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Abstract Gir ls  in Movement 

For a long time, few historical studies have focused on the life of girls, especially rural, working class girls’ 

experiences. Within the field of Swedish educational history, scholars have tended to delve into the lives 

of the daughters of the bourgeoisie rather than the girls in the public elementary schools (folkskolan). 

Because of this, the dominant image that comes to mind when thinking of a turn of the century schoolgirl 

is someone from the upper class attending an all girls’ school. This master’s thesis aims to widen both the 

field of girlhood studies and that of educational history by looking at the “process of girling” taking place 

in the Swedish public elementary school between 1900 and 1930.  

A starting point is the notion explored by Judith Butler and Fanny Ambjörnsson: that gender is a 

result of repeated actions, such as running in a certain way, playing with your friends, or wearing specific 

clothes – or the absence of these actions. This thesis explores these actions, in addition to the reaction of 

the worlds around them. Utilizing data collected from nine school related questionnaires sent out between 

the 1950s and 1990s by the institute for language and folklore, it compares the experience of an average 

schoolgirl with the dominant bourgeoisie ideal and the ideal taken from a dominant periodical for public 

elementary school teachers. Actions of resistance, queer or “skeva” acts and how they play a part in the 

process of girling, will also be explored. 

The primary conclusion drawn from the analysis of this material is that the situation for working 

class girls differs somewhat from that of more privileged peers, as well as the ideal constructed in the 

periodical. While girls from the bourgeoisie were also expected to fulfill the role of wife and mother, the 

conditions differed. One example is the kind of rural crafts or handicraft made by the working class girls 

from an early age. This activity was an important contribution the economy of the family and definitely 

not a past time as it was in the upper class. Even though a ban on child labor had been passed, it seemed 

as though children working was a very normalized part of life in rural areas as more often than not, it was 

children that were responsible for bringing water into the classroom and tending the iron stove.  

The possibilities for working class girls appears to have been limited continuing into the 1920s as 

the only secondary education available for a majority of the girls was in domestic skills for the purpose of 

managing a private household. Although young women from the upper class were shut out from many 

professions, they still had greater access to higher education. On the contrary, most working class women 

did not even attend secondary school as evidenced by the source material report showing women staying 

on the home farm, or starting work somewhere else. Firmness and austerity of mind can be identified 

among the girls at a time where the everyday work at home and in school needed to be done and sulking 

simply was not an option. The many reports of actions of resistance to the social norm show that the 

limits of girlhood were constantly being challenged by the schoolgirls in the study.
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1. INLEDNING 

Det finns lika många sätt att vara flicka på som det finns flickor. Det är en självklarhet för alla som 

har ägnat sig åt forskning om flickor eller unga kvinnor, och det är på det sättet vi måste närma oss 

material som kan berätta mer om den här delen av historien. Traditionellt sett har 

historieforskningen ägnat sig åt människor med makt, snarare än åt dem vars historia inte bevarats i 

arkiv eller som det inte skrivits böcker om. Folkskoleflickan, hon som steg upp tidigt för att hjälpa 

till med djuren innan hon gick den långa vägen till skolan, eller snöt och klädde sina småsyskon 

innan hon gick några hus bort i byn där det nya skolhuset låg, är en av alla människor som glidit 

undan. Hon har sällan fastnat i historieböckerna eftersom det är få som har skrivit om hennes 

tillvaro.  

Den borgerliga, passiva barndom och det flickideal som lyfts fram av den utbildningshistoria 

som tittat på flickskolor snarare än folkskolan stämmer inte på den senare. Fokus på ideal, 

stereotyper och hur flickor och kvinnor är har premierats på bekostnad av forskning på vad de gör, 

något som är nödvändigt att titta på då folkskoleflickans barndom var allt annat än passiv. Genom 

att titta på nedtecknade minnen rörande sekelskiftet 1900 fram till 1930 undersöker jag flickors 

tillblivandeprocess, det vill säga hur flickan genom handlingar, relationer, språk med mera blev flicka. 

Platsen är den svenska folkskolan där eleverna tillbringade sex obligatoriska år. Undersökningen 

inspireras av tidigare forskning av Lisa Rosén Rasmussen och Anna Larsson som båda har undersökt 

upplevelsen av att gå i skolan och hur tillblivelseprocessen formas av både emotionella och materiella 

förutsättningar. De har även prövat gränserna för minnesmaterialets användning och möjligheter. 

Tidsperioden är vald utifrån uppfattningen att det tidiga 1900-talet var en tid av stora 

förändringar både för det dominerande kvinnoidealet och kvinnors rättigheter och möjligheter. Ett 

av de viktigaste resultaten från den här undersökningen är att tidens flickor bar många parallella och 

ibland motsägelsefulla ideal på sina axlar, och att detta är en del av själva processen. I källorna finns 
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berättelser och ledtrådar om hur det var att växa upp som flicka och vilket handlingsutrymme som 

gavs till och togs av flickor. Var gränserna gick för vad en flickkropp fick göra, och vad som hände 

när de gränserna passerades. 

 

Barndom & skola 

”Glad och obildad eller sjuk och lärd?” Så sammanfattar utbildningshistorikern Sara Backman Prytz 

synen på flickors utbildning som alltjämt dominerade under 1800-talet. Man ansåg att flickor kunde 

ta skada av alltför mycket intellektuell ansträngning, vilket också var ett skäl till att fler flickor än 

pojkar undervisades i hemmen. Inte heller alla familjer hade råd att sätta alla sina barn i skola, vilket 

ledde till att pojkarna prioriterades. Dessutom var kvinnor vid den här tiden fortfarande utestängda 

från de flesta yrken som krävde högre utbildning.1 För de fattigaste barnen, särskilt om de var flickor, 

räckte det med undervisning i kristendom och läsning enligt 1842 års folkskolestadga.2 

Vid sekelskiftet 1900 hade folkskolan funnits i nästan sextio år. Tre generationer från de 

arbetande klasserna hade tagit del av det folkbildningsprogram som grundlagts i och med 

folkskolestadgan 1842. Detta var den stora majoriteten i det svenska nationsprojektet: bönder och 

arbetare, varav flertalet bodde på landsbygden. Utöver hemundervisning fanns för borgerskapets 

barn pojkläroverk med anor från medeltidens katedralskolor, och från 1800-talet privata flickskolor.3 

Tillgången till utbildning innebar då som nu en klassavskiljare och i texter och stadgar som rör 

 
1 Sara Backman Prytz, ”Utbildning och genus”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningshistoria: en 

introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2011, ss. 307–309. 

2 Henrik Edgren, ”Folkskolan och grundskolan”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningshistoria: en 

introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2011, ss. 105–106. 
3 Ulla Johansson & Christina Florin, ”Tre kulturer - tre historier: disciplinering i läroverk, flickskolor och folkskolor 

under 1800-talets senare hälft”, i Utbildningshistoria, 1996. ss. 15; 19. 
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skolan vid den här tiden baseras innehållet och mängden undervisning på kön, klass och hemvist. I 

praktiken fungerade folkskolan på landsbygden som en bottenskola för alla barn, medan det i 

städerna utvecklades en större social skiktning i och med en större marknad med fler skolformer.4 

Mycket skedde inom skolpolitiken under 1900-talets första decennier, men den naturgivna skillnaden 

mellan könen var alltjämt svår, för att inte säga omöjlig, att ifrågasätta. I Skolkommissionens 

betänkande från 1922 betonas att alla, oavsett kön, bör ha lika möjligheter till utbildning. Man ansåg 

dock fortfarande att trots att flickor och pojkar var mer lika än de var olika, så måste man ta hänsyn 

till ”könens skiftande anlag”. Då kvinnan ansågs bättre lämpad för arbete i hemmet så var det viktigt 

att skolan gav henne de rätta kunskaperna för detta.5 

Den stora majoriteten av folkskolans elever gick de obligatoriska 6 åren i folkskolan, varpå 

man efter konfirmationen betraktades som vuxen och förväntades lämna skolan för att arbeta och 

bidra till familjens försörjning.6 Eftersom det var församlingen och inte staten som bekostade 

folkskolan fanns det nationellt stora skillnader både i kvalitet och i tillgänglighet.7 Detta faktum syns 

tydligt i det minnesmaterial som utgör huvudkällan till uppsatsen. På vissa platser läste eleverna 

varannan termin i sin by och varannan i grannbyn, på andra platser läste några eller alla klasser 

tillsammans. Mycket få hade tillgång till elektricitet och rinnande vatten och eleverna förväntades 

hjälpa till med att bära in ved och vatten samt elda. En del vuxna utnyttjade detta, något en 

informant berättar om. Efter skolan tvingade lärarinnan pojkarna att hugga veden till hennes bostad 

medan flickorna städade hennes lägenhet ”Och stackars oss om vi skvallrade hemma. Då blev hon 

 
4 Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola del 1: Samhällsstruktur och skolorganisation, Stockholm:Sober, 1980, ss. 

129–130. 
5 Skolkommissionen, Skolkommissionens betänkande. 1, Grunder för en ny läroverksorganisation: underdånigt betänkande, 

Stockholm, 1922, ss. XII; 98–99. 
6  Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, ss. 129–130. 

7 Jonas Ljungberg & Anders Nilsson, ”Human capital and economic growth: Sweden 1870–2000”, Cliometrica, 3:71–95, 

2009, s. 76. 
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fruktansvärd”.8 Många beskriver också hur kallt och mörkt det var, något som kan vara svårt att sätta 

sig in i dag.9  

 

Mellan utbildningshistoria & flickforskning 

Den forskning som berör flickor och mer specifikt flickor i skolan kommer från många områden. 

Inom det internationella forskningsnätverket FlickForsk! verkar sedan starten 2008 forskare från 

flera olika discipliner med syftet att lyfta flickors erfarenheter. Anna-Karin Frih och Eva Söderberg 

skriver att flickor hamnade mellan de akademiska stolarna fram till 1980-talet; kvinnoforskarna skrev 

inte om flickor eftersom de var barn, och ungdomsforskarna skrev inte om flickor eftersom de hade 

kvinnligt kön.10 Sedan dess har intresset ökat och inom svensk barn- och ungdomsforskning har 

bland annat Bodil Formark skrivit en avhandling om de svenska flickscouterna.11  

Formark skriver tillsammans med Annelie Brännström Öhman att tillståndet i de nordiska 

länderna är, och har länge utifrån setts som, progressivt i jämförelse med flickors situation på många 

platser i världen. De menar att faran i att luta sig tillbaks och att nöja sig med detta faktum är att den 

komplexa skildringen om hur en flicka blir till reduceras av ett begränsat och linjärt ramverk.12 Frih 

skriver att synen på en heterogen grupp som till exempel flickor präglas av det dominerande sociala 

skiktet av gruppen. En vit borgerlig medelklassnorm kom således att prägla flickidealet under 1800-

 
8 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37699, 4/5–1994, s. 11. 

9 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1992, s. 9. 

10 Anna-Karin Frih & Eva Söderberg (red.), En bok om flickor och flickforskning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. 
11 Bodil Formark, Den välsituerade flickan: om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940, Sekel Bokförlag, Diss. Umeå, 

Umeå universitet, Lund, 2010. 

12 Bodil Formark & Annelie Brännström Öhman, ”Situating Nordic Girls’ Studies”, Girlhood Studies 6, nr 2: 3-10, 2013, s. 

3.  
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talet, och påverka även de jordbruks- och arbetarklassflickor som uppsatsen behandlar.13 Maria 

Margareta Österholm skriver om flickor utifrån begreppet skev, vilket kommer att diskuteras vidare 

under avsnittet om teorianvändning.  

Iris Marion Young var banbrytande genom sina texter om den kvinnliga kroppen och skrev sin 

första essä i ämnet redan 1977. Hon skriver:  

 

There is a particular style of bodily comportment that is typical of feminine existence, and this style 

consists of particular modalities of the structures and conditions of the body’s existence in the world.14 

 

Young skrev artikeln ”Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, 

Motility, and Spatiality” under samma tid som Foucaults teori om relationen mellan kropp och makt 

i diskursiva praktiker började uppmärksammas. Foucault skrev bland annat att de nationsstater som 

växte fram kring sekelskiftet i hög grad använde sig av diskursiva praktiker för att disciplinera 

medborgarna, till exempel rörande kläder, diet och uppförande.15 Den svenska skötsamhetsdiskurs 

som växte fram inom arbetarrörelsen i början av seklet kan både ses som en del av en ovanifrån-

disciplinering av arbetarklassen, men också som Ronny Ambjörnsson påpekar som en utveckling 

som kommer inifrån arbetarrörelsen och ett tecken på dess ökade självmedvetande.16 Liksom 

flickrollen består av mycket mer än att sitta still, leka könskodade lekar och öva inför rollen som 

maka och mor så är skötsamhetsdiskursen som den framstår i källorna både unik och mångsidig. 

 
13 Anna-Karin Frih, Flickan i medicinen: ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930, Örebro universitetsbibliotek, Diss. Örebro 

universitet, Örebro, 2007, s. 37. 

14 Iris Marion Young, ”Throwing Like a Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility, and 

Spatiality”, i On Female Body Experience ”Throwing Like a Girl” and Other Essays, Oxford, New York, 2005, s. 31. 
15 Roger Cooter, ”The Turn of the Body”, Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura, CLXXXVI 743, 2010, ss. 394–195. 

16 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, Carlsson, 

Stockholm, 1988, ss. 17–19. 
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Björn Norlin skriver om materialitet och plats och har i sin forskning fokuserat på 

socialiseringsprocesserna som ägde rum vid sidan av klassrummet, i olika sociala grupperingar.17 I 

likhet med den process flickan går igenom, hennes tillblivandeprocess, så sker Norlins elevers 

tillblivande genom handlingar och på olika sätt i olika grupper.18 Anna Larsson utgår också från detta 

när hon undersöker berättelser från 1900-talets skola beskrivet i retrospektiv i svenska 

självbiografier. Precis som Lisa Rosén Rasmussen, som kommer att diskuteras vidare under avsnittet 

om material, intresserar Larsson sig för minnesmaterial och minnesprocesser för att komma åt 

elevernas egna berättelser om sin skoltid.19 

Genomgående i minnesmaterialet förekommer berättelser om fysisk aktivitet, gymnastik och 

lekar. Man leker tillsammans och isär, med och utan lärarens övervakande ögon. Även hälsa, hygien 

och den stora skammen i att ha löss diskuteras av de före detta eleverna. Åtskilligt har skrivits om 

hälso- och idrottsfrågorna i skolan under perioden. Ett exempel är Lena Hammarberg som skriver 

att flickornas hälsa ofta fick särskild uppmärksamhet från skolans hälsoansvariga personal, något hon 

 
17 Andra utbildningshistoriker som har undersökt de materiella aspekterna av livet i skolan är Martin Lawn & Ian 

Grosvenor i Materialities of Schooling: Design, Technology, Objects, Routines, Oxford, 2005 och den tidigare nämnda Lisa Rosén 

Rosmussen i ”Material and Affective Movements in Former Pupils’ Reminiscences of School” och ”Touching 

Materiality: Presenting the Past of Everyday School Life”. Alison Clark analyserar skolans ”mellanrum” i artikeln ”In‐

between’ Spaces in Postwar Primary Schools: a Micro‐Study of a ‘Welfare Room” (1977–1993), History of Education: 

Journal of the History of Education Society, 39:6, 2010. Genom Peter Medway och Patrick Kingwell får vi en inblick i 

efterkrigstidens England, och försöken att få elever att skriva om sin egen urbana och krigspräglade omgivning, i artikeln 

”A Curriculum in Its Place: English Teaching in One School 1946–1963”, History of Education: Journal of the History of 

Education Society, 39:6, 2010. 

18 Björn Norlin, Bildning i skuggan av läroverket: bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-

1914, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Diss. Umeå universitet, Umeå, 2010. 

19 Anna Larsson, ”Remembering School: Autobiographical Depictions of Daily School Life in Sweden, 1918–80”, i Anna 

Larsson & Björn Norlin (red.), Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, ss. 123–

125. 
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kopplar samman med synen på kvinnors sjuklighet som präglade sekelskiftet. Denna sköra och 

sjukliga kvinna var främst ett borgerligt ideal, men kom ändå att påverka arbetarklassen. 20  

Karin Johannison menar att det under 1800-talet skapas två parallella kvinnobilder: den ”svaga, 

ömtåliga och sjukliga” överklasskvinnan och den ”starka, farliga och smittsamma” 

underklasskvinnan. Hon håller dock med Hammarberg då hon skriver att det borgerliga 

kvinnoidealet kom att prägla det moderna Europa, och efter sekelskiftet gradvis anammas även av 

arbetarklassen.21 Tillblivandeprocess och identitetsformande ser alltid olika ut beroende på plats, tid 

och omständigheter, och de olika idealens status och räckvidd påverkade säkerligen flickornas 

möjligheter olika på olika platser i Sverige under 1900-talets början.  

Säkert är att flera av de arbetarklassflickor som gick i folkskolan under det tidiga 1900-talet 

befann sig mellan en ny, modern och en gammal idé om hur flickor och kvinnor bör vara. Det 

återspeglas i materialet och elevernas beundran för sina lärarinnor, varav många kom från medel- 

eller borgarklassen.22 Lärarinnornas vackra kläder väcker en uppländsk bondflickas beundran och 

hon skriver att de var ”bärare av ett nytt mode”, en idé om något annat än de hemvävda och 

hemsydda kläder som de allra flesta eleverna bar.23 Tidens ideal innefattade både idéer om hur pojkar 

och flickor skulle se ut och bete sig, samt vilka känslor som var passande för flickor respektive 

pojkar. Rädsla, kärlek och avundsjuka var kvinnligt kodade, medan en känsla som ilska sågs som 

ickefeminin och förfulande.24 Detta är ett exempel på hur känslorna ansågs hänga samman med 

kroppen och hur känslokontroll även innebar kroppskontroll.  

 
20 Hammarberg, En sund själ i en sund kropp, s. 108. 
21 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Norstedt, Stockholm, 2005, ss. 14; 17. 

22 Ulla Johansson, Att skolas för hemmet: trädgårdsskötsel, slöjd, huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 

1842-1919 med exempel från Sköns församling, Univ. Diss. Umeå universitet, Umeå, 1987, s. 254. 

23 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37698, 3/6–1994, s. 3. 

