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Inledning 

Större delen af desse äro mycket hindrade i undervisningsWägen mindre av 

Sjuklighet och lättja än af Fattigdom och betryck. Gudi klagadt!1 

                                                                      Carl Fredrik Fagerlund, 1807 

Så skrev Djurgårdsskolans skolmästare vårterminen 1807 i skolans examenslista. Det var 

svårt för barnen från fattiga familjer att gå i skolan när det var knapert hemma; barnarbete 

var fortfarande vanligt och barnens bidrag till familjens inkomst kunde vara oumbärlig. 

Tidigare hade det lönat sig för pojkar att gå i skolan eftersom skolpojkar var de enda barn 

som fick gå på gatorna i likprocessioner och sjunga, något de fick betalt för. När det förbjöds 

1689 försvann inkomsten som motivation för att sätta barnen i skola.2 Duktiga elever kunde 

belönas med till exempel psalmböcker eller ibland skor, men det var inget bot mot kurrande 

magar. 

För flickorna var hemundervisning norm, dels för att man inte hade pengar att undvara både 

söner och döttrar från hemmet och då gick pojkarnas utbildning före, dels för att man ansåg 

att flickor inte behövde gå i skolan. Flickorna skulle lära sig att bli hustru, mor och en god 

kristen, något som de kunde lära sig där hemma. 3 Trots detta hände det något i andra halvan 

av 1700-talet. Ett fåtal skolor, såsom Djurgårdsskolan, var från första början öppen för både 

pojkar och flickor. Det var skamligt att halva mänskligheten inte hade samma tillgång till 

utbildning, tyckte Kungliga kommittén som utredde fattigvårdssituationen och genom ett 

beslut från fattigvården slussades 1809 fattiga flickorna in i kyrkskolor såsom Klara 

kyrkskola som fram till dess endast haft pojkar som elever.4 Klara församlings 

fattighusdirektion talade om hur man ville se till att flickorna fick en utbildning som gjorde 

det möjligt för dem att bli tjänstehjon eller andra nyttiga samhällsmedborgare.5 

Inströmningen av nya elever kom dock att sätta hård belastning på skolorna, och efter bara 

några år öppnades specifika fattigflickskolor.6 

Vad hände när man slussade in fattiga flickor i en skolvärld skapad med pojkar i åtanke? 

Påverkade det faktum att de var flickor vad de läste, eller läste de samma sak som pojkarna? 

Hur påverkade de olika skolformerna och barnens sociala bakgrund deras utbildning?  

                                                        
1
 Examenslistor 1779-1809, Djurgårdens skola, Stellan Arvidsons arkiv, Stockholm stadsarkiv (SSA), volym 4. 

2
 Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850 

(Lund 1986) s. 126, s. 267. 
3
 Sara Backman Prytz. ”Utbildning och genus”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), Utbildningshistoria (Lund 

2011) s. 309. 
4
 Sandin (1986) s. 181-182; 1808-1811, Stockholm Domkapitel, Stockholm stadsarkiv (SSA), EIII: 158-161. 

5
 Uttalandet ligger till grund för titeln på uppsatsen. 

6
 Hjalmar Berg, St Clara församlings skola för fattiga flickor 1813-1861 (Stockholm 1933) s. 8-10. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fattiga barns utbildning perioden 1800-1824 i 

Stockholm med fokus på flickor. Mer specifikt gäller det 1800-1811 i Djurgårdskolan, 1809-

1811 i Klara kyrkskola såväl som 1813-1824 i Klara flickskola för att få en bild av hur fattiga 

flickors utbildning påverkats av olika skolformer: en skola för alla barn, en pojkskola som 

öppnades för flickor samt en flickskola. 

 Vad fick flickorna lära sig i olika skolformer? Hur förändrades undervisningen och 

ämnesläsningen från pojk- till flickskola? 

 På vilket sätt skiljde sig ämnena mellan Djurgårdsskolan och Klaraskolorna. Varför? 

 Vad hade barnen för social bakgrund? 

 Vilken betydelse hade genus och social bakgrund för elevernas ämnesläsning på 

Djurgårdsskolan? 

 

Bakgrund 

1600-talet i Sverige var en tid av förändring. Sverige hade blivit en stormakt och behövde fler 

lärda ämbetsmän, vilket 1649 ledde till införandet av nya skolformer som trivialskolan, 

gymnasiet och akademier, varianter av det som idag skulle kallas grundskola, gymnasium och 

universitet.7 Det öppnades även kyrkskolor i varje församling som var till för att eleverna 

skulle få ytterligare stöd att lära sig katekesen. 8  Skolorna var dock överlag till för de högre 

ständerna och fram till 1650 var läs-och skrivkunnighet något bara män i de högre ständerna 

besatt.9 I och med 1686 års kyrklag beslutade dock kyrkan att folk skulle lära sig läsa genom 

hemundervisning och på så vis lära sig om kristendomen. En förordning 1723 lade ansvaret 

för att barnen skulle lära sig läsa helt på föräldrarnas axlar, och ifall de själva inte kunde 

undervisa barnen var de skyldiga att se till att någon annan gjorde det. Uppgiften att lära 

barnen läsa föll ofta på de utanför kärnfamiljen, som präster, klockare, tjänstefolk eller mor- 

och farföräldrar som också bodde med familjerna. Framför allt var det kvinnor som skötte 

undervisningen. Om barnen inte lärde sig läsa skulle föräldrarna bötfällas.10  

Under den senare delen av 1700-talet kom folkundervisningen att bli en fråga som delades 

upp i två läger: den konservativa och den liberala. Det konservativa lägret ansåg att den 

traditionella ståndsuppdelningen skulle fortsätta och att varje stånd skulle ha undervisning 

anpassad till ståndets funktion. De lägre klasserna behövde inte lära sig annat än läsning och 

                                                        
7 

Stefan Rimm, ”Den lärda skolan”, i Utbildningshistoria (2011) s. 55-57. 
8
 Sandin (1986) s.54. 

9 
Rimm ”Den lärda skolan” och Daniel Lindmark, ”Hemundervisning och läskunnighet”, i Utbildningshistoria (2011) s. 58, s. 

62. 
10

 Lindmark ”Hemundervisning och läskunnighet”, i Utbildningshistoria (2011) s.64. 
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kristendomskunskap, vilket de redan lärde sig genom hemundervisning. Det liberala lägret 

hade en idé om en allmän medborgerlig bildning, där samhället var uppbyggt av individer 

som alla skulle få bästa möjlighet att bli bra människor. Undervisningen skulle inte skapa 

lydiga undersåtar utan nyttiga och dygdiga människor som var bra för samhället. De ansåg 

alltså att undervisningen behövde breddas från den traditionella hemundervisningen, och 

människor skulle lära sig sedlighet, skrivning, räkning och andra kunskaper om samhället.11 

På många håll var det denna diskussion som ledde till grundandet av sockenskolor, för det 

var inte staten som startade skolor utan sällskap som föreslog skolordningar och gav 

ekonomiskt stöd. Ville man lära sig skrivning och räkning förutom läs- och 

kristendomskunskap var man tvungen att betala, så det blev främst söner till självägande 

bönder som kom att undervisas i fler än de ämnen som var gratis.12 

På samma vis grundades många fattigskolor, med personer och sällskap från högre stånd 

som instiftare. Motivet bakom var dock mer pragmatiskt än tanken bakom sockenskolorna: 

man ville ha ett sätt att få bort barn från gatan och tiggeri, vilket var ett stort problem.13  

Fram till början av 1800-talet var det få skolor som hade fasta skolhus, så istället vandrade 

lärare mellan gårdar och undervisade mindre grupper av barn.14 

Genom en stadga från regenten 1807 beslutades det att flickor skulle börja skolan i 

Stockholm och 1809-1812 gick flickor med pojkarna i kyrkskolor för att sedan hänvisas till 

speciella fattigflickskolor.15 Djurgårdsskolan var speciell i det att den hade haft både pojkar 

och flickor sen dess öppnande på 1750-talet, men dock var det bara hälften så många flickor 

som pojkar som gick där.16 

 

Forskningsläge 

Den forskning som gjorts om fattigskolor har rent generellt inte fokuserat på flickor, då 

fattigskolorna med ett par undantag bara var för pojkar fram till början av 1800-talet.  

I Bengt Sandins Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och 

barnuppfostran i svenska städer 1600-1850 driver Sandin tesen att fattigskolornas syfte var 

att få bort tiggarbarn från gatorna samt att barnen skulle uppfostras där föräldrarna 

                                                        
11

 Lindmark ”Hemundervisning och läskunnighet”, i Utbildningshistoria (2011) s.70. 
12

 Lindmark ”Hemundervisning och läskunnighet”, i Utbildningshistoria (2011) s.71. 
13

 Sandin (1986) s.166-167. 
14

 Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 1800-talets 
utbildningsrevolution (Uppsala 2014)  s.23-24. 
15

 Sandin (1986) s.180-188. 
16

 Susanne Hedenborg, Det gåtfulla folket: Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm (Stockholm 
1997) s.117. 
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misslyckats.17 Under 1600-talet hade man instiftat barnhus i ett försök att minska 

barntiggeriet. På barnhusen fick barnen göra sig nyttiga till dess att de lärde sig ett hantverk 

och på så sätt kunde försörja sig.18 De offentliga skolorna som öppnats under 1600-talet, 

kyrk- och trivialskolorna, var främst för de lägre klasserna och bara något som användes av 

de högre klasserna om de inte hade något val. Det gick inga flickor i de offentliga skolorna, 

bara de privata, och där uppskattas de bara ha varit 22 procent av den totala mängden elever 

år 1694.19 I slutet av 1700-talet höjde man förkunskapskraven i skolorna, vilket gjorde det 

svårare för de allra fattigaste att komma in. Fattigskolor grundades och hade i allmänhet inga 

förkunskapskrav.20 Kommittén för utredning av fattigvården i Stockholm resonerade att 

flickorna borde gå skola eftersom det kändes skamligt att utesluta halva befolkningen från 

undervisning, särskilt med tanke på att flickorna skulle bli nästa generations mödrar.21 

Sandins har använt sig av Foucault och Gramsci för att driva tesen att anledningen att man 

ville få bort barntiggeriet och att uppfostra barnen genom skolan var en del av det högre 

samhällsskiktets sätt att kontrollera och behålla makt över de lägre samhällskikten.22 Hans 

resonemang är väl underbyggt med både kvalitativa och kvantitativa uppställningar, men 

lämnar inget utrymme för andra möjliga förklaringar utan innefattar bara det konservativa 

idealet som presenterades i bakgrundsdelen. Han kartlägger den sociala bakgrunden för 

barnen, men bara för 1600-talet; för 1700-talet och framåt verkar han inte ha gjort någon 

egen undersökning när det gäller skolan, utan tittar mycket på publikationer från tiden. 

Publikationer kan ju visa en del om mentaliteten kring den tiden, men är inte nödvändigtvis 

något som visar hur saker fungerade i praktiken. Det resonemang han har som är byggt på 

undersökningar gäller alltså främst för 1600-talet, inte början av 1800-talet, vilket den här 

undersökningen inriktar sig på. Han är också ibland lite oklar i sina begrepp. Han talar ofta 

om barnen och eleverna, vilket fram till 1700-talet endast innefattar pojkar, men när flickor 

också kommer med i bilden blir det stundvis svårt att utläsa vilka han syftar på.23 

Susanna Hedenborg skriver om barn under 1700-talet och 1800-talets början i Det gåtfulla 

folket: Barns villkor och uppfattningar av barnet i 1700-talets Stockholm där hon dels tittar 

på sociala och kulturella faktorer, dels fysiska och psykologiska faktorer.24 Hon gör detta 

genom att titta på lagstiftningen kring barn, när och varför barn flyttade hemifrån, vilka 

grupper som hade tillgång till skolgång samt vilken slags litteratur som fanns tillgänglig för 

                                                        
17

 Sandin (1986)  s.12, s.85, s.267. 
18

 Sandin (1986) s.45-46. 
19

 Sandin (1986) s.94-97 
20

 Sandin (1986) s.166-168, s.202. 
21

 Sandin (1986) s.182. 
22

 Sandin (1986) s.266-267. 
23

 Sandin (1986) s. 182. 
24

 Hedenborg (1997) s.21. 
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barnen. Av särskilt intresse för den här uppsatsen är naturligtvis det som hon skriver om 

skolväsendet. Under 1700-talet var de offentliga skolorna till för pojkar, med undantag för 

Djurgårdsskolan25, där det gick både pojkar och flickor.26 Flickorna gick mellan 1809-1812 i 

kyrkskolor innan de skickades vidare till fattigskolor, där både pojkar och flickor studerade, 

dock separat.27 Hedenborg noterar att barnens förkunskaper kom från föräldrar eller 

privatundervisning. Åtgärder mot privatlärare drabbade troligen flickor mest då det var så få 

flickor i den offentliga undervisningen.28   

Trots att Hedenborg nämner flickor när hon pratar om barn, till skillnad från exempelvis 

Sandin som talar om barn när det underförstått handlar om pojkar, ligger tyngdpunkten när 

det gäller skolgången fortfarande på pojkar. Hon har dessutom inriktat sig på kyrk-och 

trivialskolan, vilket lämnar fattigskolan mer outforskad. Hennes avhandling innehåller 

uppställningar på barnens sociala bakgrund, dock verkar hon inte ha sökt någon koppling 

mellan social bakgrund och de ämnen som lästes exempelvis i Djurgårdsskolan, vilket den 

här undersökningen försöker göra.29  

Hjalmar Berg har i S:t Clara församlings skola för fattiga flickor 1813-1861 haft tillgång till 

Klara fattigflickskolas arkiv för hela skolans aktiva tid.  Berg målar upp en levande 

helhetsbild med utdrag från dokument som protokoll från Klara församlings 

fattighusdirektion, huvudlärarinnans ansökan till jobbet, uppställningar med listor på 

flickornas namn och till och med sjuklappar från föräldrar som ber om ursäkt för barnens 

frånvaro från skolan.30 Han berättar även om hur en typisk skoldag såg ut, både i idealversion 

i ordningsregler för skolan och även genom att visa på hur växelundervisningen gick till när 

den infördes 1819 på skolan.31 Jag kommer när jag talar om Larssons bok gå in lite djupare på 

växelundervisning. 

