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1. Inledning

1.1 Bakgrund

I ett kungligt cirkulär 1849 fastslogs att apologistskolan, lärdomsskolan och gymnasiet i 

Sverige skulle slås ihop till ett läroverk. Apologistskolan var den skola som stod för de 

”världsliga” kunskaperna som kunde gynna ämbetsmän, handelsmän och andra. Denna skola 

hade låg status, till skillnad från lärdomsskolan. Lärdomsskolan, var främst till för utbildandet 

av präster, huvudämnet var latin, vilket fram till 1891 var obligatoriskt för de elever som ville 

läsa på universitetsnivå, denna skola förberedde eleverna för gymnasiet. Gymnasiet var med 

andra ord förberedande för universitetsstudier. Eleverna i lärdomsskolan och apologistskolan 

skrevs in från och med åtta års ålder.1 I Gävle trädde sammanslagningen i kraft vårterminen 

1850, och skolan kom från och med det att kallas Gävle högre allmänna läroverk, nuvarande 

Vasaskolan.2

En tid efter skolreformen 1849 skedde en annan förändring, det som senare skulle komma att 

kallas studentexamen, infördes i Sveriges läroverk 1864. Denna examen innebar att avgångna 

studenter direkt var behöriga till universiteten. Tidigare hade studentexamen avlagts vid 

universiteten, efter att eleven först avlagt en avgångsexamen vid läroverket.3 Det är vid denna 

tid innehållet i den följande undersökningen tar sin början.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka den sociala tillhörigheten hos de elever som gick 

på Vasaskolan i Gävle under perioden 1865-1899 samt vilka mål eleverna hade med sin 

skolgång. Detta för att belysa sociala skillnader hos skolelever ur ett historiskt perspektiv. 

Undersökningen kommer därför att omfatta vilka elever som skrevs in på skolan samt vilka 

elever som fullföljde sina studier med studentexamen. En jämförelse mellan dessa elever och 

elever som gick på skolan tidigare, som undersökts av Erik Brännman (se kapitel 2) har gjorts 

för att se vilka eventuella förändringar som kom till uttryck i och med den skolreform som 

trädde i kraft på Vasaskolan 1850.

                                                            
1 Florin- Johansson (1993), s. 81ff
2 Uddholm, (1988), s. 98
3 Thorén (1963), s. 9
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Frågeställningen lyder:

 Kan någon förändring, vad gäller social tillhörighet hos de elever som gick i första 

klass på Vasaskolan mellan 1865-1899, och vilka av dem som tog studentexamen, 

urskiljas?

 Medförde sammanslagningen mellan apologistskolan, lärdomsskolan och gymnasiet 

1850 någon förändring av den sociala tillhörigheten hos de elever som skrevs in på 

Vasaskolan samt i vilken mån eleverna fullföljde sina studier?

1.2 Teori

Syftet med denna uppsats är alltså att skildra skillnader i social tillhörighet i Vasaskolan under 

1800-talets andra hälft. Vilka orsaker kan sägas ligga bakom dessa skillnader? Den sociala 

bakgrunden i sig är en orsak till varför elever ur olika samhällsgrupper i olika grad finns 

representerade i skolorna. Tre faktorer som spelar in i den sociala bakgrunden kommer här att 

skildras: föräldrarnas utbildning, deras samhällsklass och ekonomiska förhållanden.

Dessa faktorer är hämtade hos Robert Eriksson och Jan O. Jansson som har skrivit boken 

Utbildning och ursprung. Social snedrekrytering till högre studier, på uppdrag av 

utbildningsdepartementet. Att undersökningsperioden i denna bok är 1900-talet gör den inte 

mindre intressant för denna uppsats eftersom de bland annat för en diskussion om de

bakomliggande orsakerna till social snedrekrytering, ett begrepp de definierar: ”Social 

snedrekrytering föreligger när barn från vissa sociala ursprung oftare än andra barn når högre 

utbildningsnivåer, t.ex. universitetsexamen. Mer exakt mäter vi social snedrekrytering som 

sambandet mellan social bakgrund och utbildning.”4

Även Christina Florin och Ulla Johansson har diskuterat dessa faktorer i sin bok Där de 

härliga lagrarna gro. Kultur och kön i det svenska läroverket 1850-1914, vilken, som titeln 

vittnar om bland annat behandlar den sociala tillhörigheten hos läroverkselever. Fördelen med 

Florin och Johanssons bok, framför Eriksson och Jonssons, är att den behandlar samma tid 

som denna uppsats, samt att de inte endast tittat på elever som gått vidare till högre studier, 

utan även på elever som tagits in i läroverket under perioden. Nedan ska de tre olika 

påverkande faktorerna inom begreppet samhällsklass beskrivas mer utförligt.