24 Peter N. Stearns, ”Emotions”, i Miriam Forman-Brunell (red.), Girlhood in America: an Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa 

Barbara, California, 2001, ss. 256–257. 
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Det finns uppenbarligen en hel del forskning som behandlar flickor i allmänhet. Åtskilligt har 

även skrivits inom utbildningshistoria, men få har behandlat köns- och genusaspekterna i folkskolan 

där en majoritet av barnen gick. Ännu färre har skrivit specifikt om folkskoleflickor. Ett undantag är 

Ulla Johansson som i sin avhandling från 1987 skriver om folkskolans undervisning i skolkök, 

flickslöjd och huslig ekonomi. Denna könssegregerade undervisning syftade till att förbereda 

flickorna för hem och familj och är ett exempel på tydlig styrning ovanifrån. Johansson menar att 

staten genom folkskolan kom att, åtminstone delvis, ta hemmets plats som den naturliga 

uppfostringsinstitutionen under det tidiga 1900-talet.25  

Faktum är likväl att arbetarklassens flickor och folkskolan som arena för en genus- och 

identitetsformande process i princip lyser med sin frånvaro i forskningen. Sara Backman Prytz 

diskuterar hur läroverksungdomar skapar stereotyper i elevtexter, och i hennes undersökning dyker 

bilder (och nidbilder) av flickor från lägre klasser upp.26 Johannisson kontrasterar den sköra 

överklasskvinnan med den starka, och farliga, underklasskvinnan.27 Denna forsknings texter ger viss 

insikt i hur villkoren och situationen såg ut för arbetarklassflickor. Som diskuterades i inledningen 

finns dock en risk att man i historisk flickforskning mer eller mindre medvetet har den borgerliga 

flickan som utgångspunkt, trots att denna grupp utgjorde en minoritet.  

Vad som kan hända när man inte pratar om en specifik underordnad grupp utan enbart om 

den som en del i ett större kollektiv, är att den dominerade gruppen konstrueras och rekonstrueras 

som norm. I det här fallet förstärker man en ung, manlig arbetarklassnorm. Bodil Formark har i sina 

studier av den svenska flickscoutrörelsen pekat på samma problematik. Hon beskriver hur texter från 

och om scoutrörelsen utgår från pojkscouting, det vill säga att scouting är pojkscouting medan 

 
25 Ulla Johansson, Att skolas för hemmet, s. 132. 

26 Backman Prytz, Borgerlighetens döttrar och söner, s. 90. 

27 Johannisson, Den mörka kontinenten, ss. 14; 17. 
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flickscouting är ett tillägg.28 Flickan och kvinnan är och förblir den andra, den avvikande. Historiker 

har undersökt upplevelsen av att vara ungdom, men i mindre utsträckning upplevelsen av att vara 

flicka, trots folkskolans tydliga fostrande och styrande ambitioner.29 Jag menar att det är något som 

saknas och genom den här undersökningen vill jag bidra till den utbildningshistoriska forskningen 

såväl som till flickforskningen.  

 

Syfte & frågeställning 

Syftet med den här masteruppsatsen är att kartlägga folkskoleflickan och hennes tillblivandeprocess 

under åren 1900–1930. Alltså, att med fokus på kropp och handlingar undersöka själva 

flickprocessen – hur ett feminint barn blir flicka. Avsikten är inte att beskriva kroppen som objekt, 

utan att fokusera på subjektivitet och levda, kända erfarenheter.30 Den föränderliga kategorin flicka 

måste studeras för att gruppen flickor är en viktig grupp, och en grupp som osynliggjorts alldeles för 

länge. Jag söker inte efter förändringar över tid eller nödvändigtvis mellan platser, för detta syfte är 

mitt material alltför begränsat, utan behandlar materialet som stickprov i en historisk flickprocess. I 

hanterandet av källmaterialet har fokus legat på handlingar och händelser. Det vill säga hur och när 

flickor använder vissa föremål men inte andra, när de leker särskilda lekar och förväntas delta i viss 

undervisning.  

Det kan också handla om när de sitter, står och springer genom skolans lokaler. Det är 

relevant att studera hur genuspositioner skapas genom dessa upprepade handlingar och hur skeva 

handlingar eller motståndshandlingar både utmanar och är en del av flickprocessen. Utöver 

 
28 Formark, Den välsituerade flickan, ss. 22–23. 

29 Exempelvis Henrik Berggren i Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, Tiden, Diss. Stockholms 

Universitet, Stockholm, 1995. 
30 Young, ”Throwing Like a Girl”, s. 7. 
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minnesmaterialets elevbeskrivningar används Svensk läraretidning som en källa till normerande idéer 

om skolflickan så som de uttrycks av lärarkåren, riksdagsledamöter och andra makthavare. Slutligen 

är jag också intresserad av motstånd och gränsöverskridande eller skeva handlingar, både som ett 

brott mot och som en del av processen. En utgångspunkt är att skolningsprocessen inte enbart 

handlar om formell undervisning, utan även om de sociala praktiker som äger rum i möten utanför 

klassrummet.31 

 

De frågor som kommer att undersökas är: 

• Hur förhåller sig genus- och identitetsskapande handlingar i elevers minnen till de 

normerande handlingar som beskrivs i Svensk läraretidning? 

• Hur skiljer sig flickskapandet i folkskolan från det borgerliga ideal som lyfts i tidigare 

forskning? 

• Hur sker flickskapandet genom gränsöverskridande eller förbjudna handlingar? 

 

Flickskapandet som process – teori och analytiska begrepp 

Kategorin flicka, och innebörden av den, är ständigt i förändring. Vad den står för i ett visst samhälle, eller 

hur samhället har hanterat denna kategori i ett visst sammanhang, är med andra ord något som måste 

undersökas och studeras.32 

 

Så skriver Anna-Karin Frih och Eva Söderberg i En bok om flickor och flickforskning. Vad de menar är 

att konstruktionen av kön är olika beroende på tid, sammanhang och plats. Av denna anledning är 

det viktigt att undersöka flickor i olika tider och kontexter för att öka förståelsen för vad ”girling”, 
 
31 Björn Norlin, Bildning i skuggan av läroverket, s. 11. 
32 Frih & Söderberg, En bok om flickor och flickforskning, s. 9. 
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processen där flickan görs till flicka, är.33 De betonar också att alla inte känner sig hemma i det ena 

eller det andra könet eller i heterosexualiteten, och att inget av detta är naturgivet utan ord som fylls 

med olika innehåll i olika sammanhang av olika människor. Historiskt så har ändå det ”manliga” 

värderats högre än det ”kvinnliga” och därför går det inte att prata om kön och genus utan att ta 

hänsyn till makthierarkier. Genus är ett begrepp där de sociala och kulturella aspekterna av kön skiljs 

från de biologiska aspekterna.34 Med Fanny Ambjörnsson ord ser jag genus som en effekt av 

handlingar, snarare än en orsak till handling. Genus skapas genom upprepade genusskapande 

handlingar, helt vanliga verbfraser som att bära klänning, hoppa hage eller viska med sin bästa vän.35 

Begreppet ”girling”, av mig översatt till flickprocess eller flickans tillblivelseprocess, är ett centralt 

begrepp i undersökningen. Både Judith Butler och Fanny Ambjörnsson har undersökt den 

genusskapande processen där genus blir till genom upprepande genusskapande handlingar. 

Ofrånkomligt är också att genuspositioner skapas i en heteronormativ ordning bestående av två 

kategorier som alla människor placeras in i, oavsett hur de definierar sig själva. Våra idéer om det 

feminina skapas i förhållande till det maskulina och vice versa.36 Processen där det feminina eller en 

flicka blir till, sker i ögonblicksskildringarna, vilka ofta är både specifika och motsägelsefulla.37  

Ambjörnssons studie av gymnasietjejers genusprocess är en viktig influens, men till skillnad 

från hennes studie baseras min på historiskt material och inte intervjuer med nu levande människor. 

En utgångspunkt är att det stängda, hela narrativet är en konstruktion och historikers roll är inte att 

 
33 Judith Butler, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of ”Sex”, Routledge, Abingdon, Oxon, 2011 [1993], s. 7. 

34 Frih & Söderberg, En bok om flickor och flickforskning, s. 19. 

35 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Diss. Stockholms universitet, 

Stockholm, 2004, ss. 12–13. 
36 F. Ambjörnsson, I en klass för sig, ss. 12–14. 

37 Marnina Gonick & Susanne Gannon (ed.), Becoming Girl: Collective Biography and the Production of Girlhood, Women’s Press, 

Toronto, 2014, s. 2. 
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ta fram fakta utan att tillskriva händelserna mening.38 Att acceptera en mer fragmentarisk historia, i 

stället för en sammanhängande berättelse med en början och ett slut är således inte att göra avkall på 

vetenskaplighet, utan att ta ett nytt grepp för att nå historisk kunskap. Minnesmaterialet består av 

just subjektiva och fragmentariska bitar av en situation, och det historikern kan bidra med är att göra 

tolkningar och dra slutsatser baserat på dessa beskrivningar av handlingar, känslor och situationer.  

Youngs texter om den kvinnliga kroppens rörelsemönster och förutsättningar är betydande för 

varje ansats att undersöka vad det innebär att vara ett kvinnligt subjekt och ha en kvinnokropp i en 

specifik situation. Young hänvisar till Simone de Beauvoirs Det andra könet och skriver att kvinnan, i 

ett samhälle där hon definieras som ”den andra” i förhållande till män, förnekas subjektivitet, 

autonomi och kreativitet. Samtidigt är en människa per definition ett subjekt, och varje kvinna lever 

därför en paradox. Hon vet att hon är ett subjekt, samtidigt som det patriarkala samhället och 

situationen hon befinner sig begränsar denna subjektivitet.39 Flickorna som framträder i 

minnesmaterialet och som denna uppsats handlar om befinner sig i samma paradoxala situation. De 

är subjekt, men som unga arbetarklasskvinnor villkoras deras tillvaro av strukturer och makthavare 

som vill diktera villkoren för deras handlingar och rörelsemönster.  

Slutligen kommer även begreppet skev, såsom det används av Maria Margareta Österholm, att 

användas. Skev är en variation på queerbegreppet, skriver hon, och ordet kommer från norskans 

”skeiv”. Det handlar också om normbrott, men där queer fokuserar på sexualitet handlar skev 

snarare om ett brott mot genusframställning, i mitt och Österholms fall mot femininiteten.40 En 

utgångspunkt för uppsatsen är att dessa normbrott inte är något som sker utanför flickprocessen, 

 
38 Roland Barthes, citerad i Helene Bowen Raddeker, Sceptical History: Feminist and Postmodern Approaches in Practice, 

Routledge, London, 2007, ss. 24–25. 
39 Young, ”Throwing Like a Girl”, ss. 31–32. 

40 Maria Margareta Österholm, ”Skeva flickor i svenskspråkig litteratur runt millennieskiftet”, i Anna-Karin Frih & Eva 

Söderberg (red.), En bok om flickor och flickforskning, Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 131. 
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utan tvärtom som en del av den. De skeva handlingarna, motståndshandlingarna (och tankarna) samt 

normbrotten är ett sätt för flickan att hantera eller ta kommando över sin egen situation. 

 

Minnesmaterial & dess metod 

Huvudmaterialet för uppsatsen består av de svar på frågelistor som finns på Dialekt- och 

folkminnesarkivet i Uppsala, ett källmaterial som inte är helt okontroversiellt. Kritiker har bland 

annat framfört att vissa delar av folkkulturen valts bort till förmån för andra, bland annat i 

formuleringen av frågorna. Agneta Lilja argumenterade till exempel i sin avhandling från 1996 att 

berättelser från bonde- och allmogesamhället söktes upp medan arbetarklassens, kvinnornas och 

barnens historia inte motsvarade sinnebilden av det svenska.41 Av 1970-talets mer radikala etnologer 

riktades också skarp kritik mot de nationalistiska avsikterna bakom utformandet och hanterandet av 

traditionsarkiv. Det goda bondesamhälle som utmålades i arkivmaterialet menade man var en 

förljugen konstruktion.42 Detta har sedan dess nyanserats, bland annat av Fredrik Skott som menar 

att även om det äldre insamlingsmaterialet ger uttryck åt en längtan efter en svunnen, bättre tid så var 

arkiven och muséernas verksamhet lika mycket ett socialdemokratiskt projekt. Genom att visa upp 

den gamla tidens orättvisor och förtryck kunde man legitimera de sociala reformer som präglade 

1900-talet.43  

 
41 Agneta Lilja, Föreställningen om den ideala uppteckningen: en studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv: ett exempel från 

Uppsala 1914-1945, Dialekt- och folkminnesarkivet [distributör], Diss. Uppsala Universitet, Uppsala, 1996, s. 11.  

42 Fredrik Skott, Folkets minnen: traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964, Institutet för språk och folkminnen i 

samarbete med Göteborgs universitet, Diss. Göteborgs universitet, Göteborg, 2008, s. 18. 

43 Skott, Folkets minnen, s. 264. 
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De senaste åren har flera svenska historiker och etnologer använt sig av frågelistor och annat 

minnesmaterial, med en källkritisk medvetenhet och diskussion.44 Ett exempel är Stina Bohman som 

undersökt attityder rörande amning och korrelationen med spädbarnsdödlighet i Ådalen under 1800-

talet. Svaren på frågelistorna är ofta utförliga och redogör för både informantens åsikter och tankar 

och den allmänna inställningen i området. Tvärtom vad Lilja skriver så menar jag att frågelistorna ger 

sällsynt ingående berättelser, i synnerhet lämpade för forskning som rör kvinnor, barn eller 

minoritetsgrupper. Hugh Cunningham skriver att det är lättare att hitta källor om barndom än om 

barn, att barnet som individuellt subjekt ofta faller undan till förmån för en övergripande idé om hur 

den goda eller dåliga barndomen ser ut.45 I ljuset av detta är det ännu viktigare att ta till vara de fall 

där före detta elevers subjektiva berättelser om sin skolgång är bevarade. 

Lisa Rosén Rasmussen menar att minnesnarrativ, i hennes fall insamlade under intervjuer med 

före detta elever, väcker andra frågor än de som handlar om att söka en historisk ”sanning”. Liksom 

i denna undersökning undersöker Rosén Rasmussen skolans påverkan på tillblivandeprocessen, i 

synnerhet hur kroppar och plats hänger ihop med mer immateriella aspekter.46 Minnen och tankar är 

inte nödvändigtvis knutna till ord, skriver hon, och manar läsaren att se bortom kropp-själ-

dualiteten. Objekt kan vara en värdefull katalysator för de mer sinnliga aspekterna av minne, och 

 
44 Se bl.a. Stina Bohman, Omsorg om livet: spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 1800-talet, Acta Universitatis 

Upsaliensis, Diss. Uppsala universitet, Uppsala, 2010; Aurora Lewén, Det var en lyckad semester: semesterfirande svenskars 

preferenser år 1938-1959, Lic.-avh. Stockholms universitet, Stockholm, 2011, [elektronisk resurs]: 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-63735. 

45 Hugh Cunningham, Children and Childhood in Western Society Since 1500, Longman, London, 2005, s. 2. 

46 Lisa Rosén Rasmussen, ”Material and Affective Movements in Former Pupils’ Reminiscences of School”, 1945-2008, i 

Anna Larsson och Björn Nordin, Beyond the Classroom: Studies on Pupils and Informal Schooling Processes in Modern Europe, Peter 

Lang, Frankfurt am Main, 2014, ss. 184–188. 
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genom att ta med sina informanter till skolorna där de en gång var elever kartlägger Rosén 

Rasmussen kopplingen mellan minne och materialitet.47 

Majoriteten av det minnesmaterial som behandlas i denna uppsats är insamlade på 1980- och 

1990-talet, rör tiden 1910–1930 och består av handskrivna, ibland maskinskrivna, blad där frågorna 

besvaras i löptext. Informanterna mottar en lista från insamlaren på arkivet och skickar sedan tillbaks 

sina svar. Vissa av informanterna besvarar samtliga frågor, vissa de frågor som de finner intressanta 

eller relevanta och ytterligare andra skriver fritt. Jag har genom ett urval baserat på skol-, genus- och 

flickrelaterade teman såsom skolidrott, skolgång och ungdomskultur gått igenom svar på på nio olika 

frågelistor från fyra nedslagsplatser i Sverige: Uppland, Västerbotten, Dalarna och Gotland.48 Totalt 

har jag tittat närmare på runt 90 svar. 

Att hinna titta på material från hela landet hade varit en omöjlighet inom gränserna för denna 

uppsats, men det är något jag hoppas kunna göra vid ett senare tillfälle. Frågelistorna och även de 

längre insamlade berättelser som finns på arkivet är en guldgruva för historiker med ambition att 

undersöka de människoliv vars berättelser sällan syns i offentliga dokument. De utvalda landskapen 

anses representera olika delar av Sverige. Med det sagt så bör det också tilläggas att materialet från 

Uppland dominerar och att enbart en tiondel av frågelistorna besvarats av gotlänningar, men jag 

menar ändå att det ger en mer mångfacetterad bild av förhållandena.49 Ingen av informanterna talar 

om etnicitet, varken när de gäller sig själva eller andra. Jag har därför inte haft någon möjlighet att 

 
47 Lisa Rosén Rasmussen, ”Touching Materiality: Presenting the Past of Everyday School Life”, Memory Studies, vol. 5 no. 

2, 2012, ss. 115-116.  

48 Frågelistorna är M218: Kvinnans ställning i det gamla bondesamhället, M220: Förändringar i det nutida samhället, 

M225: Vad gjorde du på skolrasterna?, M232: Ungdomskultur, M258: Min skoltid, M259: Ängslig och rädd och M269: 

Idrott; M67: Klädedräkt och nakenhet och M245: Kläder. 

49 Det efter en första genomgång utvalda materialet (sorterat efter tidsperiod, teman och plats) består till 10 procent av 

material från Gotland, 18 procent från Västerbotten, 25 procent från Dalarna och 47 procent från Uppland. 
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föra en diskussion om flickor från etniska minoritetsgrupper inom folkskolan, trots att det 

perspektivet med allra största sannolikhet skulle ge åtskilligt åt analysen. 

Storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg finns inte alls lika välrepresenterade i arkivets 

material som andra delar av landet, varför dessa inte ansetts vara möjliga att undersöka trots att det 

hade gynnat undersökningen. Då materialet inte kan anses vara stort nog för att ge en heltäckande 

och representativ bild av de enskilda områdena kommer de att behandlas som ett material, det vill 

säga var informanten kommer ifrån kommer inte att tas upp om det inte är relevant för den specifika 

analysen. Slutligen har det under arbetet blivit uppenbart att en majoritet av informanterna är barn 

till lantbrukare och inte till en mer urban arbetarklass. Då jag talar om arbetarklassflickor inkluderar 

detta flickorna från alla kroppsarbetande samhällsgrupper, inklusive lantbrukare, då samtliga 

samlades i folkskolan. Dessutom kan knappast bonddöttrarna ses som jordägande utan i sådana fall 

snarare som arbetskraft för de markägande bönderna i de fall föräldrarna ägde sin egen mark. 

Något annat som är viktigt att källkritiskt diskutera är tidsaspekten. I många fall är det upp 

emot 60–70 år sedan informanterna gick i skolan, något som lägger ett filter av retrospektiv tolkning 

över deras svar. Den traditionella historiska källkritikens samtidighetskriterium uppfylls inte, men 

detta behöver inte vara något negativt per se. Insikten att informanterna gjort mer eller mindre 

medvetna val som skett i nedtecknandet av minnena är dock nödvändig. En annan viktig källkritisk 

aspekt är utformandet av listorna. Om det finns en fråga om löss är det givet att flertalet informanter 

kommer att berätta om löss, och på samma sätt om det inte frågas efter till exempel pubertet så 

minskar chansen att det tas upp. 

Marc Depaepe skriver att ”tidskrifter är all utbildningshistorias moder”, åsyftandes den stora 

mängd material som getts ut av och för lärare och elever genom åren.50 För att kunna undersöka 

 
50 Marc Depaepe, ”Utbildningshistoria som forskningsområde: några historiografiska, teoretiska och metodologiska 

synpunkter”, i Esbjörn Larsson och Johannes Westberg (red.), Utbildningens sociala och kulturella historia: meddelanden från den 

fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala, 2010, s. 31. 



 

 20 

även de av flickors handlingar som lyfts fram som normerande (liksom de handlingar som ansågs 

skeva eller gränsöverskridande) har jag gått igenom tidningen Svensk läraretidning 1900–1930. Den 

gavs ut från 1881 och går i dag under namnet Lärarnas tidning. Tidningen innehöll i början av 1900-

talet allt från artiklar på lokal och nationell nivå till annonser och notiser om enskilda 

tjänstetillsättningar. Det går att följa flera av de stora stridsfrågorna som katekesdebatten och 

kristendomsundervisningens utformning men även ta reda på synen på flickslöjd och vikten av 

skolköksundervisning hos lärare och politiker med flera. Eftersom genus är en konstruktion inom en 

heterosexuell ordning är föreställningar och iscensättningar av flickor alltid beroende av 

föreställningar och iscensättningar av pojkar, precis som dikotomin mellan kvinnligt och manligt 

genus. Därför har det varit relevant att även studera de tillfällen där pojkar omnämnts. Jag har inte 

kunnat göra några kompletta genomläsningar av det digra materialet utan har i stället gjort nedslag 

med hjälp av digitaliserade register.  

I hanteringen av källorna har jag använt mig av en tematisk analys, det vill säga att jag har 

försökt ringa in återkommande teman i materialet. Dessa teman är objekt, rum, kroppsarbete, 

skolarbete, lek, utseende/hygien, religion/moral, klass/status, känslor, våld/tvång, motstånd och 

kön/genus. I analysen av Svensk läraretidning har jag även haft med ekonomi som ett tema för att 

fånga in diskussionerna kring finansiering av allt från skolköksundervisning till nya byggnader. För 

att välja ut de sökord som använts i läsningen av tidningarna har jag läst igenom ett antal nummer av 

Svensk läraretidning spridda över perioden. Då det rör sig om ett så stort material (det gavs ut ett 

nummer i veckan av Svensk läraretidning under perioden 1900–1930) så har jag främst fokuserat på 

artikeltitlar. De sökord som använts är: flick, kvinn-, tös, pojk-, goss-, kön, kropp-, kroppsaga och skolkök. 

Metoden jag använt mig av är inte främst en diskursfokuserad analys, trots att materialet är 

textkällor, utan en analys av kroppen. Målet är att utröna hur texten, som är bevarad och här, 

förhåller sig till en kropp som inte längre är här.  
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2. UNDERSÖKNING 

I centrum för den här masteruppsatsen står flickors handlingar; vilka verbfraser som kan kopplas 

samman med flickor och deras identitetsprocess, och de sätt på vilka handlingarna äger rum. Om de 

är villkorade, accepterade eller förbjudna. Undersökningsdelen är uppdelad i två delar, där det första 

avsnittet ”Flickskapande mellan ideal och verklighet” jämför minnesmaterialets flickor och deras 

handlingar med dels det flickideal som beskrivs i Svensk läraretidning och dels det borgerliga 

flickskapandet så som det beskrivits av forskare.  

Ett resultat som presenteras i den första delen är diskrepansen mellan den idealiserade bild av 

flickors sysslor som förmedlas i Svensk läraretidning och verkligenhetens bitvis hårda kroppsarbete. Att 

barnen ska lära sig praktiskt arbete är självklart, men det husliga arbetet med matlagning och slöjd 

betonas framför tyngre sysslor. Man tar inte heller upp hälsorisken med flickornas kläder som flera 

informanter pratar om. En förklaring är att det var övervägande manliga skribenter i tidningen. Ett 

annat resultat är skillnaden mellan disciplinering av pojkar och flickor. I likhet med flickskolornas 

elever verkar folkskoleflickorna bemötas med en mjuk maktutövning som verkar för att framkalla 

skam snarare än fysisk smärta. Skambeläggande eller försök till detsamma kan alltså sägas vara en del 

av flickans tillblivandeprocess. 

I avsnitt två ”Flickskapande mellan makt och motstånd” diskuteras flickornas 

gränsöverskridande och förbjudna handlingar. Maria Margareta Österholms skeva flicka används 

som ett redskap för att urskilja flickors normbrytande handlingar. De många parallella idealen 

framstår tydligt i materialet och då framför allt det mjuka, borgerligt influerade kvinnoidealet med 

kvinnan som hemmets och familjens hjärta, och det hårda arbetets ideal där det inte tjänar till att 

klaga när vägen är lång eller arbetet tungt. Båda sätten att vara och bete sig efterfrågas och kritiseras, 

men en majoritet av informanterna ser tillbaks med stolthet på sina och andras motstånd mot 

normerna.  
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Nedan har jag ordnat undersökningens primära handlingar och verbfraser i en tabell, för att få 

en överblick och för att visa på den omfattning flickornas handlingar hade. Tabellen har också varit 

en hjälp under arbetets gång. Handlingarna har delats upp i ovillkorat, villkorat och får inte, i övrigt 

finns det ingen inbördes ordning. Jag är naturligtvis medveten om att all kategorisering riskerar att 

begränsa och påverka tolkningen. Tabeller som denna ger dock möjligheten att på ett överskådligt 

sätt ta del av flickornas handlingar och deras mångfald. 

Redan av denna översikt framgår några intressanta resultat, och ser man till minnesmaterialet 

skiljer sig de centrala handlingarna åt från bilden av borgerlighetens ideal för flicktillblivandet. 

Framför allt stämmer detta när det kommer till arbete, i skolan och hemma. Flickorna arbetar och 

anstränger sig för att de måste bidra, och för att det är något som samhället förväntar sig av dem. 

Men många av handlingarna stämmer också överens med vad exempelvis Johansson och Florin 

skriver om flickskolans internaliserade kontroll och nyttjande av flickornas skamkänslor för att 

straffa elever.51 Blyghet och skam var passande känslor, medan utåtagerande känslor som ilska var 

opassande.52 Återigen visar materialet dock på en viss komplexitet då en flicka som försvarar sin 

manliga kamrat omnämns med stolthet och förtjusning. Det visar på två saker, dela att olika regler 

och normer gällde för olika flickor beroende på faktorer som klass och lokala seder, och dels att 

både brott mot och handlingar i linje med normen, är en del av flickans tillblivandeprocess. Dessa 

slutsatser kommer att diskuteras vidare nedan, liksom tabellens samtliga handlingar. 

 

 
51 Johansson & Florin, ”Tre kulturer - tre historier”, s. 32. 

52 Stearns, ”Emotions”, ss. 256–257. 
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Tabell 1 – Flickors handlingar i minnesmaterialet 
Flickor gör ovillkorat  Flickor gör villkorat Flickor får inte  
Kasta boll, hoppa hage, hoppa hopprep, spela 
kula Spela fotboll Ha byxor 
Ha utsläppt hår och knälång kjol innan 
konfirmationen  

Männens/pojkarnas jobb på 
gården Ha träslöjd (goss-slöjd) 

Åka skidor och spark, skridskor och kälke Gå på dans Hämnas 
Skämmas Leka krig Bli gravida 
Leka med vänner Gå på dans Svära 
Städa frökens lägenhet Säga emot Kissa på sig 
Förbereda sig för äktenskap och moderskap Ha mens Vara lata 
Ha uppsatt hår och hellång kjol efter 
konfirmationen 

Ha pojkskor 
Klippa håret 

Sticka, virka, väva, spinna Agas Ha sex 
Läsa, skriva, räkna Vara rädda Röka 
Passa småsyskon Vara sjuka Dricka alkohol 
Prata hemliga språk  Ha löss 
Städa frökens lägenhet  Hjälpa kamrater/fuska 
Spela musik och teater   
Ha bara ben (frysa)   
Vara blyga   
Äta medhavd matsäck, dricka frusen mjölk   
Ha textilslöjd (flickslöjd)   
Laga mat i skolkök   
Hjälpa till i hemmet   
Straffa normbrytare (utan våld)   
Vara scouter   
Leka folklekar   
Slåss (positivt återberättat)   

 

Flickskapande mellan ideal och verklighet 

Den arbetande f l i ckan  

Det flickideal som lyfts i Svensk läraretidning 1900–1930 är framför allt den blivande modern och 

hemmets beskyddare. Nationen behöver henne och hon måste få resurser att lära sig inte bara 

matlagning och textilslöjd utan även hushållsekonomi. Allt för att kunna ta hand om ett eget litet 
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hem, i enlighet med den av borgerliga värderingar influerade synen på familjen. Familjeidealet hade 

under 1800-talet i borgerliga miljöer kommit att förskjutas från en ekonomisk till en emotionell 

enhet. Barn, sade man, krävde stimulerande lärande i en skyddad miljö, och genom införandet av den 

allmänna skolplikten 1882 ville man från politiskt håll se samtliga barn i skolan. Men att låta barnen 

gå drygt sex år i skolan var dyrt för familjer från de lägre klasserna, och det lönade sig därför inte 

längre att skaffa många barn som ekonomisk säkerhet.53 Detta kom att förändra hur 

familjestrukturen såg ut i hela samhället.  

I kontrast till detta ideal beskriver flera av informanterna en situation där de förväntades börja 

arbeta så snart de slutat skolan vid 13 års ålder, men också en medvetenhet och en längtan efter 

något annat. De var fångade mellan det nya och det gamla idealet. Flera av de flickor som inte fick 

läsa vidare beskriver en viss bitterhet över att inte ha fått göra som de ville. En av dem skildrar den 

verklighetsflykt hon och hennes kamrater erfor genom brevväxling. Hon själv skrev med en pojke i 

Amerika, och adresser till andra skrivsugna ungdomar kunde man hitta i veckotidningar. Hon skriver 

att hon aldrig hade lust att träffa någon i verkligheten, det handlade mest om ett avbrott i vardagen.54 

Faktum för de flesta var att vuxen var man vid konfirmationen och att det sällan gavs tid att fundera 

på någon annan framtid än den som piga, och i förlängningen bondmora.  

1800-talets skötsamma borgarfamilj med modern som hemmets hjärta stod alltså som förlaga 

för den goda svenska familjen vid sekelskiftet. Framstegstanken genomsyrade det moderna 

samhällsprojektet och inom de olika folkrörelserna betonades skötsamhet och självkontroll. Ronny 

Ambjörnsson kallar detta ideal för ”den skötsamme arbetaren” och menar att det var ett sätt för de 

arbetande klasserna att själva ta kontroll över sin vilja och sina val.55 Paradoxalt nog innebar detta 

både att man distanserade sig från ”den degenererade borgarklassen” och att man anammade deras 

 
53 Sandin, ”Skapandet av det normala barnet”, s. 62. 

54 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 8/2–1989, s. 2. 

55 R. Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, ss. 71; 89. 
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ideal. I och med arbetarrörelsens politiska framgångar så kom skötsamhetsidealet också att gå från 

privat angelägenhet till ett nationellt, och nationalistiskt, projekt.56 Det är framför allt i denna 

skötsamma skepnad det borgerligt influerade flickidealet återspeglas i Svensk läraretidning. Majoriteten 

av de artiklar som handlar om flickor berör skolkök och flickslöjd men sekelskiftets tonvikt på 

hygien, moralisk och kroppslig, återspeglas i artiklar som ”Lagstiftningen rörande kvinnliga 

minderåriga förbrytare” där man trycker på vikten av att utröna ifall de berörda flickorna är smittade 

med könssjukdomar.57  

Det skötsamma och strävsamma är något som hela tiden kommer igen i både minnesmaterialet 

och Svensk läraretidning, ett självklart sätt att förhålla sig till både skola och arbete. På många platser är 

gränsen mellan barn och vuxen fortfarande omärklig och flickorna går direkt från folkskolan ut i 

arbete som pigor på den egna gården eller en i närheten.58 Under 1915 diskuteras barnarbete i 

jordbruket också flitigt i Svensk läraretidning. I lagen om arbetareskydd som kom 1912 var jordbruket 

undantaget, och en debattör uttrycker sig kritiskt om situationen för barnarbetare. Faran med ”ett 

oskäligt utnyttjande av de minderårigas arbetskraft” är ett hot både mot skolbarnens hälsa och deras 

utbildning.59 När det tas upp igen 1923 tycks inte så mycket ha förändrats, men på internationell nivå 

har i Genève fattats flera beslut som man diskuterar.60  

Bland informanterna beskriver ett flertal hur arbete är en naturlig del av tillvaron, vilket speglar 

den verklighet man kritiserar i Svensk läraretidning. En kvinna skriver att man som ung knappast 

opponerade sig mot de vuxna, det fanns det varken tid eller energi kvar för efter skol- eller 

arbetsdagen. Då hade man hellre roligt på den lilla fritid man hade än förkovrade sig i några djupare 

 
56 R. Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, ss. 9; 18. 

57 Svensk läraretidning, 1917, nr 27, s. 449. 
58 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 34242, 23/12–1985, s. 2. 

59 Svensk läraretidning, 1915, nr 7, s. 132. 

60 Svensk läraretidning, 1923, nr 20, s. 379. 
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funderingar.61 Trots att folkrörelsernas studie- och bildningsförbund var stora under 

undersökningsperioden är det ingen av informanterna som berättar om någon bildningsverksamhet 

utanför skolan, undantaget praktiska ämnen som slöjd och skolkök. Det kan förklaras, som 

informanten gör, med att man helt enkelt var för trött, men också med att det ännu på 1920-talet 

ansågs bortkastat med för mycket teoretisk bildning på en flicka, i synnerhet en från landsbygden. 

Sekelskiftets nya barndomsideal som bland annat Ellen Key lyfte fram var en möjlighet 

förbehållen de som hade råd att inte låta sina barn arbeta. Det är tydligt att detta ännu på 1920-talet 

knappast var en tänkbarhet för många av de flickor som växte upp på landet och man hamnade alltså 

mellan ett nytt ideal, som nådde även landsbygden genom tidskrifter och reklam, och gamla 

uppfattningar och förutsättningar. Enligt det nya idealet skulle barnen vara hela, rena och välfödda, 

och ansvaret låg på modern i familjen.62 Enligt samma modell hade fadern ansvar för 

familjeförsörjningen, en utveckling som var modern och anpassad till en urban livsstil snarare än det 

liv majoriteten av svenskarna fortfarande levde kring sekelskiftet.  

Det fanns alltså en konflikt mellan behovet av barns arbete på landsbygden och i skolan. Där 

någon eller båda av föräldrarna misslyckades med att uppfylla rollen kom staten och olika 

organisationer att få en alltmer utpräglad roll. Så kallade vanartiga barn eller barn från dåliga hem 

kunde placeras på anstalter eller hos fosterföräldrar på landet. Det är dock inget som nämns i 

minnesmaterialet. Det hände att barn som blev placerade på landet rymde i protest mot det hårda 

arbete de förväntades utföra på gårdarna.63 Flera av informanterna vittnar om att de från tidig ålder 

 
61 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 08/02–1989, s. 13. 
62 Sundqvist, ”Gud ser dig! - var redlig”, ss. 39–40. 

63 Bengt Sandin, ”Skapandet av det normala barnet”, i Kerstin Bergqvist, Kenneth Petersson och Maria Sundkvist (red.), 

Korsvägar, 1995, s. 55. 
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hjälpte till, och en informant beskriver hur hon fick vänta ett år med att börja skolan då hon 

behövdes hemma.64 Detta trots att den sexåriga skolplikten införts 1882.  

Samtidigt som många representanter för lärarkåren stod för förändring var folkskolan en 

institution med starka band till kyrkan och i praktiken bestod undervisningen av läsning av Martin 

Luthers katekes långt in på 1900-talet. Det dröjde till 1903 innan beslutanderätten formellt flyttades 

från kyrkofullmäktige till stadsfullmäktige respektive kommunalstämma och ännu längre tills den 

kunde anses vara verkligt sekulariserad.65 Bland annat beskriver en informant hur läraren som var 

baptist och pingstvän höll veritabla bönemöten med klassen och att de blev hjärntvättade.66 Det är 

med andra ord en mångsidig och bitvis paradoxal institution och lärarkår som kommer till tals i 

Svensk läraretidning, jämsides med politiker och andra åsiktspersoner. Oaktat detta formuleras en 

normerande bild av den önskvärda och icke önskvärda eleven i allmänhet och, för denna 

undersökning särskilt intressant, skolflickan i synnerhet. 