Trots att Berg skrivit en bok om just en fattigflickskola är hans bok mer som en källa än ett 

forskningsförsök, särskilt när man ser hans noggranna avskrifter av skolans räkenskaper, 

eller hans uppräkning av skolans inventarium.32 Han presenterar i kronologisk ordning 

många skrivelser och målar upp ett händelseförlopp, men har inget egentlig analytiskt 

                                                        
25

 Djurgårdsskolan har haft olika benämningar genom åren: under tiden för den här undersökningen kallades den för 

Kungliga Djurgårdsskolan, medan den under senare år kom att kallas Djurgårdens folk-skola, vilket man kan se i 
källförteckningen på Stockholms stadsarkiv. För att hålla mig nära till källmaterialets benämningar kommer jag att referera 
till den som Djurgårdsskolan i den här undersökningen.  
26

 Hedenborg (1997) s.117. 
27

 Hedenborg (1997)  s.117-118. 
28

 Hedenborg (1997) s.135-136. 
29

 Hedenborg (1997) s.122. 
30

 Berg (1933) s. s.10, s.14, s.25-27, s.91. 
31

 Berg (1933) s. 14. 
32

 Berg (1933) s. 142-144. 
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resonemang. I den här uppsatsen har Bergs bok använts både som litteratur och källa, något 

jag går in på i mer detalj i materialdelen. 

Esbjörn Larsson fokuserar på undervisningsformer i En lycklig mechanism: Olika aspekter 

av växelundervisningen som en del av 1800-talets utbildningsrevolution, där han går in på 

växelundervisning och hur den påverkade den svenska skolan under 1800-talet. 

Växelundervisning, eller Bell-Lankasterska metoden, gick ut på att vissa elever fick till 

uppgift att vara monitörer, en slags hjälplärare, så att man kunde undervisa större klasser än 

tidigare.33 Tanken bakom var att fostra barnen, effektivisera undervisningen och göra den 

billigare, även om det senare kom att misslyckas.34 Tanken om att det skulle vara mer billigt 

gjorde dock att man införde tekniker som att barnen först fick lära sig skriva i sand, för att så 

småningom gå vidare till att skriva på griffeltavla och till slut på papper. När det gällde 

böcker tryckte man upp dem i stort format och istället för att varje barn skulle ha en bok var 

satte man upp de stora sidorna på väggarna och så fick en grupp av barn stå och läsa 

innehållet.35 Berg beskriver i sin bok växelundervisningen i praktiken, vilket verkade 

systematiserat och effektiviserat till det yttersta. 

När förkläderna äro utdelade, stå alla upp och sätta dem för sig. 

Generalmonitören säger: Höger! Alla vända sig om till höger, och var och en 

knyter förklädet på den flicka, som står framför henne. Så kommenderas: 

Vänster! De som stå ytterst till vänster i bänkarna, vända sig till vänster, och de 

som stå närmast bakom dem, knyta deras förkläden. Generalmonitören ringer 

med klockan. Alla flickor sätta sig och slå ned klaffarna, som äro framför dem.36 

Växelundervisningen spreds inte genom ett centralt beslut ovanifrån, utan genom 

individuella initiativ, vilket tyder på att undervisningen redan höll på att förändras då 

metoden introducerades.37 Skrivandet var en viktig del av metoden, och Larsson menar att 

det är möjligt att växelundervisningsmetoden var en stor anledning till att 

skrivundervisningen fick ett genombrott under 1800-talet.38   

Slutligen, för att sätta det hela i ett internationellt sammanhang, har Christine Mayer skrivit 

artikeln ”Poverty, education and gender: pedagogic transformations in the schools for the 

poor (Armenschulwesen) in Hamburg, 1788–1871”.39 Mayer skriver om hur privata 

                                                        
33

 Larsson (2014) s.9. 
34

 Larsson (2014) s.66. 
35

 Larsson (2014) s.72-73. 
36

 Berg (1933) s.124. 
37

 Larsson (2014) s.49, s.65. 
38

 Larsson (2014) s.122, s.144. 
39 

Christine Mayer, “Poverty, education and gender: pedagogic transformations in the schools for the poor 

(Armenschulwesen) in Hamburg, 1788–1871”, Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education 47: 
1-2  (2011) <http://www.tandfonline.com.proxy.ub.umu.se/doi/full/10.1080/00309230.2010.530279> s. 91-107. (3/5 2015) 
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medborgare med stöd från staten under den senare delen av 1700-talet i Hamburg grundade 

en fattigvårdsverksamhet. Fattigvården genomsyrades av nya idéer från upplysningen såsom 

att fattigdom var ett strukturellt problem och om man kunde skapa arbete för de fattiga 

skulle de hjälpa sig själva. Man ansåg dock att man behövde ändra mentaliteten hos 

människor genom utbildning, så man grundade industriskolor, där målet var att göra 

människor mer flitiga och nyttiga. För att ge föräldrarna ett incitament, då barnen hjälpte till 

att försörja familjen, fick de pengar för att sätta barnen i skolan. Skolan expanderade snabbt 

och kom att bli en allmän skola, men kunde i längden inte finansiellt gå runt och de 

ekonomiska incitamenten skars ned. Skolan var särskilt viktig för flickors utbildning och 75 

procent av eleverna som läste praktiska ämnen var just flickor. Man utformade ett program 

för flickorna som var menat att ge dem textilkunskaper och göra dem till bra tjänare som 

skulle kunna förtjäna sitt uppehälle i framtiden. Skolorna stängdes helt ned 1811 av Frankrike 

då de ockuperade Tyskland.40 

Efter 1815 skedde ett attitydskifte och från att tänka att fattigdom var ett strukturellt problem 

lades skulden på de fattiga, och fattigdom sågs som ett kroniskt problem. Skolan skulle inte 

längre vara till för att hjälpa de fattiga, utan för att rädda fattiga barn från sina föräldrar som 

uppfostrade dem dåligt. Den nya skolan var betydligt mer sparsam och istället för att starta 

särskilda skolor för de fattiga betalade man för att de skulle ingå i privata skolor. De hade 

även en annorlunda ämnesuppdelning: flickorna fick läsa praktiska ämnen och pojkarna 

teoretiska. Fokusen var inte längre att flickorna skulle lära sig yrkeskunskaper utan att 

inkomsterna från att sälja deras hantverk skulle täcka skolkostnaderna. På så sätt blev det 

kvinnans roll som hustru inte bidra till att dra in pengar till hushållet, utan snarare att spara 

in utgifter genom sina kunskaper. 41 

 

Käll- och metoddiskussion 

Materialet i stort innehåller listor som är relativt välbevarade med elever, ämnen och 

vårdnadshavarnas yrken vilket har gjort en kvantitativ studie möjlig, specifikt en studie i hur 

flickornas utbildning såg ut i olika skolformer. 

Källmaterialet i denna uppsats har till största delen bestått av otryckta källor.  

 Stockholm Domkapitel 1808-1811 med examenslistor från Klara kyrkskola 1809-1811 

och Djurgårdsskolan 1808-1811. 

                                                        
40

 Mayer (2011) s. 92-93. 
41

 Mayer (2011) s. 96, s.107. 



11 
 

 Förteckningar och examenslistor från Klara flickskola 1813-1824 och Hülpherska 

skolan 1821-1822. 

 Matrikel för Djurgårdskolan 1793-1832. 42  

 Stellan Arvidsons arkiv med examenslistor från Djurgårdsskolan 1779-1809. 43 

Klara fattigflickskolas material är i bra skick, tack vare att huvudlärarinnan var noggrann dels 

med att systematiskt skriva ned elevernas information i tydlig handstil och dels ta väl hand 

om dokumenten. Hülpherska skolan, vilket var en flickskola som öppnades kring samma tid 

som Klara fattigflickskola, finns medräknad då den kom att slås ihop med Klara 

fattigflickskola på 1820-talet. Tyvärr finns inget material från Hülpherska skolan bevarat, 

utan bara det som Klara fattigflickskolas lärarinna skrivit ned 1821-1822, så de examenslistor 

som är från Hülpherska skolan är de som är kopplade till Klara fattigflickskola. 

Informationen som kan utläsas om flickorna i Klara kyrkskola är också relativt välbevarad, 

men nedskriven i domkapitlets protokoll, vilket innebär att listorna inte är sorterade utan 

spridda bland listor från andra skolor från samma tidperiod, och också väldigt svåra att 

fotografera då boken inte går öppna helt utan att skada den. Genom detta har tyvärr inte hela 

sidor alltid kommit med, och 1812 saknas helt från mitt material. Av den anledningen är det 

ett års glapp mellan Klara kyrkskola och öppningen av Klara fattigflickskola. 

Djurgårdsskolans matrikel har varit komplett och allt har synts i förhållandet till bindning, 

eventuella svårigheter har varit i tydandet av lärarens handstil där han skrivit i nygotisk stil 

(se bilaga 4). När det gäller Djurgårdsskolans examenslistor har jag dels använt mig av 

Stellan Arvidsons avskrifter och dels de examenslistor mellan 1808-1811 som fanns med i 

domkapitlet. Vissa år på Djurgårdsskolan saknas, vårterminen 1802 och 1804, och 1808-1811 

är delar av listorna svårlästa på grund av bindingen. Att 1802 och 1804 saknas påverkar dock 

inte resultatet avsevärt och vissa saker har man kunnat lista ut genom att titta på föregående 

och efterföljande år. 1811 har jag valt att endast använda för att närmare studera 1:a gruppen, 

eftersom läraren skrivit väldigt detaljerat om de som läser på hög nivå. Jag går mer in på hur 

jag kategoriserat grupperna under rubriken ”kategorisering”. 

Ett undantag till det otryckta källmaterialet finns dock i de tryckta källor som finns i Hjalmar 

Bergs bok. Berg har använts både som källmaterial och som litteratur i uppsatsens skrivande, 

eftersom boken både innehåller bearbetningar av arkiverat material från Klara 

                                                        
42

 Examenslistor är där läraren skrev upp vad eleverna läst fram till tiden för examen, vilken var i slutet av höstterminen och 
vårterminen. En matrikel är helt enkelt en inskrivningsbok med elevernas namn, ålder, vårdhavarens yrke, när de började 
och slutade skolan samt eventuella förkunskaper och kunskaper eleverna lämnade skolan med. Företeckningar innehåller 
frånvaro, elevernas förståndsnivå, framsteg i skolan samt när de skrevs ut. 
43

 Stellan Arvidson var en litteraturhistoriker och författare som efterlämnat ett stort personarkiv med avskrivna dokument 

från skolor i Stockholm, bland annat Djurgårdsskolan. Från de år som jag både haft Arvidsons avskrift såväl som 
originalmaterialet har jag kunnat dubbelkolla och verifiera det Arvidson skrivit av. Så vitt jag vet har inte Arvidson haft 
tillgång till matrikeln, så i vissa fall har jag gjort annorlunda tolkningar av examenslistorna än han har gjort när det gäller 
ämnesläsningen. 
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fattigflickskola och material avskrivet av Berg. Berg har haft tillgång både till kompletta 

inskrivningar såväl som protokoll från församlingens fattigdirektion som han kompletterat 

med offentliga dokument från perioden.44 

Trots att det handlar om en kvantitativ undersökning blir det dock en hel del tolkningar. Man 

tänker sig vanligen att listor är strukturerade och systematiska och att det inte finns så 

mycket utrymme för tolkning och det stämmer i stort om Klaraskolorna men inte med 

dokumenten från Djurgårdsskolan. Originaldokumenten skrevs av två lärare, där den första 

läraren är relativt systematisk. Han grupperade barnen i fyra avdelningar efter hur långt de 

kommit i sina studier och gör ingen skillnad på pojkar och flickor. Den andre läraren är 

betydligt mer sporadisk i hur han skriver sina listor. Ibland sorterar han barnen i en till tre 

grupper, andra gånger listar han dem rakt av, för att så småningom dela på pojkar och flickor 

och inom de två huvudgrupperna dela in dem på olika nivåer. Något ytterligare som förvirrar 

är att läraren i vissa fall skriver elevernas framsteg på individuella rader och andra gånger 

sammanfattar en hel grupp med en notering. Det enda som han är konsekvent med är att de 

elever som är skrivna högst upp är de elever som läser på den högsta nivån, oavsett om de är 

pojkar eller flickor. Genom att korsreferera Djurgårdsskolans examenslistor med dess 

matrikel har jag så långt det är möjligt försökt att få klarhet i vad läraren menat, men det har 

blivit att från fall till fall tolka vad som verkat troligast.  

