43 3,00 4,14 3,57 2,86 4,14 3,14 3,57 3,57 

1921 3,50 3,33 2,83 2,83 4,17 3,33 3,33 3,67 4,00 3,50 3,45 

1924 3,60 3,10 3,50 3,10 3,80 4,00 3,40 4,00 3,80 3,60 3,59 

1927 3,45 3,73 3,36 3,64 3,73 4,09 3,27 3,82 3,64 3,64 3,64 

1909/27 3,78 3,55 3,35 3,27 3,97 3,90 3,32 3,95 3,63 3,53 3,63 

Anm: Kr = kristendom, Mo = modersmålet, Ty = tyska, En = engelska, Hi = historia, Ge = 

geografi, Ma = matematik, Bi = biologi, Fy = fysik, Ke = kemi 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 11. Genomsnittsbetyg för flickorna i klass 6 i obligatoriska läroämnen under 

undersökta höstterminer 1909-1927 

Betyg (skala 

1-7) 

År 

 

 

Kr 

 

 

Mo 

 

 

Ty 

 

 

En 

 

 

Hi 

 

 

Ge 

 

 

Ma 

 

 

Bi 

 

 

Fy 

 

 

Ke 

 

 

Medel 

1909 3,83 3,25 3,58 3,58 3,42 4,08 2,75 3,75 3,17 3,25 3,47 

1912 3,80 3,20 3,60 3,40 3,80 3,60 2,40 3,80 3,60 2,80 3,40 

1915 4,00 4,60 3,60 4,00 4,00 4,20 2,80 4,60 3,40 3,20 3,84 

1918 4,17 3,83 4,00 3,67 4,00 3,67 3,33 4,33 3,83 3,83 3,87 

1921 3,50 4,00 4,00 4,17 4,33 4,00 2,83 3,83 3,50 3,67 3,78 

1924 3,64 3,00 3,18 3,09 3,55 3,36 2,64 3,55 3,09 3,18 3,23 

1927 3,36 3,45 3,36 3,45 3,55 3,55 2,82 3,73 3,18 3,27 3,37 

1909/27 3,71 3,50 3,55 3,55 3,71 3,75 2,79 3,86 3,32 3,30 3,51 

Anm: Kr = kristendom, Mo = modersmålet, Ty = tyska, En = engelska, Hi = historia, Ge = 

geografi, Ma = matematik, Bi = biologi, Fy = fysik, Ke = kemi 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

Tabell 12. Medianbetyg för gossarna i klass 6 i obligatoriska läroämnen under undersökta 

höstterminer 1909-1927 

Betyg (skala 

1-7) 

År 

 

 

Kr 

 

 

Mo 

 

 

Ty 

 

 

En 

 

 

Hi 

 

 

Ge 

 

 

Ma 

 

 

Bi 

 

 

Fy 

 

 

Ke 

 

 

Median 

1909 4,0 3,5 3,0 3,0 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 3,0 3,60 

1912 4,0 4,0 3,0 2,5 4,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 3,45 

1915 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,90 

1918 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,40 

1921 3,0 3,0 2,0 2,0 4,0 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 3,15 

1924 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,5 3,55 

1927 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,30 

1909/27 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,0 3,50 

Anm: Kr = kristendom, Mo = modersmålet, Ty = tyska, En = engelska, Hi = historia, Ge = 

geografi, Ma = matematik, Bi = biologi, Fy = fysik, Ke = kemi 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 13. Medianbetyg för flickorna i klass 6 i obligatoriska läroämnen under undersökta 

höstterminer 1909-1927 

Betyg (skala 

1-7) 

År 

 

 

Kr 

 

 

Mo 

 

 

Ty 

 

 

En 

 

 

Hi 

 

 

Ge 

 

 

Ma 

 

 

Bi 

 

 

Fy 

 

 

Ke 

 

 

Median 

1909 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,45 

1912 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,50 

1915 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,80 

1918 4,0 3,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0 4,0 3,5 4,0 3,60 

1921 3,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,5 3,45 

1924 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,10 

1927 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,20 

1909/27 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,35 

Anm: Kr = kristendom, Mo = modersmålet, Ty = tyska, En = engelska, Hi = historia, Ge = 

geografi, Ma = matematik, Bi = biologi, Fy = fysik, Ke = kemi 

Källa: Betygskataloger 1909-1927. Betygskataloger 1906-1931, A I ba:5-7, 9. Filipstads 

läroverk. Värmlandsarkiv. 

 