Vad som är önskvärt utmanas dock alltmer under det tidiga 1900-talets tid av politisk 

förändring och det som diskuteras i riksdagen återges och debatteras även i Svensk läraretidning. 1918 

rapporteras att en motion om att kvinnlig ungdom ska få tillträde till läroverken bifallits i andra 

kammaren men fått avslag i första då man ser ”artskillnaden mellan männens och kvinnornas 

samhällsuppgifter såsom motiv för det större statsintresset att tillförsäkra den manliga ungdomen 

god högre undervisning”.67 Tio år senare presenteras den bland Stockholms folkskolor spridda 

broschyren ”Flickornas yrkesval” där motivet uppenbarligen är att locka ut flickor i arbetslivet.68 

Under dessa år har kvinnor deltagit i allmänna val tre gånger (1921, 1924 och 1928) och kvinnlig 
 
64 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23614, 24/8–1957, ss. 3–4. 

65 Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola, s. 63; Lena Hammarberg, En sund själ i en sund kropp: hälsopolitik i 

Stockholms folkskolor 1880–1930, HLS förl., Diss. Stockholms universitet, Stockholm, 2001, s. 18. 

66 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36959, 20/10–1992, s. 1–2. 

67 Svensk läraretidning, 1918, nr 20, s. 311. 

68 Svensk läraretidning, 1928, nr 21, s. 404. 



 

 28 

ungdom har blivit insläppt på de statliga läroverken. Men ännu är artiklarna som adresserar vikten av 

skolköksundervisning fler än de om rätten till vidareutbildning eller demokratisk bildning och målet 

för flickprocessen är snarare hemmet än den publika arenan.  

 

Den älskade och den hatade läraren 

Relationen till lärare och lärarinnor är något som tar mycket plats i minnesmaterialet. De är allt ifrån 

sadistiska och våldsamma till idoler och änglar, och som det sistnämnda kom de att spela en viktig 

roll som förebilder för sina elever. En tidigare elev beskriver hur fröken ”som ideal och normgivare 

betydde mycket”. Denna betydelse förefaller ha berott på lärarinnans position in lokalsamhället och i 

relation till familjerna i området. Han berättar att lärarinnan för honom var ”den enda auktoriteten 

utanför hemmet”, som var ”odelbar och ofelbar”. Den stora betydelse som informanten tillskrev 

läraren – en betydelse som kanske är svår att förstå i dag – innebar att uppgiftslämnaren alltid kunde 

lita till lärarinnans omdöme. Han avslutar med orden ”Som föredöme gav hon mig stabilitet i svåra 

omdömen”.69  

I ett annat stycke skriver samma informant att en det var en dubbel och ibland tveeggad 

situation för lärarinnan. Genom att bli satt på piedestal kunde hon både beundras och bli uttittad och 

anklagad för högfärd.70 Den lärarinna som bestämde sig för att placera pojkar och flickor bredvid 

varandra, trots att man liksom i kyrkan tidigare hade delat upp dem på varsin sida i klassrummet, fick 

utstå mycket kritik.71 Informanter av båda könen beskriver hur viktiga lärare och lärarinnor var, men 

det är uppenbart att som flicka förhöll man sig i hög grad till sin fröken. Relationen till och utbytet 

med lärarinnan var alltså en viktig del av tillblivandeprocessen. 
 
69 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1992, s. 12. 

70 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1992, s. 6. 

71 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36806, 10/07–1992, s. 7–8. 
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Joakim Landahl skriver att känslor kan vara grund för både maktutövande från skolans sida 

och för motstånd bland eleverna.72 Flera av de före detta eleverna beskriver också starka känslor för 

sina lärare och lärarinnor. Starka positiva känslor som i exemplet ovan gjorde att de ville bevisa att de 

var duktiga, och starka negativa känslor triggade motstånd och ifrågasättande. En före detta elev 

berättar att de som var ”plugghästar” fick favörer, och att detta oftare var flickor än pojkar eftersom 

pojkar är ”slöare i skolarbetet”.73 Det finns också berättelser om hämnd. Den lärare som låter 

eleverna stanna ute i 25 minusgrader får sitt straff när de överöser honom med smällare en morgon. 

Informanten som beskriver incidenten könar inte motståndskämparna utan skriver bara 

”kamraterna” eller ”eleverna”, men då han själv är en man och de flesta vittnar om åtskillnad mellan 

könen var det förmodligen ingen flicka med i gruppen.74  

Andra exempel visar hur de vuxna helt tappade kontrollen och hur barnen hanterade 

situationen på olika sätt. I ett fall var den 21-åriga lärarinnan så förskräckt att hon stod i ett hörn för 

att inte bli nedsprungen av de pojkar som löpte amok i klassrummet som var ”värre än i vilda 

Västern”.75 Lärarinna var tillsammans med sjuksköterska ett av de yrken som ansågs passande för 

kvinnor, och i Svensk läraretidning uttalar sig förutom utbildade lärarinnor också Sveriges första 

kvinnliga läkare i frågor som reformdräkten och sexualundervisning.76  

Läraren hade inte bara ansvar för elevernas kunskapsintag utan också för disciplinen i 

klassrummet, vilket vid den här tiden ofta innebar olika former av aga när elever brutit mot reglerna. 

Att aga barn som uppfostringsmetod var inget märkvärdigt i början av 1900-talet, men mot slutet av 

 
72 Joakim Landahl, ”Emotions, Power and the Advent of Mass Schooling”, Paedagogica Historica: International Journal of the 

History of Education, 51:1–2, 2015. 

73 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36874, 25/2–1992, s. 3. 

74 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36806, 10/7–1992, s. 12. 

75 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M220, 28521, 4/2–1972, s. 45–46. 

76 Svensk läraretidning, 1915, nr 8, s. 142. 
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undersökningsperioden ifrågasattes seden allt mer.77 Detta syns tydligt i Svensk läraretidning där fler ger 

sig in i debatten mot aga i skolan. Bland annat handlar en notis från 1920 om rektor Almqvist som 

menar att kroppsstraff inte hjälper mot lättja, det har han själv sett i sitt arbete. I stället för att höja 

arbetsnivån hos eleverna (i det här fallet pojkarna) ledde det till att de slutade skolan och, lyckligt 

nog, styrde upp sina liv ändå. Tio år senare, 1930, återges en debatt i Socialdemokraten där skribenten 

menar att det är skandal att aga, förbjudet i både de allmänna läroverken och de kommunala 

mellanskolorna, fortfarande är tillåtet i folkskolan. Man måste sätta stopp på både våldet och det 

dåliga exempel som skolan på detta vis sätter för familjerna. Man intervjuar också en lärarinna som 

säger ”för flickornas del måste jag framhålla kroppsagan som absolut fördömlig78” emedan hon kan 

tänka sig att med föräldrarnas tillstånd aga pojkar.79  

Det finns alltså hos denna lärarinna en skillnad i synen på hur flickor respektive pojkar bör 

uppfostras och hur de reagerar på våld, något som också återspeglas i minnesmaterialet. Det är oftare 

de manliga informanterna som pratar om att de blev agade än de kvinnliga. Flickorna tycks oftare 

straffas genom den mjuka maktutövning som förespråkades av Ellen Key. Key, som var en stark 

motståndare till barnaga, menade att det var bättre att väcka en inre känsla i barnet när det gjorde fel. 

Flera av de kvinnliga informanterna beskriver hur känslan av skam plågat dem länge efter att de fått 

stå i skamvrån eller blivit utskällda. En berättar att hon inte vågade be lärarinnan om lov att gå på 

toaletten och därför kissade på sig i klassrummet hellre än att fråga.80 En manlig informant skriver att 

skam också var en del av den fysiska agan, och att man glömde smärtan snabbt medan skammen 

över att ta emot ”denna omanliga behandling” fortfarande känns efter snart 70 år.81 Han accepterar 
 
77 Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962, Linköping University Electronic 

Press, Diss. Linköpings universitet, 2006, ss. 69–70. 
78 ”Fördömlig”, som i att fördöma, inte att förväxla med ”föredömlig”.  

79 Svensk läraretidning, 1930, nr 44, s. 1051. 

80 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37699, 4/5–1994, ss. 6–7. 
81 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1/12–1992, s. 7. 
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våldet, det går ihop med det maskulina idealet, men att befinna sig i den underlägsna situationen 

inför hela klassen underminerar bilden av den starke (blivande) mannen. 

I flickskolan hade aga aldrig varit tillåtet och att underblåsa flickornas självdisciplinering 

snarare än att använda sig av handgripligheter var rådande. Ulla Johansson och Christina Florin 

pekar på lärarnas formella maktbefogenhet som ett skäl till denna kultur; flickskolelärarinnornas 

auktoritet grundades i ett personligt kontrakt med föräldrarna då flickskolan var helt privat.82 Att 

lärarna och lärarinnorna i folkskolan skapade den skillnaden mellan flickor och pojkar kan kopplas 

till vad Florin och Johansson kallar den ”kärna av borgerliga dygder” som genomsyrade hela 

parallellskolesystemet.83 De borgerliga idéerna om flickskoleflickor och läroverkspojkar kom således 

att påverka även folkskolan. 

Att det fanns en skillnad mellan flickor och pojkar var tidens rådgivningslitteratur helt säkra 

på. Pamela Cox skriver att en föreställning som lyser igenom är att flickors naturliga tillstånd är 

lydnad och underkastelse till skillnad från pojkar som är bråkigare och mer rebelliska av naturen.84 

Det är följaktligen naturligt att vara hårdare mot pojkar. Minnesmaterialet visar dock att det fanns 

undantag till denna regel. En scen återges där en lärarinna tvingar en flicka att stå pressad mot 

väggen medan lärarinnan drar henne utåt i hennes flätor och sedan släpper taget så flickans huvud 

dunkar i väggen. Detta upprepas sedan flera gånger.85 Det är enda gången en flicka blir misshandlad, 

annars är pojkar mer utsatta för fysisk aga, vilket som går i linje med det borgerliga 1800-talsidealet 

där flickor ansågs skörare än pojkar. Men forskare som Karin Johannisson menar att samtidigt som 

 
82 Johansson & Florin, ”Tre kulturer - tre historier:”, s. 20.  

83 Christina Florin & Ulla Johansson, Där de härliga lagrarna gro: kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914, Tiden, 

Stockholm, 1993, s. 38. 

84 Pamela Cox, ”Girls in Trouble: Defining Female Deliquency, Britain, 1900-1950”, i Mary Jo Maynes, Birgitte Søland & 

Christina Benninghaus, (ed.), Secret Gardens, Satanic Mills: Placing Girls in European History, 1750-1960, 1750-1960, Indiana 

University Press, Bloomington and Indianapolis, 2005, ss. 192–193. 

85 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37699, 4/5–1994, s. 11. 
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det borgerliga idealet anammas av arbetarklassen under slutet av 1800-talet så finns det en parallell 

bild av den starka underklasskvinnan. Hon måste kunna genomgå barnsängar och menstruation utan 

att stanna hemma från arbetet eller jordbruket en längre tid.86 Detta återspeglas vid ett flertal tillfällen 

i det hårdhetsideal som finns bland flickorna i minnesmaterialet. 

En informant pratar om hur en pojke utsattes för fysisk och psykisk misshandel varje dag, han 

blev ”den genomusle” lärarens hackkyckling.87 Ren misshandel är dock ovanlig i materialet, oftast rör 

det sig om örfilar, luggning och risbastu. Att aga barn var en självklarhet och något som mer eller 

mindre förväntades av föräldrar och lärare. ”Det viktigaste som barn skulle ha förr var stryk för 

annars blev det ej bra folk sades det”.88 I en artikel i Svensk läraretidning från 1924 är lärarlägret delat 

efter det nya förbudet mot kroppsaga i fortsättningsskolan. Några menar att aga är ett måste för att 

kunna upprätthålla disciplinen bland eleverna, andra välkomnar beslutet. Artikelförfattaren Ivar 

Thorén tillhör de som argumenterar för ett förbud mot aga även i folkskolan och använder 

psykoanalys som grund till att avfärda argumentet ”mig har ett kok stryk ej skadat, alltså…”.  

Alla som kan sin Freud förstår enligt artikelförfattaren att barndomen är en oerhört känslig 

period, speciellt åren mellan barndom och tonår, det vill säga övergången från folk- till 

fortsättningsskola. Signalen man i värsta fall sänder ut är att barnen nu ska passa på att med våld 

hämnas på magistern som inte längre får slå. Man måste i stället tro på det goda i barnet, och se till 

att de lärare som rekryteras verkligen passar för yrket och inte behöver hemfalla åt våld för att kunna 

kontrollera en klass.89 Texten speglar den nya syn på barndomen som kom vid slutet av 1800-talet. 

Ellen Keys bok Barnets århundrade publicerades 1900 och satte tonen för ett sekel där barnets villkor 

och samhällets ansvar för alla barn kom att spela en allt större roll.  

 
86 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 82. 

87 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36959, 20/10–1992, s. 3. 
88 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 29551, 25/3–1974, s. 7. 

89 Svensk läraretidning, 1924, nr 16, s. 294. 
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Detta ljusa barndomsideal och tro på barnet återspeglas i vissa delar av minnesmaterialet. Två 

unga lärarinnor beskrivs som ”högre väsen” och deras belöningssystem bestod i dels beröm, och dels 

i att duktiga elever fick låna böcker ut frökens eget bokförråd. De elever som inte var duktiga lär ha 

fått veta det i frånvaron av beröm och, berättar informanten, i enstaka fall aga.90 Att placera elever i 

den fruktade skamvrån är ett annat exempel på ”mjuk maktutövning”. Genom att väcka skamkänslor 

i barnet kunde läraren få igenom sin vilja och av de djupa spår känslorna av skam väckte i 

informanterna, så till den grad att det i flera fall präglat deras liv och beteende, tycks det ha fungerat.  

Medan fysisk aga var något som pojkar utsattes för i högre grad var skam en del av 

genusprocessen för både pojkar och flickor. Till skamvrån knöts känslor av orättvisa och 

misslyckande för eleverna, och den kom med andra ord att spela en roll för såväl pojkarnas som 

flickornas genus- och identitetsprocess. Där kunde man hamna om man inte hörde ringklockan 

under rasten, svarade fel eller som en kvinna beskriver, hjälpte en pojke som hade det svårt i skolan 

med svaret på skoluppgiften. I hennes beskrivning framstår det dock som att hon ansåg sig göra rätt, 

och därför kunde stå över skammen. Hon beskriver hur pojken inte bara var sen i utvecklingen utan 

också kom från ett stökigt hem och hade över en mils skolväg varje dag.91 Att ändå hjälpa pojken 

trots risken för straff blir en tydlig motståndshandling mot ett orättvist system och ett exempel på 

hur motstånd eller skevhet, brott mot det korrekt feminina, är en del av flickprocessen.  

 

I och omkring skolhuset  

När skolhus och skolgårdar diskuteras i Svensk läraretidning rör det nästan uteslutande praktiska 

frågor. Vilka nya skolhus som byggts ute i landet, beslut kring bidrag eller vikten av god ventilation. 

 
90 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37698, 3/6–1994, s. 2. 
91 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, ss. 9–10. 
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Att frisk luft var viktigt kan kopplas både till det nya barndomsidealet där landsbygd är att föredra 

framför stad och till tidens hygiendiskurs. I den första normalritningen från 1865 upptas exempelvis 

åtskilliga sidor av vikten av renlighet, hygien och luftväxling.92 Ett exempel ur Svensk läraretidning är 

pastor H. F. Spak som beskriver en skolsal som ”en trång, mörk, smutsig, låg, fullkomligt oventilerad 

sal, golf, som skuras två gånger i terminen” med ”mörka smutsiga väggar med några gulbleka 

’bibliska taflor’”.93 Man vill se en förändring snarast då man är oroad både för elevernas hälsa och 

moral: en sund själ i en sund kropp.  

En informant beskriver att i slutet av 1920-talet blev barnen i Ålunds skola för många och 

småskolan, första och andra klass, fick flytta till en närliggande bondgård medan de äldre barnen 

stannade i skolhuset. Skolans arkitektur var enkel, och bestod av klassrum, kapprum och frökens 

lägenhet med ett rum och kök. Innanför dörren till klassrummet stod den stora gjutjärnskaminen 

och hur nära man satt i förhållande till den avgjorde om man svettades eller frös under kalla 

vinterdagar.94  

 

 
92 Hjördis Kristenson, Skolhuset: idé och form, Signum, Lund, 2005, s. 61. 

93 Svensk läraretidning, 1905, nr 18, ss. 374–375. 
94 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1992, s. 3. 
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Ålunds folkskola i Västerbotten, byggd 1898–1899.95 

 

Att folkskolflickornas tillblivandeprocess påverkades av både klass och kön stämmer överens med 

Svensk läraretidnings bild av flickor och deras positioner och roller i relation till platsen. Utmärkande 

för tidningens konstruktion av flickan är vikten av att flickor lär sig laga mat och sköta ett hem och 

att denna kunskap bör tillhandahållas av skolorna, med andra ord av staten.96 Flera av skribenterna 

trycker på att detta inte bör vara yrkesförberedande, utan enbart ge flickorna kunskap nog för att 

kunna ta hand om ett eget hem. Idealet för folkskolans flickor, så som det presenteras i tidningen, 

var således skiljt från pojkarnas i och med den könsrollsfostrande och könssegregerade 

undervisningen och från det ideal som förkroppsligades av flickskolornas flickor i och med att 

undervisningen varken skulle leda till högre studier eller möjlig ekonomisk självständighet.  

Av de före detta elever som besvarat frågelistorna växte en majoritet upp på landsbygden, 

undantaget är några få i Uppsala. Kännetecknande för vittnesmålen är det hårda livet på landet, med 

allt vad det betydde av långa vägar till skolan och dubbelt arbete i skolan och på gården. Särskilt 

 
95 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1992, s. 92. 

96 Några exempel: Svensk läraretidning, 1902, nr 6, s. 103; 1902, nr 12, s. 216; 1908, nr 51, s. 1145; 1917, nr 8, s. 140. 
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flickornas arbete var knutet till hemmet och man förväntades hjälpa till från tidig ålder. En 

informant berättar att flickorna i bygden fick ansvar för mjölkningen vid åtta års ålder, och att 

småflickor gavs en leksaksko medan pojkar fick en leksakshäst, för att förbereda dem på framtida 

sysslor.97 Tillblivelseprocessen började med andra ord redan i vaggan, och att bli bondmora, med 

ansvar för mjölkhantering och hem, var ett av målen jämte hustru och mor vilket flera informatörer 

vittnar om. Det går i linje med det flickideal som lyfts fram i Svensk läraretidning där rollen som 

husmor långt in på 1920-talet är det enda målet för folkskoleflickan. 