Kategorisering 

För att kunna få en översikt över eleverna i Djurgårdsskolan har de delats upp i fyra grupper. 

Den 1:a gruppen, toppskiktet, var en liten grupp på bara sju elever. Det var de som läser på 

ovanligt hög nivå och därför sticker ut. Den gruppen är den enda som studeras 1800-1811. 

Den 2:a gruppen var de som läste på hög nivå, men inte riktigt nådde den nivå som 1:a 

gruppen hade. Den 3:e gruppen var av sin natur lite luddigare, de hade kommit lite längre än 

den 4:e gruppen som var på nybörjarnivå med stavning och innanläsning, men inte lika långt 

som 2:a gruppen.  2:a till 4:e gruppen studeras 1800-1810. Så långt som det har gått har jag 

försökt följa lärarnas egna indelningar, men där det blivit otydligt har jag sorterat in eleverna 

efter det som verkat mest logiskt. Eftersom det är svårt att få någon översikt om man håller 

på att räkna om samma elever har jag med undantag för 1:a gruppen tittat på var eleverna 

hamnat när de börjat skolan. Med 1:a gruppen räknade jag även in de som studerat en tid 

innan de nådde den nivån för att se ifall det fanns några mönster i vilka som nådde så pass 

långt. 

Jag har följt Hedenborgs exempel och delat upp yrkena i under-, medel- och överklass. Det 

kan verka som alltför modernt att använda sig av ordet klass i ett samhälle som fortfarande 

                                                        
44

 Som med Arvidson har jag dubbelkollat de examenslistor Berg skrivit av som jag också hade tillgång till för att verifiera 
det han skrivit.  
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var ståndsuppdelat, men under den här tiden började det dyka upp yrken som föll utanför 

ståndsfördelningen och gränserna mellan ständerna började suddas ut. Det kunde dessutom 

finnas de i de lägre ständerna med likartad rikedom som adelsmän.45  Ståndsfördelningen 

kan också bli missledande, såsom att räkna bönder som det lägsta ståndet fast det fanns både 

fattiga bönder och storbönder. Så vad menas med de olika klassuppdelningarna?  

Skillnaden mellan under- och medelklass kan ibland vara hårfin, men överlag har gesäller 

hamnat i underklassen och mästare i medelklassen, eftersom att mästarna statusmässigt, 

kompetensmässigt och ekonomiskt har en högre position. Vissa yrken, till exempel 

timmermän, hade ett slitsamt leverne. De utförde grovarbete och deras yrke var troligen 

väldigt riskfyllt. Å andra sidan var de mästare inom sitt yrke och utförde ett arbete som 

krävde kunskap och kompetens, då de var de som byggde skeppen vid varvet. Trots att de var 

anställda och inte hade drev sin egen näring, som en skomakare eller smed kunde göra, hade 

de dock samma eller högre lön som de hantverksyrken som placerats i medelklassen, så 

därför har de också placerats där.46 Till överklassen har jag helt enkelt räknat de som hade ett 

yrke som materiellt eller statusmässigt gjorde att de hamnade på samma nivå som adeln; det 

fanns även med en adelsman bland föräldrarna.47 

Av tid och avgränsningsskäl går den här undersökningen inte in så djupt på matematik och 

handarbeten, utan fokuserar mest på läsning, skrivning och språk, eftersom det gör att 

uppsatsen kan dra nytta av jämförelser med tidigare forskning. Jag har inte hellre gått in på 

något djup på katekesen, förklaringar och religiösa historier eftersom det lätt blir rörigt utan 

sammanräknat alla under kristendomskunskap. 

Källkritik 

Vid vissa tillfällen när man studerar Djurgårdsskolans examenslistor och matrikel kan man 

märka att det ibland saknas information (elever som finns med i examenslistorna men inte 

registrerats i matrikeln) eller att det helt enkelt inte stämmer (elever som registreras i 

matrikeln ett visst år men som har stått med i examenslistorna flera år innan dess). Vissa 

elever står det i matrikeln att de bara dök upp några dagar och var sedan ”osynliga”, men 

sedan kan de dyka upp något år senare igen i examenslistorna utan att de nämns i matrikeln, 

eller skrivas in en extra gång i matrikeln då de återvänder. Ibland läser elever på hög nivå i 

                                                        
45 Carlsson, Sten, Bonde—präst—ämbetsman: Svensk ståndscirkulation från 1680 till våra dagar. (Stockholm 1962) s.74; 

Esbjörn Larsson, ”Utbildning och social klass”, i Utbildningshistoria (2011) s. 295. 
46 Dagrullar över timmermän och hantverkare 1791-1805, Flottans arkiv, Krigsarkivet (KrA), SVAR; Timmerman, Svenska 

akademins ordbok. <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=2/50/177.html> (1/5 2015) 
47

 Examenskataloger 1813-1824, Klara fri- och fattigskola för flickor, Stockholms stadsarkiv (SSA), D2:1, opag. 
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examenslistorna, men man kan avläsa i matrikeln att de hade hög frånvaro, eller var ”tröga” 

och ”lata”. 48 Så hur värderar man matrikeln som källa jämtemot examenslistorna? 

Hedenborg menar på att examenslistorna till skillnad från matrikeln inte visar vad barnen 

hade för kunskaper eftersom barnen läste ämnena mer än en termin, vilket skulle tyda på att 

de inte lärde sig ämnena, medan matrikeln skriver ut vilka kunskaper barnen gick ut med.49  

Jag håller inte riktigt med om hennes resonemang. Hon har visserligen rätt i att barnen läser 

ämnen mer än bara en termin, men det är ju inget konstigt i sig: bara för att man lär sig något 

grundläggande är man inte fullärd utan vanligtvis höjs svårighetsgraden på det man läser. 

Examenslistor var något skolmästaren skrev minst två gånger om året, i slutet på höst- och 

vårterminen. Troligtvis var det något han fyllde i oftare än matrikeln, eftersom det finns 

elever med i examenslistorna som inte nämns i matrikeln och elever kunde börja skolan mitt 

i terminen. Matrikeln å andra sidan var där han skrev ned när eleverna gick ut, och vilka 

efterkunskaper de hade med sig. När en elev slutade skolan, såvida det inte var i samband 

med examen, var nog inte helt enkelt att hålla reda på då en del hade en hög nivå av frånvaro. 

Det var alltså lättare att hålla reda på när en elev började skolan än när hen slutade och 

eftersom att det inte alltid står när en elev gick ut kom skolmästaren förmodligen inte alltid 

ihåg att skriva i matrikeln. 

Examenslistorna verkar alltså med kriteriet att de uppdaterades oftare vara bättre än 

matrikeln, men tyvärr är de inte alltid helt enkla att läsa. Det är ofta oklart om läraren syftar 

till en elev eller en grupp elever, och ibland har bindningen gjort att delar av listorna varit 

oläsliga. Det har då varit värdefullt att kunna använda sig av matrikeln för att se om det finns 

nedskrivet förkunskaper eller efterkunskaper som kan bekräfta examenslistorna. 

Kombinationen av de två källorna har lett till ett mindre fragmenterat källmaterial. 

 

Teori 

Eftersom uppsatsen handlar om fattiga flickor som slussas in en skolvärld som generellt var 

utformad för pojkar faller det sig naturligt att använda sig av en genusteoretisk 

utgångspunkt. Genus syftar på ett socialt konstruerat kön som bevaras och förs vidare av 

individer och institutioner, såsom utbildningsväsendet. Man kan säga att genus är uppdelat i 

två grundprinciper: den ena är att man gör skillnad på manligt och kvinnligt och den andra 

att det manliga värderas högre och som normativt. Flickor och pojkar hade olika roller som 

skolan förberedde dem för och uppfostrade dem till, enligt samhällets syn på de olika 

                                                        
48 Matrikel 1793-1832, Djurgårdens folk-skola, Kungliga Djurgårdskolans matriklar, Stockholms stadsarkiv (SSA), DIA:2, 

opag. 
49

 Hedenborg (1997) s.107-108. 
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könen.50 Då jag både kommer att studera skolor som både hade pojkar och flickor såväl som 

särskilda flickskolor blir det intressant att se inte bara hur genus påverkade, utan om man 

kan använda sig av en intersektionell ansats. Sverige var fortfarande ett ståndssamhälle i 

början av 1800-talet och på de skolor med elever från högre samhällsskikt än fattigskolornas 

kan vi se att det var ett rikare utbud av ämnen.51  

Intersektionalitet innebär att man använder andra makthierarkier som exempelvis klass, ras 

eller sexualitet och försöker se hur de genomskär och förvandlar genusbegreppet.52 Konceptet 

kan upplevas som enkelt och svårt på samma gång. Det kan verka självklart när man säger att 

olika makthierarkier som genus och klass korsar och påverkar varandra, eftersom vi förstår 

att verkligheten är komplicerad och inte så lätt kan sorteras in i fack. Trots det innehåller 

konceptet en komplexitet som gör det svårare än man tror att låta bli att addera olika 

makthierarkier på varandra, så att summan av genus+klass+ras  blir till mer förtryck än 

ras+klass.53 Intersektionalitet som det används idag har ingen klar modell eller metod, utan 

formas snarare från fall till fall, beroende på vilka dimensioner som personen som använder 

sig av teorin väljer att fokusera på eller på vad studiens material kan visa, som i alla annan 

historisk forskning.54 Olika makthierarkier har också olika skillnader, såsom att klass skapats 

av ekonomiska processer i samhället medan genus skapats utifrån sociala roller från 

skillnader som upplevs av biologiska orsaker.55 

I den här undersökningen kommer jag att fokusera på faktorer som genus och social 

bakgrund, hur de interagerar och om det varierar vilken som har störst vikt. Social bakgrund 

innebär dels klass, men även ekonomiskt kapital och kulturellt kapital enligt Pierre 

Bourdieus teori. Bourdieu tar upp begreppet habitus, vilket ett slags förkroppsligat sinne som 

säger hur man bör handla i olika situationer. Habitus delas av individer i sociala grupper med 

likartad bakgrund och erfarenheter. 56 Symboliskt kapital är det som anses värdefullt inom 

dessa grupper, vilket innebär att även om man har en dålig ekonomisk situation kan man ha 

icke-materiella egenskaper eller kunskap som höjer ens status, alltså inte bara ekonomiskt 

kapital utan även kulturellt kapital.57 Det kan i källmaterialet vara svårt att utläsa 

vårdnadshavarnas ekonomiska kapital då de olika listorna fokuserar på information om 

barnens skolgång, men man kan få antydningar av det kulturella kapitalet genom deras 

yrken. Detta skulle i så fall kunna påverka utbildningsnivån på barnen. 

                                                        
50

 Sara Backman Prytz, ”Utbildning och genus”, i Utbildningshistoria (2011)  s.307-309. 
51

 Esbjörn Larsson & Johan Prytz, ”Läroverk och gymnasieskola”, i Utbildningshistoria (2011) s. 121-123. 
52

 Helena Tolvhed, ”Intersektionalitet och historievetenskap”, Scandia, no 1 (2010) 

<http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/4728/4310>  s. 59. (14/4 2015) 
53

 Tolvhed (2010) s. 62. 
54

 Tolvhed (2010) s. 68. 
55

 Tolvhed (2010) s. 64. 
56 Pierre Bourdieu, Practical reason: On the theory of action (Stanford 1998) s. 7-8, s. 25. 
57

 Pierre Bourdieu (1998) s. 4-6, s.103. 
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Undersökningsdel 

I denna undersökningsdel kommer det att först presenteras hur de olika skolformerna 

påverkade det eleverna läste genom att gå igenom resultaten från Djurgårdsskolan, Klara 

kyrkskola respektive Klara fattigflickskola samt vad skillnaderna i ämnesläsningen mellan 

Djurgårdsskolan och Klaraskolorna var. Sedan uppvisas den sociala bakgrunden för barnen 

för att slutligen undersöka  ifall det går att se någon påverkan av genus och klass i elevernas 

förkunskaper och ämnesläsning på Djurgårdsskolan. 

 

Olika skolformer, olika ämnen? 

Att lära sig läsa och skriva 

Till skillnad från andra länder gick inte läsundervisningen i Sverige hand i hand med 

skrivundervisning.  Läskunnigheten i Sverige anses av vissa ha varit väldigt hög relativt tidigt, 

mellan 70-100 procent av befolkningen 1750 och 80-100 procent i början av 1800-talet, även 

om de finns de som menar på att man kan ha misstagit läskunnighet med utantilläsning.  

Man lärde sig läsa genom Luthers katekes, abc-böcker och psalmböcker, men övade sig inte 

på skrivning samtidigt. Trots att det inte var förrän folkskolestadgan 1842 som man 

ovanifrån försökte lära folk att skriva spreds skrivkunnigheten tidigt i Sverige. En push-and-

pull teori om varför det blev så menar på att där läskunnigheten spreds genom tryck 

ovanifrån så spred sig skrivkunnigheten genom drag: tack vare handel och det 

kommersialiserade jordbruket blev skrivkunskap något som behövdes och som man strävade 

efter.58  

Djurgårdsskolan 

Djurgårdskolan öppnade 1759 och eftersom den låg under fattigvården var den ovanlig på det 

vis att både pojkar och flickor fick gå där, till skillnad från kyrkskolor som endast var för 

pojkar. Skolan var strukturerad efter ett enklassystem, där en klass var uppdelad i olika 

grupper beroende på elevernas nivå. Undervisningen var överlag småskoleundervisning, men 

i och med att den var utformad så att eleverna läste ämnen utifrån sina förkunskaper på 

individuell nivå kunde man i teorin få en väldigt god utbildning om man spenderade en 

längre tid på skolan. Ämnena anpassades alltså efter eleverna, inte efter olika årskurser.59 

Den enda referensen till skillnader mellan pojkar och flickor i Djurgårdsskolans regelverk var 

                                                        
58

 Lindmark ”Hemundervisning och läskunnighet”, i Utbildningshistoria (2011) s. 65, s. 72; Larsson (2014) s.118. 
59

 Stellan Arvidsons arkiv, manuscript, opag. 
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att pojkarna och flickorna skulle sitta på var sin sida i samma rum. I övrigt nämndes aldrig 

barnens kön.60 

Från matrikeln och examenslistorna kan man se att eleverna läste läsning, 

kristendomskunskap, skrivning och räkning. Något som nämns i examenskatalogerna kring 

1800 men som inte finns med alls i matrikeln är frågor från läraren om katekesen, geografi, 

filosofi, grammatik samt sammansättning av brev och sång, något som förändrades något 

med den nya skolmästaren 1801. Geografi, historia och filosofi är något som dyker upp 

sporadiskt genom åren efter 1801, troligen beroende på elevernas förkunskaper och 

avancemang.61 Hedenborg tar upp vad eleverna hade för kunskaper när de skrevs ut ur 

skolan, dock åren 1793-1797 och 1811-1820 som är utanför den här uppsatsen. Hon menar att 

både pojkar och flickor gick ut skolan med kunskap om kristendom, svenska, latin och 

räkning fram till 1811, då pojkar dessutom fått börja lära sig franska, geografi, historia och 

tyska. 62 Det stämmer inte riktigt överens med det jag utläst i matrikeln och examenslistorna, 

även om det är möjligt att historia och geografi som ämne blev mer av en norm snarare än 

beroende av förkunskaper och nivå.  

Något som jag tolkat väldigt annorlunda från Hedenborg är frågan om barnen läste latin. I 

Djurgårdsskolans matrikel står det om latinsk innanläsning på en majoritet av barnen, men 

jag tror att vad som menades var latinsk stil, inte det latinska språket. Vad menas då med 

latinsk stil? Under den här tiden höll det på att ske ett skifte av handstil i skolan. Förut hade 

man endast lärt sig svensk stil, vilket syftade på nygotisk stil eller frakturstil (se bilaga 4), 

som var standarden under 1600- och 1700-talet.63 Med latinsk stil menades den handstil som 

är mer bekant för oss idag, den stil denna uppsats är skriven i. Det finns en rad anledningar 

till varför jag tror att det handlar om en stil snarare än ett språk. 

Den första anledningen är helt tolkningsbaserad. Det varierar hur det skrivs om latinet i både 

matrikeln och examenslistorna: i matrikeln står det ibland ”svenska och latin”, ”latin”, 

”stavar på latin” och ”latinsk abc-bok”. ”Svenska och latin” låter väldigt nära svensk och 

latinsk stil. ”Latin” skulle kunna tolkas som det latinska språket om man inte kunde se att i 

examenslistorna för samma år står det oftast nedskrivet som ”latinsk abc-bok”.64 

Grammatiken är en central del av det latinska språket, men latinska grammatikböcker nämns 

bara ett fåtal gånger och då är deras titlar noggrant utskrivna, oftast både i matrikeln och 

                                                        
60

 Åsa Karlsson Sjögren, ”Poverty, gender and education at the turn of the 19
th

 century”, manuskript (2015) opag. 
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 Examenslistor 1779-1809, Stellan Arvidsons arkiv, Stockholms stadsarkiv (SSA), volym 4, opag.; 1808-1811, Stockholm 
Domkapitel, Stockholms stadsarkiv (SSA),  opag; SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832) opag. 
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 Hedenborg (1997) s.142. 
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 Henrik Anderö & Elisabeth Thorsell,  Läsebok för släktforskare: lär dig tyda och läsa gammal handstil, 3:e upplagan. 

(Västerås 2006) s. 5; Hedenborg (1997) s. 166. 
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 SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832) opag.; SSA, Arvidson (1779-1809) opag.; SSA, Stockholms Domkapitel (1809-
1811) opag. 
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examenslistan, samt hur långt eleven har kommit i sina framsteg. När det genom 1807 års 

skolordning infördes att moderna språk—franska och tyska—skulle börja läsas var det ett 

fåtal elever som började läsa språken 1808, och det är nedskrivet på samma detaljerade vis.65 

Läraren nämnde inga franska eller tyska abc-böcker, utan namngav grammatikböcker, ibland 

både i matrikeln och i examenslistorna. Jag tolkar det som att när läraren så noggrant noterat 

elevernas grammatiska framsteg stämmer det inte riktigt med att han sedan kort nämner 

latinsk-abc, särskilt när det läses från den 2:a till den 4:e gruppen, medan latinska 

grammatiken bara verkar läsas av toppskiktet i klasserna. Det är möjligt att det är fler som 

läst latinsk, fransk och tysk grammatik, det är svårt att utläsa. Där det nämns både i 

examenslistan såväl som matrikeln verkar det ju rätt säkert att det stämmer, men det finns 

enstaka elever där det står klart utmärkt i examenslistan att de läste fransk grammatik, men 

det nämns inte alls i matrikeln, så man kan i det fallet inte använda matrikeln för att bekräfta 

examenslistorna.66 

Den andra anledningen till att jag inte tror att barnen läste latin under undersökningens 

period är baserad på dokument från tiden. I Djurgårdsskolans regelverk från 1759 står det att 

barnen som inte var nybörjare skulle ”öfwa sig i Latinska A- B- C- boken, samt lära 

skrifwande och räknande”.67 Det är alltså möjligt att barnen fram till slutet på 1700-talet läste 

baskunskaper inom latin, men från en enkät från Djurgårdsskolan från 1812 kan man se att 

de latinska böckerna 1801 var utnötta och istället för att byta ut dem så infördes andra böcker 

som man tyckte var nyttigare för barnens utbildning. Det stod även att barnen skulle lära sig 

svenska språkets renläsning i både latinska och svenska stilen och den enda litteraturen som 

nämns är svenska abc-boken och svenska psalmboken. 68 Det liknar examenslistorna från 

Klara fattigflickskola från 1813 och framåt, där barnen skriver i svensk stil och latinsk stil.69 

Det höll alltså troligtvis på att ske ett skifte från latin som språk till latin som stil. Min 

tolkning av Djurgårdsskolans examenslistor och matrikel är att latin som språk bara lästes av 

tre pojkar under perioden 1800-1811, medan resterande barn läste latinsk stil. Av det jag kan 

utläsa läste inga flickor latin. 

När det gäller franska och tyska dök det upp kring 1808, alltså ett år efter den nya 

skolordningen som lyfte fram moderna språk.70 Som med latinska språket var det dock bara 

ett fåtal som läste dem, eller rentutav samma ena: tre pojkar läste tyska, sex pojkar och en 
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flicka läste franska. Tre av pojkarna som läste franska läste även latin och tre även tyska. 

Sammanlagt var det alltså sex pojkar och en flicka som läste andra språk än svenska.71 

Klara kyrkskola 

Redan 1649 startades Klara kyrkskola för pojkar.72 Det finns inte så mycket nedskrivet om 

skolan, men den var troligtvis inte särskilt annorlunda från andra kyrkskolor. Fram till 

mitten av 1600-talet hade det bara funnits trivialskolor i Stockholm, men sedan byggdes det 

kyrkskolor i varje församling.73 

1807 startades en allmän fattigvårdsinrättning upp i Stockholm. Detta innebar att 

fattigvården fick en enhetlig ledning och fattiga barn, inklusive fattiga flickor, hänvisades till 

kyrkskolor, såsom Klara kyrkskola.74 Överlag ville man med kyrkskolorna se till att fattiga 

barn uppfostrades väl; med flickorna nämndes det specifikt att de behövde en god uppfostran 

för att de skulle bli makor och mödrar.75 Vad man kan se på examenslistorna från Klara 

kyrkskola så verkar ämnesläsningen ha varit ganska statisk. Flickorna och pojkarna har 

dokumenterats separat eftersom pojkarna flyttades upp en klass när flickorna kom och 

flickorna fick gå i en egen klass.76 Jag har därför inte kunnat se vilka ämnen pojkarna läste 

och om det var skillnad mellan dem och flickorna. Hedenborg har gjort uppställningar på 

vilka ämnen som lästes av pojkarna på Klara kyrkskola under perioderna 1790-1798 och 

1818-1819. Tyvärr går det inte att utläsa vilka ämnen som lästes i vilken skola eftersom Klara 

kyrkskola slagits samman med Katarina kyrkskola i Hedenborgs uppställning. Däremot går 

det att se att inga praktiska ämnen lästes av pojkarna.77 

Flickorna som läste på kyrkskolan 1809-1811 hade läsning, kristendomskunskap, skrivning 

och räkning. Vårterminen 1811 är lite speciellt då geografi läggs till som ämne för fyra av 

flickorna. Det är svårt att se några mönster på ett så litet antal men tre hade en 

underklassbakgrund och en hade medelklassbakgrund. Gemensamt för dem alla är att de läst 

en rad terminer, möjligen började de läsa geografi efter att de lärt sig grunderna.78  

Ämnesläsningen på Klara kyrkskola verkar alltså ha varit relativt grundläggande, möjligen 

eftersom de flesta flickorna började skolan som nybörjare eller med få förkunskaper. 

Eftersom 1811 är näst sista året flickorna läste på Klara kyrkskola och det saknas tillgång till 
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materialet som täcker 1812 kan vi inte se ifall fler flickor skulle komma att läsa geografi när 

de kommit nog långt i sitt lärande. Att de läste geografi liknar dock Kungliga kommitténs 

idéer om att flickor i fattigskolor även kunde läsa geografi utöver basämnena. 79 

Klara fattigflickskola 

Fattigvårdens hänvisning av flickor till kyrkskolor kom att leda till problem. Det fanns inte 

resurser för att hantera den stora inströmningen av nya elever då pojkarna i första klass 

flyttades upp till nästa för att flickorna skulle få en egen klass.80 Det ledde till en ny 

omorganisation av fattigvården där det föreslogs att särskilda fattigflickskolor skulle öppnas. 

En skola som öppnades 1813 var Klara fattigflickskola med tanken att dels ge flickorna en 

grundläggande undervisning och dels den uppfostran deras föräldrar misslyckats med.81  

Ämnena som lästes var basämnen:  läsning, kristendomskunskap, skrivning, räkning och 

handarbete. Det fanns ingen geografi som på Klara kyrkskola. Lärarinnan delade dock upp 

skrivningen både i svensk och latinsk stil.82 Handarbete var till en början för de flickor som 

lärt sig katekesen.83 Överlag bland fattigskolorna verkade praktiska kurser vara främst för 

flickor, även om det fanns en skola i Maria Magdalena församling där både pojkar och flickor 

fick lära sig syslöjd. Tanken för pojkarna var dock att de skulle komma att kunna försörja sig 

som skräddare och skomakare; ämnena utöver de praktiska för flickorna var mer inriktade på 

hemarbete.84 Då den här uppsatsen inte på djupet undersöker handarbetsdelen på skolan går 

det inte säga ifall det fanns någon yrkesmässig tanke bakom flickornas handarbete eller om 

det bara var för att lära sig handarbete som skulle vara till nytta i hemmet. 