Såväl flickor som pojkar gick till skolan, ofta flera kilometer. Bland informanterna märks ingen 

särbehandling baserad på kön i det här fallet, minnena som återges behandlar snarare att både pojkar 

och flickor förväntades ta sig till skolan på egen hand från att de började skolan vid sju års ålder. 

Frågan om statsbidrag för skolskjutsar börjar diskuteras i Svensk läraretidning först under sent 1920-tal, 

då behovet ökar i och med centraliseringen med många stängda byskolor och längre skolväg som 

följd. Innan dess tycks det inte vara något man är så intresserad av från redaktionens håll, av 

materialet att döma. En kvinnlig informant skriver ”Att visa sig trött gick inte an. Tur att man 

behövde så lite sömn på den tiden – annars hade man väl inte haft någon tid för sig”.98 Förutom att 

eleverna i många fall hade en lång skolväg, förväntades i synnerhet flickor ta ett stort ansvar hemma 

när skolan var slut.  

Flickors fysiska och kroppsliga verklighet såg också annorlunda ut än pojkars då deras kläder 

var annorlunda enligt sed. Detta kommer att diskuteras mer utförligt i avsnittet Så göra vi när vi tvätta 

våra kläder, men det är relevant att redan nu nämna det som flera informanter skriver om, nämligen 

hur kallt det var att vara skolflicka under den studerade perioden. Det var länge otänkbart för en 

flicka att ha långbyxor, och en särskilt fattig familjs barn beskrivs ha haft tunna och dålig kläder. 

 
97 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 33472, 3/1–1984, s. 2. 

98 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 8/2–1989, s. 2. 



Agnes Hamberger, masteruppsats, HT 2015/VT 2016, Uppsala universitet  

 37 

”Glappet mellan strumpa och innerbyxa var stort. Förkylning med blåskatarr blev nästan kroniskt”.99 

De dragiga och ojämnt uppvärmda lokalerna, tillsammans med raster och det faktum att många 

elever förväntades hjälpa till att bära vatten och ved innebar en större hälsorisk för flickor än pojkar, 

beroende på klädnormer.  

Flickors särskilt utsatta ställning är inget som tas upp i Svensk läraretidning, men man talar 

generellt om faran med smittsjukdomar. I en artikel konstateras att majoriteten av de elever som 

stannade hemma på grund av sjukdom gjorde så på grund av vanliga sjukdomar som halsfluss, 

febersjukdomar och problem med luftrören. Dessa, menar skribenten, leder ofta till kroniska besvär, 

men är möjliga att bekämpa genom enkla och systematiska hälsoåtgärder.100 Att sjukdom var den 

enda anledningen att stanna hemma skriver flera informanter.101  

Det tycks finnas en ansats från tidningens sida att minska både de risker det innebar att vistas i 

skolmiljön och de kostnader i pengar och tid som frånvaron innebar. Det ekar också av det tidiga 

1900-talets hygiendiskurs, men däremot inte synen på flickan som svagare och mer sjuklig. Vid slutet 

av 1800-talet sågs flickans pubertet som mer kritisk och utsatt än pojkens, menar Anna-Karin Frih. 

Båda gick från att vara barn, men där pojken blev starkare blev flickan svagare än tidigare.102 Att 

flickan inte lyfts som särskilt utsatt i Svensk läraretidning implicerar att folkskoleflickan inte alls är den 

sjukliga flickan utan ”den starka arbetarklasskvinnans” unga motsvarighet. Att vara svag och 

klädsamt klen var inte ett tillgängligt ideal, och en flicka som faktiskt var blek och sjuklig kallades av 

sin lärarinna för ”levande liket”.103 Sjuka elever var ett praktiskt problem som innebar frånvaro och 

extra arbete, men det görs ingen skillnad i tidningen mellan flickor och pojkars hälsa. 

 
99 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1992, s. 9. 

100 Svensk läraretidning, 1928, nr 11, s. 194. 

101 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37033, 1/12–1992, s. 8; M258, 37698, 3/6-1994, s. 2. 

102 Frih, Flickan i medicinen, ss. 85–86. 

103 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36884, 20/8–1992, s. 9.  
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Av Svensk läraretidnings ofta uppretade skribenter att döma fanns det ett stort missnöje bland 

lärarkåren rörande de hygieniska förhållandena på skolorna. Citatet ”[v]ore möjlighet att framgå med 

samma stränghet mot hygieniskt vanskötta skolor som mot sedligt vanartade barn, skulle en 

jämförelse av frekvensprocenten förvisso icke utfalla till de förstnämndas fördel” sammanfattar 

stämningen väl.104 Skribenten fortsätter med att efterfråga hygienkrav på skolorna, och anklagar 

politikerna för att offra barns och lärares hälsa i sparsamhetens namn. I tidningen talar man inte om 

elevernas ansvar för hygienen, utan fokuserar i stället på makthavare och politikers ansvar för att dels 

utbilda familjer och dels bygga moderna byggnader och finansiera löpande underhåll. I verkligheten 

tycks elever ha förväntats ta ett stort ansvar för det dagliga underhållet och det finns berättelser där 

särskilt flickor hade hand om städning, då det föll under kvinnosysslor knutna till hemmet.105 Det 

tycks alltså finnas en viss diskrepans mellan den elevroll som lyfts fram i Svensk läraretidning och 

flickprocessen som den tog sig uttryck i elevernas verklighet. Ett skäl kan vara att man inte lyssnade 

på barnens berättelser, ett annat att barnarbete fortfarande vid denna tid, trots det nya idealet, var så 

normaliserat att varken barn eller vuxna tyckte det var särskilt märkligt att eleverna även hade 

praktiska sysslor i skolan. 

 

Flickor i  röre l se :  gymnast ikundervisning och rast  

När läraren ringde ut till rast rusade eleverna ut ur klassrummet, genom kapprummet och ut på 

skolgården. Som tidigare nämnts handlar skolningsprocessen, den sociala och den mer explicit 

inlärande, även om de sociala praktiker som äger rum i möten utanför klassrummet.106 Nordin tar 

upp de socialisationsprocesser som sker utan vuxnas inblandning, av honom sammanfattat i 
 
104 Svensk läraretidning, 1930, nr 6, s. 121. 

105 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37699, 4/5–1994, ss. 10–12. 
106 Norlin, Bildning i skuggan av läroverket, ss. 12–13. 
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begreppet kamratuppfostran. Han diskuterar historikern Michael Mitterauers definition av 

ungdomars sociala grupperingar (i förindustriell tid begränsade till familj, arbetsliv, skola och 

kamrater).107 Om man betraktar de mer informella kamratgrupperna bland folkskolans elever som 

exempel på social gruppering, kan man få syn på liknande mekanismer i de olika konstellationer och 

praktiker i det källmaterial jag har studerat.  

Ett exempel är de hämmande mekanismer som sätts igång i en kamratgrupp bestående av 

flickor när en flicka med låg status gör en opassande dans, ett exempel som analyseras mer grundligt 

i sista avsnittet.108 Sättet på vilket flickorna snabbt tystar henne och hur hon pekas ut är ett typiskt 

fall av kamratuppfostran och exempel på hur folkskoleflickans tillblivelseprocess skedde i mötet med 

omvärlden. Jämför man med Svensk läraretidning är sociala relationer i skolan inget som tar någon 

större plats i tidningen annat än i de fall man diskuterar disciplin av elever. Annat är det i 

minnesmaterialet där de sociala praktikerna i och utanför skolhuset ägnas mycket tid. Det framstår 

som det kitt som håller övrigt samman, även där frågelistorna söker svaren på vilka lekar man lekte 

eller hur skolhuset såg ut. En informant berättar att hon och kyrkoherdens yngsta dotter lekte jämt, 

var oskiljaktiga och sov över hos varandra.109 Bland informanterna finns lärare och andra elever, 

vänner som fiender, kvar i minnet många decennier senare. 

Under rasterna framstår kön som den främsta kategorin bakom uppdelningar i olika sociala 

grupperingar. En före detta elev berättar till och med att de hade en könssegregerad skolgård, med 

motiveringen att flickorna skulle få vara ifred från pojkarna. Läraren deltog aldrig i lekarna, det gick 

ytterligare en skiljelinje mellan barn och vuxna.110 Minnesmaterialet visar att lekar som bollkastning, 

 
107 Norlin, Bildning i skuggan av läroverket, ss. 42–43. 

108 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, ss. 11–12. 
109 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 34084, 21/10–1985, s. 2. 

110 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32440, 30/6–1981, s. 1. 
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hopprep och hage var kvinnligt kodade medan fotboll och krigslekar var manligt kodade.111 Det 

innebar dock inte att alla följde dessa koder. En man född i Västerbotten 1914 berättar att han 

föredrog att leka med flickorna då pojkarna var för hårdhänta. Engelska sjukan hade gjort honom 

klen och han var dessutom oäkting, båda beskrivs som goda skäl till att placeras längst ner i 

hackordningen.112 Stigmat det innebar att vara en ogift mor fördes över till barnen som ännu vid 

sekelskiftet hade en sämre social och juridisk situation än barn födda inom äktenskapet.  

Det tidigare nämnda exemplet är det enda där en pojke går över till flickornas grupp medan 

det finns flera exempel på hur flickor ibland spelade fotboll trots att det var en pojksport eller flickor 

som helt oreflekterat spelade med de andra barnen.113 Hierarkin där män är överordnade kvinnor 

skapar en situation där den sociala risken i ett normbrott blir större för pojkar än för flickor. En 

informant beskriver till vilken grad det var skamligt för män att utföra kvinnosysslor i det gamla 

bondesamhället; då en sjuk mor bad sönerna om hjälp med tvätten klädde de sig i kvinnokläder för 

att inte bli igenkända. Hon skriver också att om en man lagade mat ville kvinnorna knappt äta.114 En 

informant berättar dock också att hon blir retad av de andra barnen när hon tvingas nöta ut ett par 

pojkskor innan hon får ett par egna flickskor. Vad skillnaden var kommenteras inte.115  

Skolgården var alltså i mångt och mycket en segregerad plats. Men detta, eller vad elever gör på 

skolgården utöver gymnastikundervisningen, är inget man har fokuserat på i Svensk läraretidning från 

perioden. Det kan tolkas som att barn helt enkelt skulle tillåtas vara barn, alternativt att det helt 

enkelt inte ansågs vara en intressant fråga att diskutera. Endast en tidningsskribent efterfrågar en 

 
111 Se till exempel: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32224, 13/3–1981; M258, 36874, 25/2–

1992, s. 2; 1-3; M258, 36961, 26/10–1992, s. 18. 

112 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36806, 10/7–1992, s. 4. 

113 Se till exempel: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32179, 10/2–1941, ss. 2–3; M258, 36961, 

26/10–1992, s. 13. 

114 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 35. 
115 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37698, 3/6–1994, s. 2. 
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större närhet till naturen och att barnen ska tas med ut på regelbundna utflykter i det gröna.116 Ingen 

av informanterna skriver heller att lärarna deltog i eller försökte styra barnens lekar, förutom just på 

gymnastiklektionerna. En manlig informant skriver att "flickorna drog man i håret och retade. Visade 

man vänlighet mot en flicka blev man retad av de andra pojkarna".117 Samma man skriver också att 

trots att pojkar och flickor inte lekte med varandra förväntades man göra det på gymnastiken. Då 

föredrog läraren ofta att sysselsätta barnen med folklekar som Räven raskar över isen och Sju vackra 

flickor.118 Det tycks med andra ord ha funnits en ovilja bland pojkarna att ses leka med flickor, och en 

ambition att verka könsintegrerande hos läraren. På en annan skola var det lärarinnan som skiljde 

pojkar och flickor åt, med motiveringen att flickorna skulle få vara ifred från busiga pojkar.119 

Young menar att det finns basala skillnader i hur kvinnor och män rör sig, sitter och står 

baserat på kulturella föreställningar om vad man kan och inte kan göra. Kvinnor tenderar att vara 

mindre yviga än män; där män tar längre steg, svänger mer med armarna och sitter bredbent tar 

kvinnor proportionellt kortare steg och mindre plats genom att hålla ben tätare ihop och armarna 

närmare kroppen. Hon skriver att skolflickor tidigt imiterar detta rörelsemönster genom att hålla sina 

böcker nära bröstet medan pojkar svänger dem under armen. På samma sätt som man pratar om 

tjejkast finns det särskilda sätt att springa, klättra eller slå.120 Young lägger till att detta mönster gäller 

kvinnor och män i moderna industriella samhällen, och inte täcker in en kontext där både kvinnor 

och män förväntas utföra hårt kroppsarbete. Vi kan anta att flickorna på skolgården rörde sig 

annorlunda än pojkarna, men exakt hur det såg ut är svårt att avgöra baserat på de källor som finns. 

 
116 Svensk läraretidning, 1905, nr 18, s. 374. 

117 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32179, 10/2–1941, s. 4. 

118 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32179, 10/2–1941, ss. 1–4. 

119 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32440, 30/6–1981, s. 1. 

120 Young, ”Throwing Like a Girl”, ss. 32–33. 
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Åtskilliga informanter berättar om gymnastikundervisningen i sina svar på frågelistorna Idrott, 

Min skoltid och Vad gjorde du på rasterna? En genomsnittlig gymnastiklektion ägde rum i klassrummet 

vid dåligt väder och utomhus vid fint väder. Här syns dock en skillnad mellan de elever som vuxit 

upp i en stad respektive på landet. En kvinna från Uppsala berättar att deras lektioner leddes av en 

pensionerad militär och att de hade tillgång till redskap. Vintertid kunde de till och med ibland åka 

skridskor.121 Få elever på landet hade tillgång till en särskild gymnastiksal och tillhörande redskap där 

eller på skolgården. Författaren till artikeln ”Klassrumsgymnastik” i Svensk läraretidning 1922 ser helst 

att nödlösningen fasas ut, men att de skrifter som finns för lärare i hur man kan optimera 

klassrummet för aktivitet ändå är av godo. Artikelförfattaren kommer själv med ett antal 

rekommendationer till de lärare som läser tidningen.122 Det finns från Svensk läraretidnings sida en 

önskan om en annan situation och en strävan mot ett modernt ideal, men också en förståelse för den 

ekonomiska situation som många landsbygdsskolor befann sig i under tidigt 1900-tal. Klart är i alla 

fall att flicka blev man till stor del genom gymnastik och rast, en arena där könsroller och 

könsseparatism var tydlig och gränserna testades för vad en flicka fick göra och hur det kunde gå till. 

 

Så göra v i  när v i  tvät ta våra kläder 

Knuten till varje stereotyp är bilden av hur en representant ser ut. Den stereotypa bilden bidrar i sin 

tur till reproduktion av sig själv då medlemmar av gruppen väljer eller förmås passa in och passera. 

En persons existens påverkas av flera olika faktorer: historiska, kulturella, sociala eller ekonomiska. 

Young skriver att feminin existens innebär ”a set of structures and behavior that delimit the typical 

situation of being a woman in a particular society, as well as the typical way in which this situation is 

 
121 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M269, 37474, 11/10–1993, s. 2. 

122 Svensk läraretidning, 1922, nr 9, s. 1. 
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lived by the women themselves”.123 De strukturer som påverkar hur en flicka ska se ut och klä sig, 

och per definition hur hennes rörelsemönster kommer att se ut i dessa kläder, har förändrats mycket 

de senaste 100 åren. Bara mellan 1900 och 1930 skedde stora förändringar i vilka kläder som gjordes 

tillgängliga för flickor och kvinnor, särskilt de som hade social och ekonomisk trygghet nog att bryta 

mot normen. I detta underavsnitt kommer klädernas roll i den flickskapande processen att 

diskuteras. 

Under 1800-talet växte borgarklassen sig stark i Europa. Detta var en tid av närmast 

explosionsartad publikationstakt och i tidningar och rådgivningsböcker matades det borgerliga 

kvinnoidealet ut: ”den svaga, ömtåliga och sjukliga överklasskvinnan”.124 Hennes plats var i hemmet, 

och hennes plikt att ta hand om man och barn. Skönhetsidealet sprang ur detta inomhusliv och en 

vacker kvinna skulle ha små vita händer, mjuka armar utan muskler och vit hy.125 För en kvinna som 

befann sig utomhus med djuren eller jordbruket eller arbetade på fabrik var det naturligtvis ett 

omöjligt ideal.  

I minnesmaterialet är de främsta faktorerna bakom hur man klädde sig kön, ålder och klass. 

Vissa av informanterna, i synnerhet i svaren på den äldre frågelistan M67: Klädedräkt och nakenhet som 

skickades ut i slutet av 1930-talet, beskriver de olika dräkter som traditionellt bars på många platser i 

Sverige. Några av kvinnorna från Dalarna skriver i svaren på frågelistan M245: Kläder att de har kvar 

sina folkdräkter, eller äldre släktingars dräkter, och att de fortfarande används vid särskilda tillfällen. 

De uttrycker en stolthet i att ha bevarat det folkliga arvet men också hur de uppskattar att modet har 

förändrats.126  

 
123 Young, ”Throwing Like a Girl”, s. 31. 

124 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 14. 
125 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 52. 

126 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M245, 35807, 1/1–1990, s. 4; 35756, 11/1–1990, s. 3. 
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De flesta eleverna som beskrivs i minnesmaterialet bar hemvävda, hemsydda kläder men även 

här förekommer undantag. En informant minns två flickor i klassen som alltid hade vackrare kläder 

än de andra, och en handfull tar upp hur klasskamrater från fattiga familjer hade slitna och 

otillräckliga kläder. ”Visst syntes det var barnen kom ifrån. Lapp på lapp lägsta klassens folk”.127 Det 

finns också lokala skillnader, som i detta exempel: 

 

Vi hade grön kjol med blommigt liv om sommaren och skinnkjol om vintern med krage o förkläde. De 

som inte var från kommunen d.v.s. mödrarna hade klänning o förkläde o stickad kofta. Ofta hade dom 

andra namn också.128 

 

Informanten fortsätter med att beskriva hur flickorna som kom utifrån gärna hade velat ha lika fina 

kläder som de andra barnen. I informantens beskrivning skiljer hon tydligt mellan ”vi” och de som 

kom utifrån, trots alla år som gått. Förutom kön och familjens tillgångar upprätthölls skillnaderna 

genom de lokala dräktvarianterna. 