För Klara fattigflickskola hade man en specifik tanke bakom inrättandet av skolan, som både 

var uppfostrande och utbildande.85 Man ville även att de skulle lära sig kristendomskunskap, 

läsning samt syslöjder.86 Det liknar den tidigare liberala tankegången som fanns i Hamburg i 

slutet på 1700-talet där man i industriskolorna ville hjälpa de fattiga hjälpa sig själva.87 Att 

flickorna skulle kunna försörja sig med sina textilkunskaper var kanske inte uttalat på samma 

vis, men att man skulle bli en nyttig samhällsmedborgare var definitivt en gemensam tanke.  

1819 förändrades undervisningssättet radikalt då lärarinnan Lindgren införde 

växelundervisning för de teoretiska ämnena. Detta innebar att duktiga elever fick verka som 
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monitörer, en slags hjälplärare. 88 En teknik var att barnen i grupper läste sidor som sattes 

upp på väggen istället för att sitta med individuella böcker (se bilaga 3). Flickorna som var 

nybörjare på att skriva skrev dock inte i sand som var en av växelundervisningens 

grundläggande idéer för att spara på material. Detta var förmodligen för att den lilla lokal 

Klaraskolan befann sig i under den här tiden inte hade nog med utrymme.89 

Två skolor blir en 

Hülpherska skolan öppnades 1817 i Klara församling och var en flickskola med samma syfte 

som Klara fattigflickskola. Där Klara hade öppnats med pengar från fattigvården öppnades 

Hülpherska skolan med hjälp av donationer.90 De två skolorna drevs självständigt fram till att 

församlingen beslöt att en sammanslagning skulle vara bra för att spara in på kostnader.  

1820 dog Hülpherska skolans lärarinna så utfattig att kyrkan gick in för att betala 

begravningskostnaderna. Klaras lärarinna gick in för att täcka upp undervisningen, något 

som förmodligen skyndade på sammanslagningen. Klara flyttade in med Hülpherska skolan i 

en ny lokal, men de fortsatte ha skild förvaltning fram till 1823, då kyrkorådet tog över helt.  

Den ena skolan fortsatte som läs-, skriv och räkneskola medan den andra endast lärde ut 

handarbete.91 Sammanslagningen kom att tillsammans med växelundervisningen att starkt 

öka antalet elever som läste i skolan, och från att gå från 24 flickor som standard, till över 40 

med de hülpherska eleverna till att vårterminen 1824 nå upp till 100 elever.92  

Sammanfattande analys 

Det är frestande att klumpa ihop Djurgårdsskolan med de två Klaraskolorna eftersom de var 

verksamma under samma tid, men de var väldigt olika institutioner. Djurgårdsskolan 

öppnades redan på 1700-talet för alla barn på Djurgården, medan flickorna medvetet 

slussades in i Klaraskolorna.  I Djurgårdsskolans regelverk nämns barnens kön endast en 

gång, och bara i hur de ska placeras i klassrummet, medan Klaraskolorna hade uttalade 

tankar om vad och varför flickorna skulle läsa på skolorna. Ämnesläsningen på 

Djurgårdsskolan var relativt flexibel och anpassad efter de individuella eleverna medan 

ämnesläsningen på Klaraskolorna var statisk.  Man anpassade sig visserligen efter elevernas 

kunskapsnivåer, men det verkade inte finnas någon möjlighet till högre ämnesläsning efter 

man läst grunderna: kristendomskunskap, läsning, skrivning och räkning. Ett undantag till 

detta var Klara kyrkskola där fyra flickor läste geografi. På Djurgårdsskolan kunde man om 

man hade förutsättningar för det läsa moderna språk, latin, historia, geografi och filosofi. 
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Djurgårdsskolans införande av moderna språk är troligen en följd av att 1807 års skolordning 

lade mer vikt på moderna språk än tidigare, då latin var det språk som var av intresse på 

1700-talet. Det syns inget sådant hos flickorna på Klara kyrkskola, men det är möjligt att 

pojkarna på Klara kyrkskola kom att läsa moderna språk efter 1807. Även om flickorna gick i 

en pojkskola när de gick på Klara kyrkskola så kan man ändå säga att det var en flickskola i 

miniatyr: flickorna hade en egen klass och en ämnesläsning som påminde mycket om den 

som de kom att ha på fattigflickskolan. 

Klara fattigflickskola skiljer sig från de andra två skolorna genom att handarbete införs, ett 

praktiskt ämne som de andra saknar. Att flickorna fick lära sig handslöjd på fattigskolan 

påminner om industriskolorna i Hamburg som dels ville hjälpa fattiga få yrkeskunskaper, 

dels ville att barnen skulle bli flitiga och nyttiga samhällsmedborgare. Det verkar dock ha 

funnits en genusinriktad tanke bakom flickornas praktiska undervisning, då det överlag var 

betydligt vanligare att flickor läste textilämnen än pojkar i skolor. I de fall pojkarna läste 

textilämnen var det för att de skulle ha grunderna till att lära sig ett yrke medan flickorna 

lärde sig hemarbete. Flickorna läste inte textilkurser på Klara kyrkskola, men då skolan där 

var anpassad efter pojkar som i Hedenborgs uppställning inte läste några praktiska ämnen, 

fanns det troligen inte någon lärare med kunskap inom ämnen där.  

Växelundervisningens införande på skolan 1819 ändrade inte ämnesläsningen men den 

ökade drastiskt hur många elever som kunde gå i skolan. När skolan slogs ihop med 

Hülpherska skolan kom skolan att delas i två: en läs- och en syslöjdskola. 

 

Barnens sociala bakgrund 

Här följer först en uppställning av hur kategoriseringen av yrken har gått till, varefter 

barnens sociala bakgrund på Djurgårdsskolan, Klara kyrkskola och Klara fattigflickskola. 

Uppdelning av yrken 

Att dela upp yrken som dels fallit ur bruk eller vars namn ändrat mening över åren är inte 

alltid helt enkelt. Det finns både de yrken som är helt obekanta för oss, som taffeltäckare, 

eller yrken som vars titel fortfarande existerar men innebar något annorlunda, som 

vaktmästare.93 Jag talar mer om vaktmästarna senare. När det gäller den sociala bakgrunden 

har jag räknat med några barn som inte finns med i matrikeln men vars vårdnadshavare är 

uppskrivna i examenslistorna. Det handlar om en handfull barn, två pojkar och fyra flickor. I 
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resten av uppsatsen kommer alla som inte nämns i Djurgårdsskolans matrikel att vara i 

kategorin ”okända”. 94 

Ytterligare något att ha i åtanke är att männen ofta hade fler än ett yrke. Man har kunnat se i 

suppliker till kungen om män som utbildat sig till en sak men sökt tillstånd att göra något 

annat. 95 Exempelvis fanns det på Djurgården en traktör som senare kom att bli en 

degelfabrikör, vilket tog honom från ett medelklassyrke till ett överklassyrke.96 Det gör det 

svårt när det gäller kartläggningen av den sociala bakgrunden, då fadern kanske angett det 

yrke med mest social status, samtidigt som han även sysslade med annat. Rent materiellt kan 

man dock se hur vissa barn remitterats av fattigvården, vilket visar att även om 

vårdnadshavaren möjligen hade lite högre social status så var det fortfarande knapert vid 

matbordet. På samma sätt kan en ensamstående adelskvinna ha det tungt rent ekonomiskt, 

men ha med sig ett kulturellt kapital som höjer hennes status.97 

Djurgårdsskolan 

Figur 1: Djurgårdsskolans elever 1800-1810 
 

 
Pojkar och flickor på Djurgårdsskolan 1800-1810 (n=187). 
Källa: SSA, Arvidsons (1779-1809), SSA, Stockholms Domkapitel 1808-1811. 

 
  
Större delen av eleverna på Djurgårdsskolan under perioden 1800-1810 var pojkar, 64 

procent pojkar jämfört med 36 procent flickor. Det var ett stort spann på hur många flickor 

det var per termin: som minst var det tre flickor på en termin och som flest tjugo. Det 
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varierade mellan pojkarna också: femton som minst och tjugonio som flest. Det var alltid 

färre flickor än pojkar i klassen. Vårterminen 1809 som hade flest pojkar var samma termin 

som hade flest flickor, det var alltså en ovanligt stor tillströmning barn, fyrtionio stycken. 

Tabell 1. Social bakgrund för pojkar och flickor på Djurgårdsskolan 1800-1810 

 Överklass Medelklass Underklass Änkor Övriga Okända Totalt 

Pojkar - 67 (55%) 20 (17%) 18 (15%) 4 (3%) 12 (10%) 
121 

(100%) 

Flickor - 31 (47%) 14 (21%) 12 (18%) 0 (0%) 9 (14%) 66 (100%) 

Social bakgrund för eleverna på Djurgårdsskolan, i antal och procent. 
Källa: SSA, Djurgårdsskolan matrikel (1793-1832), SSA, Arvidson (1779-1809), Stockholms Domkapitel (1808-1811). 

 

Större delen av barnen på Djurgårdsskolan hade en medelklassbakgrund, särskilt när man 

ser till pojkarna, 55 procent, vilket stämmer överens med Hedenborgs resultat.98 En större 

del av flickorna var också medelklass, 47 procent. En yrkesgrupp som stod i majoritet av 

medelklassyrkena var timmermännen, sextioett av nittioåtta barn hade timmermän som 

fäder.99 Troligen var varvet en stor anledning till det, då det anställde både timmermän och 

andra medelklassyrken som smeder, blockmakare, stockmakare med flera. Bland de övriga 

barnen var fördelningen bland underklass och änkor rätt jämn. 

Kategorin övriga är vaktmästare, vilka var svåra att placera. I Svenska Akademins ordbok 

finns det över femtio olika typer av vaktmästare, exempelvis tullvaktmästaren som var en 

lägre tjänsteman eller slottsvaktmästaren som var föreståndare för slottets fängelse.100 Då det 

inte står mer specifikt vad för slags vaktmästare det handlade om har det inte gått att sortera 

in dem i en social kategori, så de får stå för sig. På Djurgårdsskolan fanns det dock bara fyra 

vaktmästare, så de är en väldigt liten andel. 

Det blir ett relativt stort bortfall bland flickorna, 14 procent, vars vårdnadshavares yrken inte 

står beskrivna.  Från det som går att utläsa står dock medelklassyrkena i klar majoritet även 

hos flickorna, nästan hälften av dem. Barnen var nog överlag ganska fattiga, då skolmästare 

Fagerlund kommenterade om det i examenslistan våren 1807 (se inledningen) och många 

barn var frånvarande då de inte hade kläder eller skor att ta sig till skolan.101 
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Klara kyrkskola 

Tabell 2. Social bakgrund för flickorna på Klara kyrkskola 1809-1811 

 Överklass Medelklass Underklass Änkor Övriga Okända Totalt 

Flickor 1 (2%) 9 (21%) 24 (56%) 7 (16%) 1 (2%) 1 (2%) 43 (100%) 

Social bakgrund för flickorna på Klara kyrkskola 1809-1811, i antal och procent. 
Källa: SSA, Stockholms Domkapitel (1808-1811). 
 
 

I tabellen för Klara kyrkskola kan man se att majoriteten av flickorna hade 

underklassbakgrund, 56 procent.102 Endast ett barn hade en förälder från överklassen, en 

fabrikör, ett yrke som exemplifierar de yrken som började dyka upp under den här tiden som 

inte riktigt passade in i något av ständerna.103 Bland medelklasskiktet, 21 procent, fanns 

yrken såsom skomakare, målare och hårfrisör; bland underklasskiktet yrken som 

handskmakargesäll, sidenfabriksarbetare och vattenkörare. Överlag var det en blandning av 

yrken som reflekterade att Klara kyrkskola var mer centralt placerad i Stockholm än 

Djurgårdsskolan. Av de sju änkor som fanns uppskrivna var två av makarna okända fäder, 

fyra var i arbetarklassen och en var i medelklassen. Att det var flest flickor med 

underklassbakgrund verkar logiskt då flickorna slussades in i skolan då kommittén för 

utredningen av fattigvård ville få in fattiga flickor till kyrkskolorna så att de både kunde 

undervisas och uppfostras på ett bra sätt.104 Ett flertal av flickorna som läste på Klara 

kyrkskola kom att fortsätta läsa på Klara fattigflickskola. 

Klara fattigflickskola 

Tabell 3. Social bakgrund för flickorna på Klara fattigflickskola 1813-1824 

 Överklass Medelklass Underklass Änkor Övriga Okända Totalt 

Flickor 3 (2%) 41 (22%) 66 (35%) 61 (32%) 17 (9%) 0 188 (100%) 

Social bakgrund för flickorna på Klara fattigflickskola 1813-1823 i antal och procent. 
Källa: SSA, Klara fattigflickskola examenslistor (1813-1824). 

 

Överlag kan man se att en majoritet av barnen hade underklassbakgrund, tätt följt av barn till 

änkor.105 I överklasskategorin finns en limfabrikör, en kortfabrikör och en baron. Att barnen 

hade det knapert kan man även se i skolans förteckningar där det finns en särskild kolumn 
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 Likt uppdelningen på Djurgårdsskolan innehåller kategorin ”övriga” endast vaktmästare. 
103

 Esbjörn Larsson, ”Utbildning och social klass”, i Utbildningshistoria (2012) s. 295. 
104

 Sandin (1986)  s. 180. 
105

 Som med Djurgårdsskolan och Klara kyrkskola innehåller kategorin ”övriga” endast vaktmästare. Det finns dock en 
slottsvaktmästare i medelklasskategorin och en fattighusvaktmästare i underklasskategorin. 
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för barn som är frånvarande på grund av att de inte hade några skor. En del hindrades av 

sjukdom och förhållanden i hemmet. Ibland kunde till och med föräldrarna skicka skrivelser 

och be om ursäkt för det.  

min goda jumfru lingren 

jag får låf att ge till känna att jag emot min vilja nödgas hafva min flicka hema för 

jag är oförmögen att hiällpa mig ensam iag är så skiuklig iag hoppas att min goda 

jumfru ej försiuter mina begge små barn äfen får jag tacka ödmiukast min goda 

jumfru för all möda och besvär hon har för mina barn gud låte dem kuna vara 

beskedliga och tacksama emot sin goda jumfru iag är fattig iag kan ej belöna min 

goda jumfru men iag skal aldrig glöma att bedja gud för hänne 

iag är jumfruns ödmiuka tiänarinna 

fredrika franson106 

 

En svårighet som både Hedenborg och Sandin tar upp när det gäller att försöka reda ut 

barnens sociala bakgrund är mödrarna är väldigt osynliga.107 Generellt sett står den manliga 

vårdnadshavarens yrke nedskrivet utan att mödrarna nämns, så det går inte att se om det 

bara var den manliga vårdnadshavaren som hade ett yrke, om modern också arbetade eller 

om mannen var änkeman. På samma vis skrevs kvinnor oftast ned som änkor som de nämns 

alls. Hedenborg nämner att det är svårt att veta om det inte specifikt skrivits ned ifall 

änkorna levde ensamma eller i ”stockholmsäktenskap”, det vill säga att de levde tillsammans 

med någon utan att vara gift.108 Med en så stor del änkebarn är det värt att titta lite närmare 

på dem. 

Tabell 4. Änkemödrar till flickorna på Klara fattigflickskola 1813-1824 

 Överklass Medelklass Underklass Övriga Okända Totalt 

Flickor 3 (5%) 25 (41%) 25 (41%) 7 (11%) 1 (2%) 61 (100%) 

Social bakgrund till änkemödrarna till flickorna på Klara fattigflickskola 1813-1824, i andel och procent. 
Källa: SSA, Klara fattigflickskola examenslistor (1813-1824).

109
 

 
Änkorna är också svåra att klassificera eftersom att även ifall de lever ensamma och därför 

troligen har en sämre ekonomi kan de ha haft en social status som var högre än underklass.110 

Klassindelningen av änkorna är helt enkelt beroende på det nedskrivna yrket på den döda 

fadern. I några enstaka fall i inskrivningslistorna från Klara fattigflickskola har kvinnor 
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 Berg (1986) s. 92. 
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 Sandin (1986) s. 95. 
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 Hedenborg (1997) s. 119. 
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 Kategorin ”övriga” är som tidigare vaktmästare, ”okända” är en flicka som står som faderslös. 
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 Hedenborg (1997) s.119. 
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nämnts som fröken, piga, fru eller hustru, vilket gör det oklart vad som menas. Överlag i 

gamla källor skulle man kunna anta att det gömmer sig en änka bakom titlarna, men just 

Klara fattigflickskolas lärarinna verkar ha varit så pass systematisk och konsekvent att det i 

detta fall verkar mindre sannolikt. Vad anledningen än är bakom tituleringen av kvinnorna 

kan man i varje fall dra slutsatsen att fadern av någon anledning var ur bilden och kvinnorna 

ensamma uppfostrade barnet. Bland överklass har därför fröken von Rosen, fru Gyllenram 

och fru Lock placerats. Namnen och titlarna tyder på att kvinnorna är från högre upp i 

samhällskiktet, åtminstone statusmässigt. Det är lika många underklassänkor som 

medelklassänkor, 41 procent för båda. 

Sammanfattande analys 

Djurgårdsskolans elever 1800-1810 bestod av 64 procent pojkar och 36 procent flickor och en 

majoritet av barnen var medelklass. Detta är en ganska väntad bekräftelse på Hedenborgs 

resultat, då varvet på Djurgården förmodligen var en stor källa till arbete för folket som 

bodde där. 

Medelklassen är av sin natur en bred kategori: det kan både finnas de som har det rent 

materiellt och statusmässigt bra, men inte riktigt når överklassnivå, men även de som status- 

och kompetensmässigt hamnar i medelklassen men har det ekonomiskt tungt. Några tecken 

på att medelklassbarnen på Djurgårdsskolan hade det materiellt kärvt är skolmästare 

Fagerlunds kommentar om barnens utsatta läge såväl som det faktum att en del barn 

tvingades vara frånvarande i brist på kläder och skor.  

På Klara kyrkskola var en majoritet av flickorna underklass, vilket stämmer överens med 

kommittén för utredning av fattigvårdens initiativ att få fattiga flickor att börja i 

kyrkskolorna. Även Klara fattigflickskolas elever var till största delen underklass och det var 

en väldigt stor andel änkebarn, nästan lika stor som andelen elever med underklassbakgrund. 

Bland änkebarnen var även de döda fäderna till största delen underklass, tätt följda av de 

med medelklassbakgrund. Det är svårt att dra rena slutsatser utan att veta mer om barnens 

ekonomiska hemsituation, men då det nästan var lika många änkebarn som barn i 

underklasskategorin på Klara flickskola var barnen i ett utsatt läge. 

 

Djurgårdsskolans ämnesläsning  

I denna del undersöks ifall genus och klass påverkade vilka förkunskaper barnen hade och 

vilken nivå de läste på. 



28 
 

Djurgårdsskolans olika kunskapsnivåer 

I Djurgårdsskolans regelverk 1759 stod det att klassen skulle delas upp i tre nivåer, något 

båda lärarna i stort sett följde under perioden 1800-1810.111 Som nämndes i metoddelen har 

de delats upp i fyra grupper, men det kan vara värt att nämna att det verkar ha funnits en 

tanke bakom ordningen man lärde sig saker. Man började med att lära sig Luthers katekes 

utantill samt Svebelius förklaring och genom dessa, den svenska psalmboken och svenska 

abc-boken lärde man sig att läsa. Man gick sedan vidare med att lära sig att räkna och skriva, 

sedan lärde man sig läsa latinsk stil och om man fortsatte vidare därifrån varierade det lite: 

man kunde läsa historia, geografi och eventuellt språk som barnen i 1:a gruppen gjorde.112 

Detta stämmer också överens med Djurgårdsskolans regelverk.113 

När det gäller Djurgårdsskolan där vi till skillnad från Klaraskolorna har tillgång till 

matrikeln kan det vara intressant att titta på barnens förkunskaper och se om det finns någon 

koppling mellan social bakgrund och förkunskapsnivå. När det gällde ämnesläsningen kan 

man tänka sig att förkunskaperna påverkade vilken nivå och på så vis vilka ämnen man läste. 

Vad kunde man innan skolan? 

Av barnen är det fjorton pojkar och tretton flickor som inte står nedskrivna i matrikeln. De 

faller därför bort eftersom deras förkunskaper endast står uppskrivna där. Två av barnen 

som inte står nedskrivna i matrikeln är skolmästarens egna barn, en son och en dotter, vilka 

mest troligt hade förkunskaper, men då de inte är nedskrivna räknas de in i kategorin 

”okända”. 

Tabell 5. Förkunskap bland pojkar på Djurgårdsskolan uppdelat efter klasstillhörighet 
1800-1810 

 Medelklass Underklass Änkor Övriga Okända 

Med förkunskap 31 (47%) 10 (50%) 11 (65%) 3 (75%) - 

Utan förkunskap 35 (53%) 10 (50%) 6 (35%) 1 (25%) - 

Totalt 66 (100%) 20 (100%) 17 (100%) 4 (100%) 14 (100%) 

Fördelning av förkunskap bland Djurgårdsskolans pojkar i förhållande till klass, i antal och procent. 
Källa: SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832); SSA, Arvidson (1779-1809); SSA, Stockholms Domkapitel (1808-1811). 
 

När det gäller pojkarna verkar spridningen av förkunskap vara ganska jämt fördelad, oavsett 

klass, 47 procent bland medelklassen och 50 procent bland underklassen. Det är endast 

bland änkebarnen och vaktmästarbarnen som det går att se en märkbar skillnad i om de har 
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 SSA, Arvidson, manuskript, opag; SSA, Stockholms Domkapitel (1808-1811) opag. 
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förkunskaper eller är utan, 65 procent bland änkebarnen respektive 75 procent av övriga. 

Man får dock ha i åtanke att 75 procent av övriga endast innebär tre pojkar. Det kan vara värt 

att notera att alla elva änkebarn med förkunskaper hade medelklassbakgrund: 

timmerman(7), pistolsmed(1), skeppare(2) och trädgårdsmästare(1).114 

 

Tabell 6. Förkunskap bland flickor på Djurgårdsskolan uppdelat efter klasstillhörighet 
1800-1810 

 Medelklass Underklass Änkor Okända 

Med förkunskap 10 (33%) 6 (46%) 3 (30%) - 

Utan förkunskap 20 (66%) 7 (54%) 7 (70%) - 

Totalt 30 (100%) 13 (100%) 10 (100%) 13 (100%) 

Fördelning av förkunskap bland Djurgårdsskolans flickor i förhållande till klass, i antal och procent. 
Källa: SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832); SSA, Arvidson (1779-1809); Stockholms Domkapitel (1808-1811). 

 

Bland flickorna kan man se större skillnader, framför allt bland medelklassflickorna. En 

större andel av dem började skolan utan förkunskaper än med: 66 procent utan förkunskap 

till skillnad från 33 procent med. De flickor som hade förkunskaper hade fäder som var 

inspektörer(1), timmermän(4), styrmän(1), underskeppare(1), traktörer(2) och 

arrendatorer(1).  Bland underklassen och änkebarnen hade 46 procent respektive 30 procent 

förkunskaper. 

Tabell 7. Förkunskap bland pojkar och flickor på Djurgårdsskolan 1800-1810 

 Pojkar Flickor 

Med förkunskap 55 (45%) 19 (29%) 

Utan förkunskap 52 (43%) 34 (51%) 

Okända 14 (12%) 13 (20%) 

Totalt 121 (100%) 61 (100%) 

Fördelning av förkunskap bland Djurgårdsskolans pojkar och flickor, i antal och procent. 
Källa: SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832). 
 

Tyvärr faller det bort en stor del information eftersom 20 procent av det totala antalet flickor 

har okända förkunskaper, men överlag kan man ändå se att oavsett social bakgrund var det 

en större andel flickor som började skolan utan förkunskaper—51 procent utan förkunskaper 
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jämfört med 29 procent med—till skillnad från pojkarna där det var ungefär lika många som 

började skolan med förkunskaper som utan, 45 procent respektive 43 procent. Det är en 

antydan att när det gäller förkunskaper påverkade genus mer än klass. 

Högre klass, mer kunskap? 

1:a gruppen är toppskiktet av elever: de som läste latin, moderna språk, geografi, historia 

med mera. I den gruppen har vi endast en handfull elever, sex pojkar och en flicka.  

Tabell 8. Social bakgrund för barnen i 1:a gruppen på Djurgårdsskolan 1800-1811 

1:a gruppen Antal 

Grosshandlare 1 

Trädgårdsmästare 1 

Traktör 1 

Löjtnant 1 

Skomakare 1 

Skolmästare 1 

Timmermansänka 1 

Totalt 7 
Social bakgrund till 1:a gruppen på Djurgårdsskolan 1800-1810, i antal. 
Källa: SSA, Stockholms Domkapitel (1808-1811); SSA, Arvidson (1779-1809). 
 

Om vi tittar på den sociala bakgrunden hade sex av barnen medelklassbakgrund. Med 

timmermansänkesonen har vi svårt att avgöra den sociala situationen, även om vi kan se att 

den avlidna maken var medelklass. Det faktum att mamman är änka tyder på att det var 

kämpigt rent materiellt, men samtidigt kan vi inte se om hon hade en inkomst. 