Några informanter beskriver hur de beundrade lärarinnornas vackra och moderiktiga kläder. 

En kvinna skriver att det i synnerhet var flickorna som beundrade, inte så konstigt kanske då de på 

ett annat sätt kunde se sig själva i lärarinnorna.129 ”Varje dag var en överraskning” då man aldrig 

kunde veta vilken färg på blus och halsskarf lärarinnan skulle komma i, skriver en annan.130 

Lärarinnorna förefaller ha varit inte bara ett moraliskt föredöme, som nämndes i ett tidigare exempel, 

utan även ett estetisk sådant. Deras inverkan på flickornas tillblivelseprocess skedde på flera punkter 

och lärarinnorna, och lärarna, förmedlade värderingar rörande kropp såväl som själ. 

 
127 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37794, 14/9–1994, s. 3. 

128 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36884, 20/8–1992, s. 11. 

129 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 37698, 3/6–1994, s. 3. 

130 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36884, 20/8–1992, s. 11. 
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Trots att ingen av informanterna skriver att de senare kom att arbeta i skolan så var lärarinna 

ett tillgängligt kvinnoyrke även för kvinnor ur de lägre klasserna. Lärarinnorna tenderade dock att 

komma från högre sociala skikt än lärarna, och lärarinnor från medelklassen eller socialgrupp II var 

väl representerade under undersökningsperioden. Arbetarklassbakgrund var även det vanligt, särskilt 

bland småskolelärarinnorna. Lärarinnorna i skolkök och huslig ekonomi skiljer sig dock från 

mängden då hela 64 procent kom från socialgrupp I, bestående av högre företagare och tjänstemän 

samt akademiker, under perioden 1910–1915.131 

Då lärarinnorna ofta kom från en högre klass var det säkert en stor upplevelse för 

jordbrukarungar, som sällan sett något annat än de hemsydda ylleplagg de själva bar, att se uppsydda 

klänningar eller konfektionskläder i stiliga tyger. Johannisson pekar på två huvudsakliga 

arbetarklasstereotyper: ”den utsläpade arbetarhustrun” och ”den sorglösa arbeterskan” – grov, 

klumpig och bekymmerslös.132 Oavsett så var det en skarp kontrast mot idén om den kultiverade 

borgar- eller medelklasskvinnan. Ronny Ambjörnsson skriver att arbetarklassen med tiden kom att 

distansera sig från borgarklassen som, i likhet med trasproletariatet på andra klassidan, ansågs styras 

av känslor och dekadens. Arbetet, inte känslan, skulle utgöra grunden i hemmet.133  

Den nya hälsosamma och sportiga motbilden som sprang ur 1800-talets sjukliga borgerliga 

kvinnoideal efter sekelskiftet, återspeglas ibland annat Dräktreformföreningens strävanden efter 

rörlighet för att motverka stillasittande.134 Inte heller detta ideal var dock arbetarklassens, och 

Johannisson tar upp hur ”erfarenheterna i landsbygdens bortglömda kvinnoliv” inte inkorporeras i 

det moderna projektet som kvinnors hälsa blir vid den här tiden. Att ha möjlighet att vara snygg och 

 
131 Ulla Johansson, Att skolas för hemmet, ss. 132; 308. 

132 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 89. 

133 R. Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, s. 18. 
134 Dahl, Alex, Den kvinnliga Klädedräkten: Illustrerad beskrifning, Stockholm, 1898. 
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hälsosam enligt idealet förblir en klassfråga.135 De flickor som befann sig i socialiseringsprocessen 

mot att bli kvinna under denna omvälvande tid påverkades av de många samtida föreställningarna av 

den ideala femininiteten, liksom föreställningen om det ideala hemmet och hennes plats i det. 

En kvinna skriver att hennes andra år i småskolan fick eleverna pappersmönster till 

gymnastikskor som deras mammor sedan sydde upp. Sedan i fjärde klass beskriver hon hur något 

förändrades och hur alla helt plötsligt hade köpeskor för 3,25 kronor styck.136 Det framstår som en 

stor sak på 1920-talets landsbygd och början på något nytt där det är möjligt för vanligt folk att 

konsumera föremål som tidigare varit förbehållet de övre klasserna. Industrialiseringen hade bidragit 

till en ökad tillgång på billiga varor även för arbetarklassen men fortfarande vittnar informanterna 

om att mycket tillverkades i hemmet, i synnerhet kläder. När hela klassen på 1920-talet får nya köpta 

gymnastikskor är det en stor sak. Flickorna själva spelade en viktig roll då det ingick i deras roll att 

tillverka textiler och kläder för hela familjen.  

En kvinna berättar hur unga flickor förväntades sticka sina egna saker från sju–åtta års ålder 

och till sin far och bröder från tio.137 Borgerliga flickors handarbete var också en viktig del av deras 

uppfostran och av det borgerliga kvinnoidealet, men det var samtidigt viktigt att visa att ens fru och 

döttrar inte var tvungna att arbeta. Därför ägnade man sig oftare åt mer skirt arbete som brodyr eller 

knyppling.138 ”Den moderna flickan” är ett barn av den nya tidens konsumtionssamhälle. Tillgång till 

mode och makeup är ett måste, och arketypen är otvetydigt urban. I magasin och på bio fanns 

förebilder och råd, och på den brittiska marknaden fanns tidningar som The Girl’s Own Paper medan 

magasinet Charme var det mest framträdande på den svenska marknaden under 1920-talet. Då endast 

ett fåtal av informanterna är uppvuxna i eller nära en större stad och en majoritet barn till 

 
135 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 97. 

136 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36884, 20/8–1992, ss. 10; 19. 

137 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, ss. 14–17. 

138 Dyhouse, Girl Trouble, s. 45. 
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lantbrukare var troligtvis idén om att bli en modern självständig flicka med kort shinglat hår mer av 

en dröm från veckotidningar än något som låg nära deras verklighet. 

Mitterauer skriver om de olika cesurer, eller statusövergångar, som markerar nya faser under 

ett liv. Han skriver att traditionellt så har cesurerna ritats upp efter manliga mönster, exempelvis 

inträde i arbetet.139 En kvinnas arbete i hemmet började ofta tidigt, i det egna föräldrahemmet, och 

hennes status förändrades inte nämnvärt förrän hon gifte sig och lämnade gården eller hemmet. För 

folkskoleflickorna framstår att börja skolan och att konfirmeras efter de sex obligatoriska åren som 

de viktigaste cesurerna. I flera fall skriver informanterna att de stannade kvar hemma och arbetade 

på gården eller att de tog tjänst som piga på en annan gård.140 Återkommande är berättelsen om 

konfirmationen, och hur flickorna nu fick en hellång kjol i stället för den knälånga. Nu var det också 

dags att börja sätta upp håret, tillsammans med de nya kläderna en synlig skillnad och tecken på att 

nu var man vuxen.  

Ett föremål som spelade en stor roll i en bondflickas liv var brudkistan. I svaren på frågelistan 

Kvinnans ställning i det gamla bondesamhället finns ett exempel från Uppland på hur innehållet i 

brudkistan påbörjades redan som barn.141 De informanter som besvarat listan är eniga i att 

äktenskapet och moderskapet var vad mycket pekade mot för en flicka. Alltifrån lekarna som lektes 

till färdigheterna man skulle lära sig. Samma kvinna som beskriver brudkistan berättar också att 

flickan när hon lärt sig behärska hantverket själv fick spinna den fina tråden till brudgumsskjortan.142 

En annan informant skriver att ”händelsen i hennes [kvinnans] liv var giftermålet” och att hans 

mormor arbetat som brudkläderska på Gotland.143 Flickan var med andra ord mycket medveten om 

 
139 Michael Mitterauer, Ungdomstidens sociala historia, Röda bokförl., Göteborg, 1991, ss. 51–52. 

140 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 34080, 1985, s. 2; M232, 35458, 8/2–1989, s. 12. 

141 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, ss. 19–21. 

142 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, ss. 13–14. 
143 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 29551, 25/3–1974, s. 1. 
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att det fanns en förväntan på henne att gifta sig, det var från början en del av processen. Detta 

heteronormativa mönster var naturligtvis en del av över- och medelklassflickornas liv också, men 

bland dessa grupper gavs större möjligheter till högre utbildning och därigenom ekonomisk 

självständighet med eller utan en man.  

Sammanfattningsvis finns det både likheter och skillnader mellan rörelsemönster och tillvaro 

för borgerliga flickskoleflickor och folkskolans flickor. Den feminina existensen påverkas av flera 

faktorer, och det tycks framför allt vara ekonomiska skillnader men även sociala som spelar roll här. 

Att folkskolans flickor inte kunde gå sysslolösa utan från tidig ålder behövde hjälpa till hemma, bland 

annat genom att tillverka kläder, var nödvändigt av ekonomiska skäl. Deras handlingar och i 

förlängningen deras kroppar var bundna av plikt att arbeta och bidra till hemmet, och arbetets del av 

folkskoleflickornas tillblivandeprocess kan inte bortses från. Då en majoritet av informanterna vuxit 

upp på landet som barn till lantbrukare, åtnjöt de även en större frihet än sina systrar från borgar- 

och medelklassen då det var omöjligt för föräldrarna att hålla barnen under uppsikt, till exempel 

under den långa väg till skolan många elever gick varje dag. 
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Flickskapande mellan makt och motstånd 

Skev feminini te t   

Begreppet skev fokuserar de normbrott som handlar om genusframställning, i detta fall brott mot 

femininiteten.144 Som tidigare nämnts är en utgångspunkt för undersökningen att dessa normbrott är 

en del av flickprocessen, inte något som står utanför den. Motståndshandlingarna och normbrotten 

blir ett sätt att hantera eller ta kommando över situationen och testa gränser. Det dominerande 

idealet kring sekelskiftet innefattade, förutom idéer om hur flickor och pojkar ska se ut och bete sig, 

även koder för vilka känslor som var accepterade att uttrycka. Den amerikanska historikern Peter N. 

Stearns skriver att ilska sågs som ickefeminint, och det är mycket riktigt normativa känslor som skam 

eller blyghet som de flesta kvinnliga informanter berättar om.145  

Utmärkande för flickskapandet var dock att flickorna i materialet alltid på olika sätt hade att 

förhålla sig till, bryta eller förhandla om denna generella dikotomisering mellan pojkar och flickor 

såväl som de ofta motsägelsefulla flickideal som mötte dem. Alla flickor kunde exempelvis inte 

uppvisa det lugn och den försiktighet som förväntades av dem. Inte heller alla hade den styrka eller 

tålighet som krävdes för att ta del av det tunga arbetet på gården. En kvinna beskriver sig själv som 

en yrhätta som hade mycket energi, och hon är också en av dem som återkommande berättar om hur 

hårt hon förväntades arbeta.146 Hon berättar också i ett svar på en annan frågelista att trots att hon 

var rädd för den långa skolvägen hem höll hon höll sina rädslor för sig själv.147 Hon tycks ha valt 

eller tilldelats rollen som hård snarare än mjuk.  

 
144 Österholm, ”Skeva flickor”, ss. 131–132. 

145 Stearns, ”Emotions”, ss. 256–257. 

146 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36885, 12/8–1992, s. 2. 

147 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M259, 38053,8/11–1995, ss. 3–4. 
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I hennes berättelser finns ett genomgående motstånd mot de mjuka värdena och ett kärvt 

omfamnande av arbete, både hemma på gården och i skolan. Även andra berättelser visar på ett 

hårdhetsideal bland flickor i folkskolan. Det tjänade inte till att klaga, korna måste ändå mjölkas, 

småsyskonen vaktas och läxorna läsas.148 Det är relevant att tala både om ideal och om skevhet 

eftersom det inte finns ett tydlig ideal utan flera, ofta motsägelsefulla. Då som nu behövde en flicka 

jobba hårt för att uppfylla rollen som tillräckligt bra i omvärldens ögon. Med andra ord, en flicka 

behöver inte vara särskilt skev för att uppfattas som det. Dels fanns det mjuka idealet, hemmets 

hjärta med kunskap om textilhantverk, matlagning och en känslig natur. Dels den grova och starka 

arbetarklasskvinnan.149 Bland informanterna tycks det starka idealet premieras, men det är viktigt att 

inse att just det mångbottnade och paradoxala är en vital del i flickornas tillblivelseprocess.  

En manlig informant skriver att skolkamraten Rut försvarade honom på rasterna med ”nävar 

och styrka”.150 Dessa motståndshandlingar lyfts ofta som något värdefullt, något som informanterna 

är stolta över efter alla år. Berättelsen om flickan som svarar på gliringen om att det är synd om deras 

föräldrar som ”bara” har fått flickor med ”Ja det är minsann inte bara det!” (min kursivering, 

originalets ”bara” understruket) återberättas med stolthet.151 Samma informant berättar hur hennes 

farmor menade att hon haft mycket mer glädje av sina fem flickor än sina tre pojkar.152 Så visst fanns 

det åtminstone bland kvinnorna en tro på den starka kvinnan. Att krämpor skulle ignoreras var en 

del av allmogens kvinnoroll, exempelvis sågs det som pjosk att lindra det onda eller vila när kvinnan 

hade mensvärk. Klenhet var lika med lathet.153  

 
148 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 31935, 21/5–1980, s. 4. 

149 Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 89. 

150 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36806, 10/7–1992, s. 7. 
151 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 1. 

152 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 2. 

153 Malmberg, Skammens röda blomma?, s. 70. 
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Stearns skriver att oavsett samhällsklass fanns det ”a well-defined set of values for girls’ 

emotions by which good girls were praised and bad condemned”.154 Arbetarklassen kom, som 

tidigare nämnt, att påverkas av det borgerliga idealet med kvinnan som hemmets och familjens 

självklara bärare.155 En flicka, det vill säga en blivande mor, skulle vara kärleksfull mot vänner, 

föräldrar och lärare och absolut inte uttrycka eller bete sig vulgärt. En informant berättar att när hon 

i skolan blev påkommen med att härma karlarnas svordomar blev hon tvingad att ställa sig i 

skamvrån. ”Och denna ’skam’ tog mig så hårt, så hårt! så jag hela livet reagerat starkt mot seden att 

bruka svordomar”.156 Sterns skriver att svordomar bland kvinnliga fångar upprörde mycket mer än 

de manligas dito, samtidigt som det bekräftade synen på kvinnorna som avvikande och fallna.157  

En annan episod som visar på hur ögonblickligen domen kunde falla över en flicka som 

betedde sig ”vulgärt” är den där en torparflicka under åren kring sekelskiftet ska visa en lek för de 

andra barnen.158 Informanten beskriver hur flickan drog upp kjolen mellan benen, ”hoppade 

omkring med benen ungefär i nigsittarställning med knäna vitt isär och sjöng: ’har ni sett och vill ni 

se hur sju-skeva-lappen dansar?’” varpå de andra flickorna direkt ropade att hon skulle sluta för att 

det var oanständigt. Informanten avslutar med att skriva att varken torparflickan eller någon annan 

någonsin lekte den leken igen.159  

Trots att detta var en folklek som funnits länge räckte det för att flickorna direkt skulle 

identifiera beteendet hos den fattigare och klassmässigt lägre stående torparflickan som oanständigt 

 
154 Stearns, ”Emotions”, s. 258. 

155 Johannisson, Den mörka kontinenten, ss. 17–18. 

156 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, ss. 9–10. 

157 Stearns, ”Emotions”, s. 258. 

158 Nedtecknat föredrag av Nathan Lindqvist, ”Sju skävelappen dansar i Gustav Adolfs Akademin”, 1955. Folkleken eller 

folkdansen ”sju skäve-lappen” är en dans som dansades i Upplandssocknarna där informanten kommer ifrån, men även i 

Dalarna, Sörmland, Närke och Västmanland. Dansen karakteriserades av dels hoppande och dels skevande med benen.  
159  Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, ss. 11–12. 
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och hotande av ordningen. De vitt skevande knäna väckte uppenbarligen sexuella konnotationer hos 

flickorna och det krävdes ingen representant för vuxenvärden för att de skulle veta att det var fel och 

effektivt stoppa beteendet. De hade framgångsrikt internaliserat det ideal som sa att en flicka inte får 

bete sig på ett vulgärt eller sexuellt anspelande sätt.  

Andra brott var mer uttalat förbjudna. Nykterhetsrörelsen var stor och en viktig kraft bakom 

skötsamhetskulturen och många folkskollärare var som tidigare nämnt folkrörelseaktiva. I en notis i 

Svensk läraretidning från 1906 beskrivs tobak som en ”frestelse till lögn och oärlighet” samt kopplas 

samman med ”lättsinne och brott”.160 I en annan oroar man sig för den ungdomens förvildning som 

får unga flickor att dricka brännvin.161  

Den skräckbild som målas upp i tidningen av mer passionerade agitatorer har inte många 

likheter med vad de före detta eleverna berättar, det rör sig snarare om mindre rebellhandlingar. En 

kvinna berättar att hon och hennes kamrater försökte göra cigaretter av torkade björklöv, utan att 

lyckas.162 En annan skriver att ”rökning osv. och snusning – det var karlarnas alltigenom – Hade en 

flicka rökt vid den tiden hade [det] varit ett avskräckande exemp[el] men icke så en pojke”.163 Trots, 

eller kanske just för att, det var tabu för flickor att röka gjorde vissa flickor motstånd mot detta. 

Ronny Ambjörnsson skriver att supande i tider av skötsamhetsvurm kunde vara en protest, ett sätt 

för den redan avvikande att bevara sin integritet.164 Han syftar inte på just på unga flickor, men det 

exemplifierar ett generellt protestmönster. Ett annat, tidigare nämnt exempel från källorna är när en 

flicka testar gränsen genom att härma männens svordomar.165  

 
160 Svensk läraretidning, 1906, nr 34, s. 763. 

161 Svensk läraretidning, 1930, nr 10, s. 221.  
162 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, s. 12. 

163 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 08/02–1989, s. 13. 