Skomakarsonen hade hög frånvaro på grund av hemförhållanden och studerade en relativt 

kort tid på skolan. Den enda flickan i gruppen var fosterdotter till sin morbror, en traktör, 

som även hade en annan fosterdotter, vilket tyder på att han hade det ganska gott ställt. Även 

den andra fosterdottern hade förkunskaper, även om hon inte nådde 1:a gruppen. Vad flickan 

i 1:a gruppen läste i första terminen går tyvärr inte att utläsa i examenslistan, men det går att 

se att hon nästa termin läste franska.115  När det gäller pojken med skolmästare till far 

(skolmästare Fagerlund som drev Djurgårdsskolan) kan vi inte se förkunskaper, då hans två 

barn endast är uppskrivna i examenslistorna och inte i matrikeln. Med en lärare till far är det 

dock inte så långsökt att tänka sig att pojken började skolan åtminstone med baskunskaper, 

det vill säga att han kunde läsa svensk stil innantill. Han var dessutom förmodligen var väl 

bekant med kristendomskunskap, då skolmästaren även var prästvigd.116 När de gäller de 

andra barnen kunde alla utom en, som helt saknade förkunskaper, läsa svenska innantill. 
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 SSA, Arvidson (1779-1809) opag.; SSA, Stockholms Domkapitel (1808-1811) opag. 
116

 SSA, Arvidson, manuskript, opag. 
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Trädgårdsmästarsonen är en av de få som det står vad som hände med honom senare: han 

kom att bli apotekare. Pojken som saknade förkunskaper var grosshandlarsonen.117  

Även fast barnen i 1:a gruppen är så få kan vi konstatera att de alla är barn med någon form 

av medelklassbakgrund. Det verkar alltså finnas en tendens till att medelklassbarnen nådde 

längre, om det nu berodde på materiella orsaker, förkunskaper eller läshuvud. 

Skomakarsonen kan eventuellt ha haft det lite mer knapert ifall han tvingades hjälpa till med 

familjeinkomsten.  Med tanke på att underklassbarnen troligtvis hade större risk att vara 

frånvarande från skolan på grund av bristande kläder och ett större behov hemifrån att 

arbeta kan man tänka sig att det var svårare för dem att ifall de inte kom till skolan med höga 

förkunskaper att spendera nog lång tid på skolan för att nå 1:a gruppen. Hur såg då 

spridningen ut i 2:a, 3:e och 4:e gruppen?  

Tabell 9. Pojkar och flickor 2:a till 4:e gruppen på Djurgårdsskolan med förkunskaper 1800-

1810 

 Medelklass Underklass Änkor 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2:a gruppen 13 (46%) 2 (22%) 6 (60%) 1 (17%) 3 (30%) 1 (33%) 

3:e gruppen 13 (46%) 4 (44%) 1 (10%) 3 (50%) 4 (40%) 0 (0%) 

4:e gruppen 2 (7%) 3 (33%) 3 (30%) 2 (33%) 3 (30%) 2 (67%) 

Totalt 28 (100%) 9 (100%) 10 (100%) 6 (100%) 10 (100%) 3 (100%) 

Elever på Djurgårdsskola utan förkunskap fördelade i kön, klass och nivå (n=66). 
Källa: SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832); SSA, Arvidsons (1779-1809); SSA, Stockholms Domkapitel (1809-1811).

118
 

 

När det gäller förkunskaper verkar medelklasspojkarna främst hamna i 2:a och 3:e gruppen—

46 procent i vardera—och underklasspojkarna främst i 2:a gruppen med 60 procent. Bland 

änkepojkarna är det en jämnare spridning över alla grupper. När det gäller 

medelklassflickorna är de flesta i 3:e och 4:e gruppen, med 44 respektive 33 procent. Samma 

tendens finns bland underklassflickorna med 50 respektive 33 procent i 3:e och 4:e gruppen. 

Det verkar som att det överlag är fler andelar pojkar än flickor högre upp i läsningen. 

Förutom klass kan genus påverka på så sätt att baskunskaper och skolgång prioriterades 

lägre för flickor än för pojkar. Av tidsskäl har jag inte kunnat göra uppställning av hur barnen 
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avancerade genom nivåerna eller någon kartläggning av hur länge barnen gick i skolan, men 

Hedenborg visar på hur under perioden före och efter 1800-1810 flickor överlag gick kortare 

tid på skolan. 1811-1820 låg medellängden för skolgången på 1,2 år för flickorna jämfört med 

2,5 år för pojkarna.119 Detta verkar stödja tesen att pojkarnas utbildning av ekonomiska skäl 

prioriterades hemifrån.120 

De förkunskaper som barnen hade när de började skolan kunde dock variera en hel del. Det 

var allt från att de hade kunde katekesen, att de kunde läsa svenska innantill eller att de hade 

börjat med svensk abc. Ett fåtal kunde läsa latinsk stil. Eftersom det är en sådan bredd på 

barnen som hade förkunskaper kan det vara intressant att titta på de barn som inte hade 

några förkunskaper över huvudtaget. Utan förkunskaper tänker man sig att alla barnen skulle 

hamna i den 4:e eller möjligen den 3:e gruppen, om de hade gott läshuvud.  

Tabell 10. Pojkar och flickor i 2:a till 3:e gruppen på Djurgårdsskolan utan förkunskaper 

1800-1810 

 Medelklass Underklass Änkor 

 Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2:a gruppen 3 (9%) 2 (10%) 0 (0%) 2 (29%) 1 (17%) 1 (14%) 

3:e gruppen 10 (29%) 2 (10%) 2 (20%) 0 (0%) 1 (17%) 0 (0%) 

4:e gruppen 21 (62%) 16 (80%) 8 (80%) 5 (71%) 4 (67%) 6 (86%) 

Totalt 34 (100%) 20 (100%) 10 (100%) 7 (100%) 6 (100%) 7 (100%) 

Elever på Djurgårdsskolan utan förkunskap fördelade i kön, klass och nivå (n=84). 
Källa: SSA, Djurgårdsskolans matrikel (1793-1832). 
 

Tidigare såg vi att det i 1:a gruppen var en pojke som inte hade några förkunskaper, men han 

läste några år på skolan och klättrade sig upp i nivåerna. Han grupperades trots sin brist på 

förkunskaper i 1:a gruppen, eftersom det var så få barn som nådde den nivån av 

ämnesläsning. Barnen i tabellen ovan läste dock i den grupp de placerats samma termin som 

de började skolan. En majoritet är som väntat i den 4:e gruppen, på nybörjarnivå. I 3:e 

gruppen kan vi dock se tretton pojkar och två flickor, en majoritet medelklasspojkar. Då 3:e 

gruppen har lite luddiga gränser när det gäller kunskapsnivå är det inte omöjligt att barnen 

kan ha nått den nivån på en termin. I den 2:a gruppen borde det dock inte vara några elever 

alls som ligger på nybörjarnivå, eftersom att man vid det laget både börjat räkna och läsa 
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latinsk stil, men trots detta finns det fyra pojkar och fem flickor där. Det verkar inte vara 

någon särskild koncentration av klassfördelning, utan verkar jämt utspritt mellan 

medelklass, underklass, och änkebarn. Hedenborg nämner att på Katarinaskolan i Stockholm 

kunde föräldrarna ha önskemål på vad barnen skulle läsa och det kom att påverka 

ämnesläsningen, men då det inte verkar finnas några sådana dokument för Djurgårdsskolan 

är det inget som man kan anta påverka nivå eller ämnesläsning.121 

En förklaring kan vara det som nämndes i den källkritiska delen: snarare än att siffrorna 

visar på ett mönster så kan det vara den mänskliga faktorn som är i spel och skolmästaren 

kan helt enkelt ha glömt eller missat att skriva ned elevernas förkunskaper. Det går inte att 

veta med säkerhet annat än att det finns ett fåtal elever som är uppskrivna på en nivå som 

inte verkar rättfärdigad av deras förkunskapsnivå. 

Sammanfattande analys 

När man tittar närmare på ifall det kan finnas ett samband mellan social bakgrund och 

förkunskaper kunde man se att bland pojkarna var förkunskaperna ganska jämt fördelade 

mellan medelklasspojkarna och underklasspojkarna. Bland änkebarnen och de i kategorin 

”övriga” hade en mer markant majoritet förkunskaper, men det är värt att notera att det bara 

var fyra barn i den senare kategorin. 

Bland medelklassflickorna kan man se att endast 33 procent började skolan med 

förkunskaper. Underklassflickorna och änkebarnsflickorna hade 46 respektive 30 procent 

förkunskaper.  Överlag var det alltså en större andel bland pojkarna än flickorna som hade 

förkunskaper: av pojkarna hade 45 procent förkunskaper medan 43 procent var utan, med ett 

bortfall på 12 procent. Av flickorna hade 29 procent förkunskaper, 51 procent var utan med 

ett bortfall av 20 procent vilkas förkunskaper vi inte kan se. När det gällde förkunskaper 

verkar alltså genus ha påverkat mer än klass, vilket stämmer överens med tidigare forskning 

som visade på att pojkarna prioriterades när det gällde utbildning.  

1:a gruppen, vilken bara innehåll sex pojkar och en flicka, var den grupp som läste på högst 

nivå. Bland barnen hade alla medelklassbakgrund av något slag och alla utom en pojke hade 

förkunskaper. Trots det låga antalet visar det på en tendens till att medelklassbarn hade 

förutsättningar att nå längre än underklassbarn, även om det är svårt att säga ifall det 

berodde på materiella förhållanden, förkunskaper eller läshuvud. Flickan i 1:a gruppen vars 

fosterfar var traktör hade det förmodligen rätt gott ställt, då traktören även var nedskriven 

som fosterfar till en annan flicka och då kan man tänka sig att han hade det ganska bra 

ekonomiskt. Det noterades i matrikeln att skomakarsonen hade hög frånvaro på grund av 
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hemförhållanden, så man kan tänka sig att han behövde hjälpa till att arbeta när han inte var 

på skolan, vilket tyder på sämre materiella förutsättningar. 

Bland barnen med förkunskaper i 2:a till 4:e gruppen hamnade medelklasspojkarna främst i 

2:a och 3:e gruppen och underklasspojkarna i 2:a gruppen. Änkepojkarna var jämt fördelade 

över grupperna. Medelklassflickorna var främst i 3:e och 4:e gruppen med samma tendens 

för underklassflickorna. Med tanke på att flickorna överlag började skolan med lägre 

förkunskaper än pojkarna verkar det vara en logisk fördelning. 

Det fanns ett mindre antal barn som läste på högre nivå än deras nedskrivna förkunskaper 

gav hov för. Hedenborg nämner att vid en annan skola, Katarina skola, kunde föräldrarna ha 

önskemål på vad barnen skulle läsa för ämnen. Det skulle kunna vara en möjlig förklaring till 

varför en del barn läste på ganska hög nivå utan förkunskaper, men tyvärr kan vi inte se 

något sådant dokumenterat på Djurgårdsskolan. Utan något klart mönster bland de barn som 

läste på högre nivå nedskrivna förkunskaper dras slutsatsen att det troligen är skolmästaren 

som missat att skriva ned alla elevers förkunskaper. 

Från en intersektionell synvinkel verkar kunskapsnivå och ämnesläsning ha påverkats mer av 

genus än klass, då medelklassflickor överlag hade färre förkunskaper än medelklasspojkar. 

Tidigare forskning visar på att flickor överlag gick kortare tid i skolan än pojkar, så även i de 

fall flickorna hade förkunskaper hade de kortare tid att avancera. Alla barn som läste i 1:a 

gruppen hade dock medelklassbakgrund, så den enda flickan så nådde så långt hade troligen 

bättre förutsättningar både materiellt, genom sin förkunskap och det faktum att hon 

studerade en relativt lång tid på skolan. 

 

Diskussion 

Vad hände när man slussade in fattiga flickor i en skolvärld gjord för pojkar? Det är svårt att 

säga ifall fattiga flickor fick börja skolan eftersom det var skamligt att halva befolkningen inte 

fick en ordentlig utbildning, som Kungliga kommittén uttryckte det, eller ifall det bara var en 

fin omskrivning av att man ville få bort tiggarbarn från gatorna. Oavsett motivation var det 

ett stort steg ifrån hemundervisningsnormen som fortfarande var normen på 1800-talet.  

På Klara fattigflickskola påverkade flickornas genus utformningen av undervisningen och 

ämnena bestämdes på förhand. Utan att se hur pojkarna på Klaraskolan läste är det svårt att 

säga ifall det var stor skillnad mellan dem och flickorna, men det faktum att flickorna kunde 

läsa geografi, tyder på att det eventuellt fanns fler ämnen att läsa efter man lärt sig 

basämnena kristendomskunskap, läsning, skrivning och räkning. Där kan alltså det faktum 

att de läste i en pojkskola ha påverkat utbudet av ämnen. Då det fanns en uppfostringstanke 
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bakom att flickorna skulle börja skolan fanns det dock utan tvekan en tanke om vad specifikt 

flickor borde läsa, vilket man kan se på Klara fattigflickskola. Då handarbete lades till i 

ämnesläsningen på Klara fattigflickskola kan man se att det var särskilt nischad för flickor 

och hemarbete. De gånger pojkar också läste textilkunskap, som på Maria Eleonora 

församlings skola, var syftet snarare att de skulle få grunderna till yrken såsom skräddare 

eller skomakare. 

Hur den sociala bakgrunden påverkade är svårt att säga då barnen på Klaraskolorna i största 

hand var underklass, troligtvis väldigt fattiga och inte hade de bästa förutsättningarna 

överlag. På flickskolan verkar ämnena ha varit bestämda på förhand. Då det inte fanns något 

utrymme för avancemang genom att man kunde läsa ett större utbud av ämnen eller klättra i 

grupper baserade på kunskapsnivå, eller då vi inte kan se vad det fanns för förkunskaper på 

någon av Klaraskolorna, så är det svårt att säga hur den sociala bakgrunden kan ha påverkat. 

På Djurgårdsskolan påverkade genus inte utformningen av undervisningen, men däremot 

kan man se att en mindre andel flickor hade förkunskaper än pojkar och att de troligtvis 

spenderade kortare tid på skolan. Då flickor i högre grad stannade hemma och hjälpte till 

med hemuppgifter medan pojkarnas utbildning prioriterades påverkade det hur mycket de 

kunde lära sig, eftersom det tog ett antal år att arbeta sig upp genom de olika nivåerna, 

särskilt om man började skolan som nybörjare. När de gällde de barn som hade det knapert 

hemma påverkades dock troligtvis även pojkarnas skolgång, eftersom de behövdes för att 

arbeta och hjälpa till att inbringa inkomst till sin familj. Ur ett intersektionellt perspektiv 

verkar klass ha påverkat mindre än genus, eftersom att oavsett klass hade större andel pojkar 

än flickor förkunskaper oavsett social bakgrund och pojkar tenderade att studera på högre 

nivå än flickor. Däremot hade flickan i 1:a gruppen, den grupp som läste på högst nivå, 

medelklassbakgrund, vilket i hennes fall troligen påverkade. Hennes fosterfar var traktör och 

hade fler fosterbarn än bara henne, något man troligen inte skulle ta på sig ifall man inte 

kunde försörja barnen. Med en mer stabil inkomst fanns det mer tid för barnen att få 

förkunskaper, då barnen inte behövde tigga eller arbeta på samma vis som i en fattig familj. 

Detta resonemang stöds av att den andra fosterdottern också hade förkunskaper när hon 

började skolan, även om hon inte nådde upp till 1:a gruppen. 

I framtida undersökningar skulle det vara intressant att titta närmare på en del ämnen. 

Matematik skulle kunna vara av intresse för att se om det är skillnader mellan pojkarna och 

flickorna i hur avancerad matematik man läser, eller om flickorna läser matematik som 

verkar avancerad för någon som är tänkt att ”endast” sköta ett hushåll. På Klara flickskola 

kan det undersökas ifall handarbetet är av sådant slag som man använder sig av i ett hem 

eller om nivån var högre än så, hög nog att kunna få en inkomst genom den. På 

Djurgårdsskolan skulle man  kunna undersöka ifall det fanns något mönster mellan klass, 



36 
 

genus och vilken typ av förkunskap barnen hade. I övrigt finns det fler frågor som skulle vara 

intressanta att få svar på: vad läste Klara kyrkskolas pojkar för ämnen och skiljde de sig 

mycket från det flickorna läste? Kom de att läsa moderna språk som barnen på 

Djurgårdsskolan? Skiljde det sig mycket mellan skolorna städer och skolorna på landsbygden 

eller verkade de ha samma upplägg? Mycket spännande potential för framtiden! 
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Sammanfattning 

I början av 1800-talet i Stockholm började attityden kring fattiga flickor och skolgång att 

förändras. Med några undantag, såsom Djurgårdsskolan, hade det inte funnits några skolor 

för fattiga flickor innan 1800-talet, men genom en stadga från kungen 1807 beslutades det att 

fattiga flickor skulle in i skolvärlden. Mest troligt var en stor anledning att man ville få bort 

tiggande barn från gatorna. 1809 slussades flickor in i Klara kyrkskola, en skola för pojkar. På 

grund av att det inte fanns resurser att hantera den stora elevinströmningen startades 1813 

specifika skolor för flickor, såsom Klara fri- och fattigskola, och flickorna flyttades vidare.  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fattiga flickors utbildning i Stockholm mellan 

1800-1824 i olika skolformer. Tre skolor har undersökts: Djurgårdsskolan, som var för alla 

barn, Klara kyrkskola, en pojkskola som öppnades för flickor, samt Klara fattigflickskola, 

vilket var en skola speciellt öppnad för fattiga flickor. Undersökningen är kvantitativ med 

tolkande inslag, eftersom det var olika lärare som utan ett standardiserat sätt dokumenterade 

elevernas namn, sociala bakgrund, ämnesläsning, förståndsnivå, ålder med mera.  

Djurgårdsskolan var en skola för alla barn på Djurgården och perioden 1800-1810 gick det 

hundratjugoen pojkar och sextiosex flickor där. Skolan skiljde inte på flickor och pojkar 

annat än i rumslig mening: pojkarna och flickorna skulle sitta på var sin sida av klassrummet. 

I övrigt hade alla elever teoretisk möjlighet att läsa så långt som de ville, eftersom ämnena 

anpassades efter barnens individuella kunskapsnivåer. I praktiken var det bara ett fåtal barn, 

sex pojkar och en flicka, som kom att läsa på högsta nivån med moderna språk, latin, 

historia, geografi, kristendomskunskap, läsning, skrivning och räkning. Barnen i 2:a gruppen 

läste som regel inte andra språk, endast latinsk abc-bok, förutom kristendomskunskap, 

läsning, skrivning och räkning. 3:e och 4:e gruppen läste på lägre nivå, 4:e gruppen var som 

regel helt nybörjare medan 3:e gruppen kommit lite längre men inte lika långt som 2:a 

gruppen. 

Klara kyrkskola grundades redan 1649 och var en skola för pojkar. 1809 slussades flickorna 

in där dels med tanken att få bort fattiga barn från gatorna och dels för att uppfostra dem där 

deras föräldrar ansågs ha misslyckats. De fyrtiotre flickorna som läste där åren 1809-1811 

läste basämnen: kristendomskunskap, läsning, skrivning och räkning. Ett undantag var fyra 

flickor som läste geografi, men det är svårt att säga ifall det är något alla flickor som gick där 

nog länge skulle komma att läsa då flickorna flyttades igen 1813 och vi saknar 1812 års listor. 

Klara fattigflickskola hade samma typ av ämnesläsning som Klara kyrkskola, förutom att 

ingen läste geografi och handarbete lades till. I ett internationellt perspektiv påminner det 

mycket om de industriskolor i Hamburg i slutet av 1700-talet som öppnades för att fattiga 

skulle bli nyttiga medborgare som skulle kunna försörja sig själva om de hade kunskaper till 
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det. Utan att titta närmare på handarbetsundervisningen går det inte säga om det fanns 

någon ren yrkesmässig tanke bakom flickornas textilarbete—som det gjorde i de få fall pojkar 

lärde sig liknande kunskaper på andra skolor—men däremot överensstämmer tanken om att 

flickorna skulle bli nyttiga medborgare med skolorna i Hamburg. En annan stor förändring 

på Klara fattigflickskola som inte rörde ämnena var att lärarinnan 1819 införde 

växelundervisning vilket innebar att med hjälp av monitörer, elever som blev en slags 

hjälplärare, kunde lärarinnan undervisa större grupper av barn.  

Där en majoritet av barnen på Djurgårdsskolan hade medelklassbakgrund hade en majoritet 

av barnen på Klaraskolorna underklassbakgrund. En nästan lika stor del av barnen på Klara 

fattigflickskola var änkebarn, vilket tyder på att det var väldigt utsatta barn.  Det noterades 

dock även av läraren på Djurgårdsskolan att barnen var väldigt fattiga.  

På Djurgårdsskolan undersöktes det ifall social bakgrund påverkade vilka förkunskaper 

barnen hade och på så vis barnens nivå och ämnesläsning. Bland pojkarna var 

förkunskaperna jämt fördelade mellan medelklass- och underklasspojkar medan en majoritet 

av änkepojkarna hade förkunskaper. De avlidna fäderna till änkepojkar med förkunskaper 

hade alla medelklassbakgrund. Bland flickorna var det en majoritet, oavsett klass, som 

började skolan utan förkunskaper, mest markant bland medelklassflickorna. Överlag hade 

större andel pojkar än flickor förkunskaper, vilket tyder på att genus påverkade mer än klass 

gjorde. De sju barn som nådde 1:a gruppens ämnesläsning, sex pojkar och en flicka, hade 

dock någon form av medelklassbakgrund och alla utom en pojke hade förkunskaper. När det 

gäller flickan påverkade troligtvis klass mer än genus, då hennes fosterfar verkade ha det gott 

ställt vilket innebar dels att hon fått lära sig förkunskaper, dels att hon kunde spendera 

längre tid i skolan och på så vis nå en högre nivå. 

Tyvärr så går det inte se hur det gick för de flesta barnen efter skolan, med undantag för 

exempelvis en av pojkarna i toppskiktet som blev apotekare. Vad vi kan se är detta var början 

till att även fattiga flickor fick rätt till att gå i skolan, och en ny era hade börjat.  
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Bilaga 2: Social bakgrund—yrkesfördelning i 

klasser 

 

Överklass 
Baron, degelfabrikör, limfabrikör, kortfabrikör. 
 

Medelklass 
Arrendator, bagare, blockmakare, bokbindare, boktryckerikonstförvand, borgare, 

expeditionssekreterare, fältrevisor, förgyllare, grosshandlare, handlare, hårfrisör, hovlakej, 

inspektör, järnkrämare, kamrerare, kammarmusicus, kammartjänare, klädmäklare, 

konduktör, konsertmästare, kontorsskrivare, kusk, kvartersman, kvartersmästare, 

kyrkoherde, källarmästare , löjtnant, murare, mjölnare, myntarbetare, målare , 

operaskräddare,  perukmakare, pistolsmed, polisuppsyningsman, sågare, skeppare, 

skolmästare, skomakare, skräddare, slottsvaktmästare, smed, spannmålhandlare, 

sprutlagare, stenhuggare, stockmakare, styrman, svärdfejare, taffeltäckare, timmerman, 

tobakshandlare, trädgårdsmästare, traktör, underskeppare, uppsyningsman, urmakare, 

vindragare, överskeppare. 

 

Underklass 
Arbetare, arbetskarl, badhustru, bagaregesäll, båtsman, betjänt, boktryckargesäll, brandvakt, 

brandvaktsrotmästare,  bryggardräng, brädgårdsarbetare, buntmakare, byggmästargesäll, 

dödgrävare, dräng, fattighusvaktmästare, förgyllargesäll, gardist, gårdsdräng, gevaldiger, 

handskmakargesäll, husdräng, huskuskdräng, instrumentmakargesäll, kabinetsfurir, 

kakelugnsmakargesäll, kock, krigsartillerihantlangare, lakej, matros, murgesäll, 

mässingsarbetare, operaskräddargesäll, packhusarbetare, piga, pistolsmedsgesäll, portvakt, 

rotbåtsman, sadelmakargesäll, sidenfabriksarbetare, sjöman, skärslipare, skomakargesäll, 

skräddargesäll, smedsgesäll, sockerbruksarbetare, sprutlagargesäll, stalldräng, 

svärdfejargesäll, timmerdräng, timmergesäll, tjärkullrare, tjärstuvare, tornväktare, 

trädgårdsdräng, trumslagare, vagnsmakargesäll, vattenkörare, volontär, ålfiskare. 

 

Övriga 
Vaktmästare 
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Bilaga 3: Växelundervisning på Klara 

fattigflickskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Bild 2. 

Monitör och elever läser gemensamt en 
tabell på Klara fattigflickskola. 
Källa: Berg (1933). 

Flicka på Klara fattigflickskola som skrev 
på tavla. 
Källa: Berg (1933). 

Bild 3. 

Flickor på Klara fattigflickskola som skrev i sand. 
Källa: Berg (1933). 
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Bilaga 4: Svensk stil och latinsk stil 

 

 

Ett exempel på hur läraren i Djurgårdsskolans matrikel både använde sig av latinsk stil—för att 
skriva månadernas namn, barnens namn och vissa ämnen—och nygotisk/svensk stil—för att 
skriva vårdhavarens yrke och vissa ämnen. 
Källa: Djurgårdsskolans matrikel, 1793-1832. 

Bild 2 och 3 är exempel på frakturstil och latinsk stil i 
ABC-böcker. 
Källa: Hedenborg (1997). 

Källa: Hedenborg (1997) 

Bild 4. 

Bild 5. Bild 6. 