164 R. Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, s. 71. 

165 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, ss. 9–10. 
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Då pojkar sågs som naturligt mer bråkiga än flickor blev flickornas brott också större när de 

inte följde normen för hur en flicka skulle var. Skeva och kriminella flickor sågs som mer extrema 

och dubbelt brottsliga jämfört med pojkar i och med att de även bröt mot naturens lagar.166 Att 

flickor skulle vara stilla och att det var okvinnligt att bråka berättar en informant. Hon skriver att 

pojkar dock gärna skulle vara lite bråkiga och att beteende som att kasta sten uppmuntrades. Om en 

flicka gjorde detsamma fick hon stora problem.167 Flickorna hamnade återigen mitt emellan ett 

arbetarideal där ”man ska skåda jänterna i dyngstan och i Bastusvaln och inte i körkfarstun” (det vill 

säga att en bra flicka dömer man efter hennes arbete och inte efter hur pyntad hon är) och ett 

borgerligt influerat flickideal där en flicka förväntades vara stillsam, passiv och förskönad.168 

Samma kluvenhet finns i inställningen till ungdomens sexualitet och kroppar under 

undersökningstiden. Hammarberg skriver att sekelskiftet präglades av ”spänningen mellan 

framtidstro och undergångsstämning” där den hotade kroppen och den hotade ungdomen krävde 

kraftiga motåtgärder.169 Det var i denna anda de tidiga förkämparna för sexualundervisning i skolan 

verkade, men det skulle dröja lång tid innan undervisningen blev obligatorisk. En manlig informant 

som gick i skolan på 1920-talet skriver att de aldrig hade sexualkunskap och att ”ordet menstruation 

förekom möjligen i avancerade ordböcker miltals från skolorna”. Han hävdar att flickor på den tiden 

fick mens senare än 1990-talet då minnet nedtecknades. Att den vanligtvis inföll vid 16 års ålder hade 

han fått höra från en flicka i klassen.170 Det är den enda gång mens nämns i minnesmaterialet, något 

som kan förklaras med att det inte frågas efter explicit eller det tabu som kringgärdar menstruation. I 

 
166 Cox, ”Girls in Trouble: Defining Female Delinquency”, ss. 192–193. 

167 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 10. 
168 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 27. 

169 Hammarberg, En sund själ i en sund kropp, s. 13. 

170 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36959, 20/10–1992, s. 4. 
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den folkliga kulturen har menstruationen haft flera konnotationer. Dels som en källa till kraft och 

magisk potential, dels skam, dels en rent praktisk fråga. 

 Bland allmogen fick blodet rinna fritt under perioden och torkas upp av kläderna alternativt 

av en utsliten trasa eller handduk, skriver Denise Malmberg.171 Denna av nödvändighet avspända 

inställning kom att förändras vid slutet av 1800-talet då nya normer om hygien och renlighet kom, 

tillsammans med många nya produkter i industrialiseringens och massproduktionens spår. Malmberg 

kallar decennierna kring sekelskiftet för ”mensskyddens initialskede”.172 Att jag tar upp menstruation 

trots att den lyser med sin frånvaro både i minnesmaterialet och i Svensk läraretidning är på grund av 

att flickforskning inte bara handlar om att lyfta fram berättelser om flickor, utan även om att 

identifiera de tomrum där berättelserna inte bevarats. Det skapar en utgångspunkt för att genom nytt 

material eller nya metoder ta reda på mer om tomrummet och varför det finns där. Det vi vet är att 

mens var en del av nästan alla äldre flickors vardag och därigenom en viktig del av processen. Mens 

är också något som stör och gör sig påmint och därigenom ett slags inbyggd eller naturlig skevhet. 

Av materialet att döma tycks kvinnlig sexualitet och kroppsfunktioner inte varit något det 

pratades om i det tidiga 1900-talets folkskolor och omgivande samhälle, något som även märks i 

motståndet mot sexualkunskapens införande. I frågelistan M218 Kvinnans ställning i det gamla 

bondesamhället frågas, bland annat, efter hur den havande kvinnans situation såg ut om hon var gift 

respektive ogift. De flesta informanterna hänvisar till sin barndom eller äldre släktingar vilket gör det 

möjligt att tidsbestämma. En informant skriver att männen var oförstående inför såväl graviditet 

som förlossning. Hon berättar om en kvinna som arbetade på hennes fars gård, och som höggravid 

tog del av skördearbetet medan drängarna hånskrattade åt hennes vånda. Hon skriver också om en 

 
171 Malmberg, Skammens röda blomma?, ss. 59–61. 

172 Malmberg, Skammens röda blomma?, ss.  111–112; 138. 
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präst som lät kvinnorna på gården arbeta även då de skulle föda barn när som helst, eftersom ”de 

kunde ju gå bakom en buske och föda barnet, och sedan komma och fortsätta med arbetet igen”.173  

Det fanns en uppenbar manlig norm som lade ett lager av skam över de kvinnor som på något 

sätt led av sin graviditet, förlossning eller som tidigare nämnt menstruation. Detta är relevant för 

flickornas tillblivelseprocess då de växte upp i bondesamhällets traditioner, hörde historierna och såg 

sig själv i sina äldre släktingar och andra kvinnor i grannskapet. Att handla avvikande genom att 

argumentera för sin rätt straffades, och förtrycket påverkade hela den förtryckta gruppen. Bilden av 

bondkvinnans roll blev en del av deras tillblivelseprocess, en av de möjliga framtidsbilder som, trots 

att en bondflicka inte hade samma möjligheter att exempelvis studera vidare som en flicka från 

borgarklassen, blev fler efter sekelskiftet. En informant pekar på den utveckling som skett under de 

femtio år som gått sedan hon började skolan 1898 och skriver att det är kvinnornas förvärvsarbete 

som åstadkommit förändringen.174 En majoritet av flickorna i undersökningen gick dock inte mer än 

de obligatoriska sex åren och högst några månaders fortsättningsskola. Skälet som anförs är, om det 

alls kommenteras, att de förväntades börja arbeta som piga på antingen den egna gården eller en 

närliggande gård. En enda kvinnlig informant berättar att hon tog realexamen (1920) och hon växte 

upp i Uppsala och Vadstena.175 

Karolina Widerström, som redan nämnt Sveriges första kvinnliga läkare, var utöver sitt arbete 

för kvinnlig rösträtt även aktiv inom reformföreningen som pläderade för spridningen av 

sexualupplysning i början av 1900-talet. Frågan debatterades flitigt i Svensk läraretidning och 

Widerström utmärkte sig som förgrundsfigur i striden. Hon menade att barn oundvikligen kommer i 

kontakt med kunskap om sexualitet, frågan är bara från vem och på vilket sätt. Antingen kan man se 

 
173 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 32. 
174 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 35. 

175 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36808, 9/6–1992, s. 6. 
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till att barnet ser sexualitet som ”något naturligt, rent och upphöjt” eller ”betrakta detta såsom något 

hemlighetsfullt och skamligt".176  

Alla var dock inte för införandet av sexualkunskap i folkskolan. Folkundervisningskommittén 

ifrågasatte både lämpligheten i att undervisa så unga barn, folkskolans barn slutade i regel skolan när 

de var tretton år, och att man skulle tvinga lärarna att undervisa i sexualkunskap.177 Resultatet blev att 

sexualundervisningen lades till fortsättningsskolan, där mycket få folkskolebarn gick vid 

sekelskiftet.178 Tillgången till information blev en klassfråga fram till att sexualkunskap blev 

obligatoriskt 1955, något som förklarar varför enbart en av informanterna berör ämnet. Okunskap 

om den egna sexualiteten och en oförståelse från män när det kom till saker som graviditet och 

förlossning framstår som en del av att bli flicka och ung kvinna. Den tysta kunskap, sen alltid utbytt 

mellan kvinnor, som Malmberg tar upp har inte lämnat några spår i materialet.179 I undersökningen, 

där fokus legat främst på flickors kroppar och handlingar, är det tydligt att bristen på kunskap och 

samtal om flickors kroppar och kroppsfunktioner är en del av flickornas tillblivelseprocess. En viktig 

roll spelar även de skeva normbrott som flickorna begår för att testa gränser, eller bara för att 

försöka passera. Dessa exempel visar på hur frånvaro eller avvikelser är minst lika viktiga som synliga 

och normativa handlingar för att ge en fullständig och mångfacetterad bild av flickor. 

 

Den moderna f l i ckan, det  far l ig t  f eminina och den nya hälsovurmen 

Till skillnad från flickskolorna och de tidiga läroverken så var folkskolan inte könsuppdelad, men då 

könsrollerna för män och kvinnor var så olika förekom både formella och informella uppdelade rum 

 
176 Svensk läraretidning, 1915. nr 8, s. 142. 
177 Svensk läraretidning, 1915. nr 8, s. 142. 

178 Malmberg, Skammens röda blomma?, ss. 122–123. 

179 Malmberg, Skammens röda blomma?, s. 72. 
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i folkskolan. Ett av dessa var skolgården, och här är både flickornas inifrån- och pojkarnas 

utifrånperspektiv intressanta. En manlig informant berättar detaljrikt och målande hur pojkarnas 

krigslekar gick till och kommenterar sedan att flickorna, som ibland togs in i leken när det fattades 

folk, vanligtvis höll sig för sig och hade hemliga språk, något pojkarna tyckte var ”pjoltigt”.180 Det 

finns ett behov hos pojkarna att markera det feminina språk de själva utestängdes från som mindre 

värt och inget en pojke begär eller vill ta del av. Det blir på så sätt också något farligt, symboliskt 

laddat liksom den rosa färgen som kommit att bli den feminina och därigenom hotfulla färgen. Såväl 

pojkar som flickor deltog alltså i krigslekarna, men utmärkande för pojkarna är rätten till initiativ, 

något som ingen flicka beskriver att hon eller någon annan flicka tar. Den maskulint kodade leken 

blir begärlig för båda könen till skillnad från de feminina lekarna där den pojke som deltar tvärtom 

riskerar sin plats i hierarkin.  

Första världskriget som varade 1914 till 1918 satte djupa spår i Europa. Trots att Sverige 

påverkades av kriget, bland annat genom den hungersnöd som ledde till demonstrationer och 

kravaller 1917, skonades landet från de direkta följderna genom sin neutralitet. Detta innebar bland 

annat att det underskott på unga män som var ett faktum i många av de stridande länderna inte var 

något man behövde förhålla sig till i Sverige. I England var dock många oroliga över konsekvenserna 

av snedfördelningen. Social oro och horder av missnöjda kvinnor hotade samhällsmoralen, och ”the 

modern girl” eller ”flappern” sågs som ett hot mot såväl unga män som kvinnor.181 

Den moderna flickan följde ett nytt mode med knälång kjol och kortklippt hår och det var ett 

ideal som spred sig över hela världen. I antologin The Modern Girl Around the World konstaterar 

redaktörerna just detta, och visar på att denna ultramoderna typ anammades och formades efter den 

 
180 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M225, 32179, 10/2–1941, s. 4. 
181 Carol Dyhouse, Girl Trouble: Panic and Progress in the History of Young Women [Elektronisk resurs], Zed Books, 2013, s. 78. 



 

 58 

kultur och de kvinnor den omfamnades av.182 En kvinnlig informant berättar om den 

symbolhandling det innebar att mot sina föräldrars vilja klippa av sig sitt långa hår i stället för att 

fästa upp det, som seden var för konfirmerade flickor över hela landet. Hon skriver att långt utsläppt 

hår ansågs barnsligt och att tonårsflickor som av föräldrarna ansågs för unga för att fästa upp det 

ibland satte upp håret när de kommit en bit från hemmet. Att klippa av sig håret var ett något 

radikalare ingrepp, men hon berättar att föräldrarna till flickor med tiden fick ge med sig.183 Modet 

att klippa håret blev vanligt under 1920-talet för att vara den helt dominerande frisyren vid mitten av 

seklet.  

Som tidigare nämnt var konfirmationen en viktig cesur för både pojkar och flickor. Det var då 

flickorna satte upp håret, eller som i det förra exemplet klippte av det. Det var ett brott med 

barndomen och många beskriver hur man umgicks i gäng med andra ungdomar, även om det ännu 

inte går att tala om en ungdomskultur som fram 1950-talet och framåt, åtminstone inte på 

landsbygden. Ett flertal informanter beskriver att det var nu man började få gå på dans, med 

föräldrarnas tillstånd. En kvinna skriver att ”nu kunde männen få börja titta litet efter henne”, men 

att hon absolut inte fick inleda en romans.184 Trots att inget egentligen kunde ha hindrat, eller 

troligtvis hindrade, dem att titta efter henne innan var det nu sanktionerat från högsta föräldraort. 

Det var med andra ord ett medgivande av flickan som framför allt sexuellt objekt, även om själva 

sexakten var förbehållet äktenskapet. En annan informant skriver att från 17–18 års åldern fick 

flickorna börja sällskapa med pojkar och att dessa ofta var ett par år äldre. Något över 20 skulle man 

 
182 Alys Eve Weinbaum (red.), The Modern Girl Around the World: Consumption, Modernity, and Globalization, Duke University 

Press, Durham, N.C., 2009. 

183 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 8/2–1989, s. 11. 
184 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3-1958, s. 18. 
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vara innan giftermålet.185 För flickorna innebar tiden efter konfirmationen en ny frihet, men också 

början på en period av hårt arbete snarare än en tid av nöjen.  

Trots att de flesta lantbrukarungdomar hjälpte till hemma och tog sig till och från skolan till 

fots, på skidor eller spark togs många initiativ för att främja rörlighet och idrottande under 

undersökningsperioden. 186 Ett exempel är den skidtävlan för flickor som det rapporteras om i Svensk 

läraretidning med orden ”men varför skulle icke flickorna få visa, att de också kunna vara med?”.187 

Även scoutrörelsen öppnades för flickor. Förutom de uppenbara könsutjämnande elementen 

argumenterade Ellen Key för scoutrörelsens klassutjämnande egenskaper. Det var dock viktigt att 

flickscouterna hade skilda uppgifter från pojkarna, åtminstone utåt. Särartsfeminismen präglade 

många av de tidiga initiativtagarna till flickscoutrörelsen.188 

 

 

Flickor i skidtävlan, Värmland 1909. 189 

 
185 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 33472, 3/1-1984, s. 6. 

186 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M269, 37811, 16/8–1994, s. 5. 

187 Svensk läraretidning, 1909, nr 13, s. 1. 

188 Formark, Den välsituerade flickan, ss. 60–65. 

189 Svensk läraretidning, 1909, nr 13, s. 1. 
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En kvinna berättar att det fanns en scoutförening på skolan där alla var välkomna och där syftet var 

att fostra barnen till goda kamrater. Alla deltog i lägerliv med samma förutsättningar för flickor och 

pojkar.190 Av minnesmaterialet att döma tycks det tidiga 1900-talets sport- och hälsovurm, ofta 

genom föreningar, ha varit åtkomlig för arbetarklassens flickor. Det handlar inte så mycket om ett 

modernt sportideal som om ett gammalt, nödvändigt landsbygdsmönster och de gick väl ihop. 

Tävlan och scouting för flickor var måhända nytt, men knappast spark- och skidåkning. 

 

En f l i ckas värde 

Avslutningsvis kan noteras den skillnad som fanns i värderingen av pojkar och flickor. I en berättelse 

sitter informantens svägerska med sin nyfödda dotter i famnen. Fadern som sitter bredvid säger 

”hade det blivit en pojke, skulle du fått en gullring” men nu när det var en flicka fick hon ingenting. 

Modern svarar att då ville hon inte ha någon ring. Hennes lidande hade varit lika stort oavsett om 

det varit en flicka eller en pojke. I en annan historia, tidigare nämnd, av samma informant pratar 

hennes pappa med sin mor och säger att två av hans fem flickor borde varit pojkar. Farmodern 

svarar att han inte ska säga så, hon har haft mycket mer glädje av sina fem flickor än sina tre 

pojkar.191 I båda historierna är det kvinnor som försvarar flickors värde, medan männen inte tycks 

hålla det särskilt högt.  

En manlig informant skriver på gutamål att ”son var alltid ynskban. Päikban de var int någ till 

ynski det naj”.192 Alltså, man önskade sig söner eftersom flickebarn inte var till någon nytta. Karlar 

behövdes på gården medan kvinnor mest sågs som en börda, särskilt när de var fler än en. En 
 
190 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 34081, 20/10–1985, s. 5. 
191 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, ss. 2–3. 
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kvinnlig informant som vuxit upp med fyra systrar skriver ”man önskade sig alltid först en pojke, 

såvida man inte önskade sig endast pojkar”.193 Hon beskriver hur föräldrarna möttes av medlidande 

från andra och att detta gav mindervärdeskänslor. Enbart genom att födas till flickor kunde flickorna 

alltså väcka missnöje, och de föddes in i en oprivilegierad position. En informant skriver dock att 

modern önskade sig en dotter som kunde hjälpa henne i arbetet och att fadern av samma anledning 

önskade sig en son.194  

I skolan läste flickor och pojkar de flesta ämnen tillsammans, men det fanns undantag. 

Skolkök för flickor var ett av de ämnen man betonade som viktiga i Skolkommissionens betänkande 

från 1922, trots att man där pläderade för samskola och samma möjligheter till utbildning för alla 

elever. Kvinnans natur gör henne lämpad för hemmet, skriver man, och därför måste skolan ta sitt 

ansvar och förse henne med rätt kunskaper.195 Kurser i matlagning och hushållsekonomi fanns på 

även på fortsättningsskolor, så kallade hushållsskolor. När de kvinnliga informanterna skriver att de 

fått vidare utbildning utöver de sex obligatoriska åren är det nästan uteslutande hushållsundervisning 

som åsyftas och inte teoretiska ämnen. En kvinna berättar att hon ville läsa vidare på 

lanthushållsskola, men att hon behövdes på gården.196 Det framstår som eftersträvansvärt att få gå på 

hushållsskola, men också en lyx som bara de mer välbärgade lantbrukarna kunde unna sig. För 

flickorna som växte upp på landsbygden var det något att sträva efter, ett sätt att åtminstone för en 

tid komma ifrån familjens gård och kanske kunna forma en idé om ett eget liv.  

Alla oavsett kön ansågs behöva kunskap i ämnen som läsning, räkning, naturlära, och 

kristendom. Det som man menade var särskilt viktigt för flickor var flickslöjd (textilslöjd), skolkök 

och huslig ekonomi, ämnen menade för en blivande husmor. Hemkunskap blev ett skolämne för 

 
193 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 1. 
194 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23614, 24/8–1957, s. 1. 

195 Skolkommissionen, 1922, ss. XII, 99. 

196 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 34080, 1985, s. 2. 
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båda könen först i och med införandet av den nioåriga grundskolan på 1960-talet. I Svensk 

läraretidning förekommer det dock tre notiser om skolkök för pojkar, en från 1915, en från 1921 och 

en från 1922. Man betonar dock att pojkarnas undervisning inte får ske på flickornas bekostnad.197 

Det framgår tydligt i både Svensk läraretidning och av skolminnena att skolköksundervisning ofta 

skedde utanför skoltid och i samarbete med olika organisationer och välgörare. Den dominerande 

aktören av artiklarna att döma var Hushållningssällskapet. Där fick flickorna lära sig laga mat, servera 

och, som en informant berättar, även underhålla gästerna.198 Hushållningssällskapet var även 

behjälpligt med att klara matförsörjningen under och efter de båda krigen, skriver hon. 

I Svensk läraretidning från 1902 står det att Hushållningssällskapet i norra Älvsborgs län under 

sex veckor anordnat skolkökskurs för flickor. Under avslutningen höll kommittéordföranden ett tal 

där han tryckte på att man inte ville utbilda yrkeskokerskor, utan ”lära eleverna laga en smaklig, 

närande vardagskost samt vänja dem vid ordning och noggrannhet i allt”.199 Syftet var inte att ge 

flickorna en yrkesutbildning, utan att förbereda dem på livet som ansvariga för ett hem. Modellen 

med den heterosexuella kärnfamiljen med mannen som familjeförsörjare och kvinnan som hemmets 

hjärta var en självklar utgångspunkt för tidens makthavare. 

Att definiera dessa roller var en förutsättning för att kunna peka ut dem som inte levde upp till 

förväntningarna och ett sätt att kontrollera och påverka befolkningen. Genom skolan kunde staten 

också nå in i hemmen och påverka familjerna. En skribent i Svensk läraretidning skriver att det krävs 

minst ett skolkök i varje svensk församling, och att i hans socken har inredningen ”gjorts så smakfull 

som möjligt, att den skulle kunna tjäna som mönster för allmogemans kök” vilket lyfts som ett 

föredöme.200 Skolan, och i förlängningen staten, har alltså ett ansvar för både familjens väl och den 

 
197 Svensk läraretidning, 1915, nr 28, s. 534; 1921, nr 9, s. 163; 1922, nr 48, s. 936. 

198 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36884, 20/8–1992, s. 23. 
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goda smaken. På detta sätt framstår flickorna som särskilt intressanta för statens företrädare och det 

verkar som att man förstått att ”den hand som rör vaggan, styr världen”, som en informant uttrycker 

det.201 Helt säkert är att man på detta sätt försökte påverka och styra kvinnorna såsom ansvariga för 

hem och familj i en viss riktning.202 Förutom skolornas och Hushållningssällskapets aktiviteter så 

förekommer flera artiklar om skolköksundervisning på privat initiativ i Svensk läraretidning under 

perioden. Det var uppenbarligen något som många aktörer i samhället ville främja. 

På 1890-talet beslutades att staten skulle gå in med ett särskilt slöjdbidrag till vanliga 

folkskolor. Flera kvinnliga informanter vittnar om att de tidigt fick lära sig textilhantverk av olika slag 

hemma och en av dem återger den talande versen från sin barndom ”den blir nämnd en duktig 

flicka, som kan spinna, sy och sticka”.203 Att vara flicka var att kunna hantera de verktyg och kunna 

det hantverk som varit kvinnors i generationer. Men för de flickor som av olika anledningar inte 

hade med sig det hemifrån, de kanske inte hade någon mor eller så var de yngst i syskonskaran och 

ingen hade tid att lära dem, inrättades på många skolor slöjdundervisning. Det tycks dock inte ha 

varit en självklarhet att den lokala skolstyrelsen kostade på eleverna slöjd, trots bidraget. En 

informant berättar om hur några flickor samlades hemma hos en lärarinna vissa kvällar för att lära sig 

broderi, detta frivilligt och på hennes fritid.204 

I en artikel från 1928 presenteras broschyrerna Gossarnas yrkesval och Flickornas yrkesval utgivna 

av Stockholms folkskoledirektion. I inledningen ställs frågorna Vad vill du bli? och Vad kan du bli? 

varefter en lång lista områden ”vari kvinnor användas” listas upp. Det är allt ifrån industriarbete och 

sjukvård till husliga yrken och fotograf. Broschyren avslutas med en lista över utbildningsmöjligheter. 

För pojkar listas delvis andra yrken, exempelvis sjöman eller yrken inom handeln och broschyren är 

 
201 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 33472, 3/1–1984, s. 1. 

202 R. Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, ss. 17–19. 
203 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 33472, 3/1–1984, s. 2. 

204 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, s. 5. 



 

 64 

strukturerad i A) skolor med i huvudsak praktisk inriktning, B) skolor med både praktisk och 

teoretisk inriktning och C) skolor med i huvudsak teoretisk inriktning.205  

Broschyren riktad till gossar framstår föga förvånande som mer omfattande, men det är 

uppenbart att man från Stockholms folkskoledirektions sida gärna ser att folkskoleflickorna i staden 

överväger en framtid som förvärvsarbetande kvinnor. Under genomsökningen av Svensk läraretidning 

har det inte dykt upp något annat exempel på någon annan mindre stad eller landsbygdskommun 

som tagit ett liknande initiativ, vilket kan tolkas som att det fanns en större möjlighet för flickor i 

huvudstaden att studera vidare och välja ett yrke. Detta stämmer väl med minnesmaterialets 

berättelser om den begränsade chansen att välja något annat än livet som piga efter konfirmationen. 

 

 

 
205 Svensk läraretidning, 1928, nr 21, s. 404. 
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3. SAMMANFATTNING  

De handlingar och handlingsmönster som kommit fram i undersökningen visar hur komplex och 

ibland motsägelsefull flickans tillblivelseprocess var. Genom minnesmaterialet framträder en flicka 

som var dotter till en lantbrukare och därför van vid hårt arbete på gården. Hon började hjälpa till 

hemma från tidig ålder och kunde ingalunda gå sysslolös när hon inte var i skolan. Materialets flicka 

är aktiv och gör en mängd olika saker, som framgår av tabellen i undersökningens inledning. Alla 

dessa handlingar (och naturligtvis förekommer det ännu fler som inte fått plats i undersökningen) 

visar på flickans simultana roll som subjekt och objekt, som hård och mjuk. Som följare och brytare 

av normer. Alla dessa positioner och handlingar är en del av tillblivandeprocessen. 

I uppsatsens första del ”Flickskapande mellan ideal och verklighet” undersöktes de två 

frågorna Hur förhåller sig genus- och identitetsskapande handlingar i elevers minnen till de normerande handlingar 

som beskrivs i Svensk läraretidning? och Hur skiljer sig flickskapandet i folkskolan från det borgerliga ideal som 

lyfts i tidigare forskning? Det har varit fruktbart att analysera dessa två frågor tillsammans då de tenderat 

att gå in i varandra. Den bild som framträder i tidningsmaterialet pekar på ett delvis borgerligt 

influerat skötsamhetsideal med modern som hemmets centrum och argumenterande för vikten av 

husliga kunskaper.  

I Svensk läraretidning lyfts vikten av skolköksundervisning och huslig ekonomi, allt för att 

nationens mödrar ska lära sig hantverket att ta hand om ett hem. Det markeras att utbildningen inte 

syftar till någon yrkesförberedelse, utan enbart handlar om ansvar för det egna hemmet.206 De 

kvinnliga informanterna tycks ha varit medvetna om det uttalade målet som mor och maka, och en 

kvinna skriver att hon önskade gå på hushållningsskola efter de obligatoriska sex åren i skolan men 

 
206 Svensk läraretidning, 1902, nr 32, s. 594. 
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inte hade möjlighet då hon behövdes på gården.207 Det framstår som attraktivt och eftersträvansvärt 

att vidareutbilda sig för hemarbete, något som också kan vara ett utslag av en lust att komma 

hemifrån och utbilda sig överhuvudtaget. Högre teoretisk utbildning var inte en realitet för den 

absoluta majoriteten av de kvinnliga informanterna. 

I Svensk läraretidning syns en idealiserad bild av flickan, genom den debatt om kursplan och 

aktiviteter som man anser passar flickor. Det är vuxna som för talan, och aldrig några barn som 

tillfrågas. En kontrast mellan minnesmaterialet och tidningen är att informanterna återkommer till de 

praktiska sysslor som ingick i skolgången, exempelvis att bära vatten och ved eller städa 

klassrummet. En förklaring är att de praktiska sysslorna sågs som en naturlig del av barnens vardag 

och dessutom nyttiga då de lärde sig arbeta. En annan punkt där vad man tar upp skiljer sig åt mellan 

Svensk läraretidning och minnesmaterialet är angående flickors kläder. Att det skulle innebära en 

hälsorisk med kjol och delvis bara ben under utomhusarbetet eller de långa skolvägarna, något som 

ledde till bland annat blåskatarr för fattigare och sämre klädda flickor, tas inte upp i tidningen. Det 

kan förklaras med att de övervägande manliga skribenterna i tidningen varken hade insikt i eller 

intresse för problemet. Det sågs i alla fall inte som viktigt nog att ta upp som ett samhälleligt 

problem tillsammans med andra hälsorelaterade problem som ventilation och hygien.  

Möjligheterna för lantbrukardöttrarna att anta rollen som den sköra kvinnan var annars små. 

De kunde inte som en dotter i en förmögen borgarfamilj ägna sin barndom åt att brodera eller lära 

sig spela piano, utan var tvungna att hjälpa till hemma på gården från tidig ålder. En talande bild är 

det textilhantverk som hörde till de olika sociala klasserna. Där en lantbrukardotter förväntades 

sticka sina egna saker från sju–åtta års ålder och till sin far och sina bröder från tio var det viktigt för 

den borgerliga statusen att det inte såg ut som att ens döttrar behövde arbeta.208 Vantar och 

 
207 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 34080, 1985, s. 2. 
208 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 23791, 29/3–1958, s. 14-17; Dyhouse, ”Girl Trouble”, s. 

45. 
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benkläder kan alltså ställas mot prydnadstextiler som skira spetsar eller broderade kuddar. Flera av 

informanterna berättar hur det inte fanns något annat alternativ än att börja arbeta efter skolans slut 

vid 13 års ålder. De förmedlar också en längtan efter något annat, en känsla som säkerligen kan ha 

ökat senare under livet också. 

Aga är ett ämne som kommer upp både i Svensk läraretidning och i minnesmaterialet, liksom 

vilket det bästa sättet är att uppfostra barn. Det finns en skillnad i synen på hur flickor respektive 

pojkar reagerar på aga i tidningen, där de som argumenterar mot aga ändå är mer öppna för att 

använda våld mot pojkar än mot flickor. Även bland informanterna berättas det om fler pojkar som 

utsätts för fysiskt våld, medan flickornas starkaste upplevelser tycks knutna till ”mjuk”, internaliserad 

maktutövning där känslor som skam aktiveras. Detta liknar den kultur som fanns på flickskolorna, 

vilken sannolikt fördes vidare av lärarinnorna som ofta kom från medelklassen och själva gått på 

flickskolor. En skribent i Svensk läraretidning skriver att grundläggande är att lärarna är tillräckligt 

duktiga på sitt yrke för att inte behöva använda våld för att kunna kontrollera en klass. Dock skriver 

en informant att samtliga barn agades då ”det viktigaste som barn skulle ha förr var stryk”.209 

Skambeläggande kan ändå ses som kännetecknande för flickans tillblivandeprocess under den här 

tiden, och än i dag.  

En annan sak som tas upp i Svensk läraretidning är ungdomars missbruk av alkohol och tobak. 

Även kaffedrickande pekas ut som en potentiell fara. Det som tas upp oftast är pojkars tobaksbruk, 

man verkar inte ha haft lika stor anledning att oroa sig för flickor. Det stämmer väl med 

minnesmaterialet där de före detta eleverna förknippar tobak med pojkar snarare än flickor. En flicka 

utgör undantaget när hon försöker tillverka cigaretter av björklöv.210 Detta stämmer också med vad 

Pamela Cox skriver. Hon menar att i dåtidens rådgivningslitteratur sågs flickors naturliga tillstånd 

 
209 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M218, 29551, 25/3–1974, s. 7. 
210 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, s. 12. 
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som lydnad och underkastelse medan pojkar av naturen är bråkigare och upproriska.211 Man väntade 

sig inget annat av pojkar, och i de fall flickorna härmade ”manligt beteende” straffades de.212 På det 

stora hela är det ändå stor skillnad mellan de skräckbilder av brännvinsstinkande skolflickor och -

pojkar som vissa skribenter beskriver och de mindre motståndshandlingar som informanterna 

berättar om. 

I uppsatsens andra del ”Flickskapande mellan makt och motstånd” undersöktes och 

diskuterades den tredje frågan: hur sker flickskapandet genom gränsöverskridande eller förbjudna 

handlingar? Här syns de ofta paradoxala flickidealen tydligt och även minnesmaterialets utrymme för 

komplexitet. Till skillnad från normerande tryckt material finns det plats för motsägelsefulla, öppna 

och samtidigt begränsade flickpositioner. Arbetet, både i skolan och hemma, måste göras och det 

tjänade inte till att klaga. En informant berättar att hon höll sin rädsla för sig själv, och inte berättade 

för någon vuxen. En annan att hans kvinnliga klasskamrat försvarade honom med ”nävar och 

styrka” på rasterna, vilket enbart lyfts som en positiv sak.213 Ytterligare en flicka straffas när hon svär 

och en annan när hon uppfattas som sexuellt anspelande när hon dansar.214 Alla dessa handlingar 

och reaktioner bidrog till att forma hennes och andras självbild och identitetsprocesser.  

Konfirmationens cesur, där man gick från att vara barn till att träda in i vuxenlivet, innebar en 

rad symboliska förändringar. Flickorna skulle nu bära hellång kjol och sätta upp sitt långa hår, men 

berättelser förekommer där flickor olovandes satte upp det innan de fick för sina föräldrar, ofta på 

väg från hemmet till skolan. En flicka klippte också av sig håret under 1920-talet, något som skulle 

bli allt vanligare och som föräldrar fick lära sig att acceptera även om de inte gillade det.215 I och med 
 
211 Cox, ”Girls in Trouble: Defining Female Deliquency”, ss. 192–193. 

212 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 8/2–1989, s. 13; M258, 36961, 26/10–1992, s. 9-

10. 

213 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36806, 10/7–1992, s. 7. 
214 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M258, 36961, 26/10–1992, ss. 9–10. 

215 Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, ULMA, M232, 35458, 8/2-1989, s. 11. 



Agnes Hamberger, masteruppsats, HT 2015/VT 2016, Uppsala universitet  

 69 

den moderna flickans entré blev denna väldigt konkreta fysiska markering en del i ett nytt 

ungdomsmode som för första gången blev tillgängligt även för flickor ur de arbetande klasserna. 

Men från detta var steget långt till verklig frigjordhet. Sexualundervisning var inte obligatoriskt 

och enbart en (manlig) informant tar överhuvudtaget upp saker som menstruation och 

sexualundervisning. Denna okunskap är inte betydelselös utan kan ses som en del av flickprocessen. 

Det förekommer även berättelser där det är tydligt att flickorna internaliserat idén om att flickor inte 

får bete sig vulgärt eller anspelande på sex. När en flicka visar en folkdans där hon spretar med 

benen är de andra flickorna snabba att stoppa henne och berätta att det hon gjorde var opassande. 

Flickan straffades med skambeläggande, vilket löper som en tråd genom både de vuxnas hanterande 

av flickor och hur flickorna själva hanterar avvikande beteende, i båda fallen med vissa undantag. 

Denna kamratuppfostran visar på hur folkskoleflickans tillblivelseprocess skedde i mötet med 

omvärlden.  

Slutligen så svarar flera av informanterna att en flicka enbart genom att födas gjort sig skyldig 

till ett fel, i svaren på frågelista M218: Kvinnans ställning i det gamla bondesamhället. Detta var sant särskilt 

i männens ögon, men förtrycket och förlöjligandet väcker vid ett flertal tillfällen ilska och motstånd 

hos både flickor och äldre kvinnor. Detta manifesteras i handlingar som att säga emot, eller att 

förklara att man som mor haft mycket större glädje av sina flickor än sina pojkar. Dessa exempel 

som berättas vidare av yngre kvinnliga släktingar har uppenbarligen varit viktiga manifestationer av 

kvinnlig opposition och bevis på flickors värde. 

Det finns lika många sätt att vara flicka på som det finns flickor och under arbetets gång har 

det blivit uppenbart flickans tillblivelseprocess är oerhört komplex. Det har också blottlagt många 

sprickor och stigar som behöver utforskas. Hur flickor från de arbetande klasserna historiskt har 

förhållit sig till sin (feminina) identitet, sin kropp och sin subjektivitet är ett ämne som väntar på att 

undersökas. Så även hur flickskapande förändrats över tid. Potentialen i det minnesmaterial som 
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fortfarande i hög grad ligger outforskat samt det material som folkskoleelever själva lämnat efter sig 

är stor. Då tryckt material tenderar att ta upp normativa ideal snarare än normbrott, vilket märks på 

diskrepansen mellan Svensk läraretidnings elevroll och flickprocessen som den tog sig uttryck i 

elevernas verklighet, är frågan om tidskrifter verkligen är ”all utbildningshistorias moder”. 216 Genom 

att använda minnesmaterial och annat källmaterial efterlämnat av eleverna själva kan det tryckta 

materialet kompletteras och en mer fullständig bild framträda. 

Den historiska forskning som bedrivs inom både svensk utbildningshistoria och internationellt 

inom girlhood studies är och förblir fokuserad på bättre bemedlade flickor, något som måste 

förändras för att främja en mångfacetterad historieforskning. Denna undersökning har bidragit till 

flickforskning och girlhood studies genom ett historiskt perspektiv och till utbildningshistoria genom 

att fokusera på flickor från landsbygden och de arbetande klasserna i samhället. 

 

 
 

 
216 Depaepe, ”Utbildningshistoria som forskningsområde”, s. 31. 
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