                                                            
4 Eriksson- Jonsson (1993), s. 13



6

Föräldrarnas utbildning spelar enligt Eriksson och Jonsson in på många olika sätt. Barn till 

utbildade föräldrar kan bli ”navigerade” av sina föräldrar, vilka känner till skolsystemet och 

konsekvenserna av olika val. Föräldrarna kan även lära barnen, stimulera dem och hjälpa dem 

med studierna och de förmedlar ett kulturellt kapital till sina barn, där de får lära sig hur de 

ska bete sig, vilket lönar sig i skolmiljön5 Även Florin och Johansson diskuterar det kulturella 

kapitalet och förklarar även:

Det begreppet låter vi stå för kunskaper och kompetenser som så att säga är marknadsmässigt 

räntabla, dvs kan omsättas på marknaden. De bör därför i någon bemärkelse kunna användas för 

att höja produktiviteten, förbättra välfärden eller kunna användas i överhetens tjänst för att 

kontrollera eller disciplinera befolkningen.6

Till det kulturella kapitalet lägger de, förutom specifika kompetenser, utbildningens 

symbolvärde, vilket innebär att utbildningen i sig blir viktig för den utbildade, som vill skilja 

sig från de outbildade.7 Detta gör då, som Eriksson och Jonsson också beskrivit, att de 

utbildade föräldrarna och deras barn gärna vill ”’upprätthålla’ utbildningstraditionen inom 

familjen.8

Den andra faktorn som här anses spela in är alltså samhällsklass. Detta kan avse många saker, 

här menar Eriksson och Jonsson ”ställning i produktionen och anställnings- och 

arbetsförhållanden”, samt de kulturella skillnader dessa samhällsklasser medför. Exempel på 

hur detta tar sig uttryck ges av Eriksson och Jonsson. De betonar dock att detta är hypoteser 

som ytterligare bör studeras:

Vi vet från empiriska studier att anställda med mentalt krävande arbetsuppgifter är mer aktiva på 

fritiden medan de med fysiskt tunga arbeten har en låg aktivitetsnivå – kanske en effekt av hur 

uttröttad man är på jobbet. Vidare har man funnit att anställda i underordnade positioner tenderar 

att värdera lydnad mer hos sina barn, medan de med autonoma arbeten mer betonar frihet i 

uppfostran. Det är därmed tänkbart att hemmiljön blir mindre intellektuellt stimulerande för 

arbetarbarnen genom att föräldrarna inte har ork att umgås med dem, och/eller därför att de från 

sina arbeten överför värderingar som inte uppmanar till egna initiativ.9

Man kan också förklara föräldrarnas yrkens roll med att exempelvis tjänstemän har större 

kunskaper om yrken som kräver utbildning, samtidigt som de har mindre kunskap om arbeten 

                                                            
5 Eriksson- Jonsson (1993), s. 208f
6 Florin- Johansson (1993), s. 69
7 Florin- Johansson (1993), s. 69
8 Eriksson- Jonsson (1993) s. 208
9 Eriksson- Jonsson (1993), s. 208
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som inte kräver utbildning, vilket kan göra dessa arbeten främmande för barnen. Detsamma 

gäller då omvänt, barnen i en arbetarfamilj kan bli främmande inför exempelvis 

tjänstemannayrken.10 Detta påminner om det kulturella kapitalet som beskrivits ovan, men 

bygger alltså på föräldrarnas yrken, istället för på föräldrarnas utbildning.

Den ekonomiska aspekten är den faktor av dessa tre som Eriksson och Jonsson menar spelar 

minst roll i den sociala snedfördelningen. Dock tillägger de att det är möjligt att det är en 

faktor som minskat över tid.11 Huruvida denna aspekt var mindre viktig än de andra på 1800-

talet belyses inte hos Florin och Johansson, de diskuterar dock hur terminsavgifter försvårat 

för elever i de lägre sociala skikten.12 Den kan på så sätt tänkas att Eriksson och Jonssons tes 

om att ekonomins betydelse var större tidigare stämmer. 

En naturlig följd, då man belyser ekonomi som en bakomliggande orsak till social 

snedfördelning, är att samhällsförändringar som påverkar landets ekonomi även påverkar 

skolan. Florin och Johansson detta. Aktuell, både för deras och för denna uppsats 

undersökningsperioder är industrialiseringen, som i Sverige främst satte fart under 1870-talet. 

En ”kulturrevolution” uppstod, ”där utbildning och skolkunskaper blev allt viktigare samtidigt 

som börd och ärvda privilegier förlorade mark.”13 De beskriver hur ”representanter för 

uppåtstigande sociala klasser och skikt gjorde anspråk på makt och inflytande, samtidigt som 

de strävade efter att omforma skolsystemet för den egna klassens syften.”14 Detta ger en 

hypotes till uppsatsen om att de lägre sociala grupperna (vilka här avser alla grupper utom 

präster och lärare samt ståndspersoner, utifrån den sociala klassificeringen i denna uppsats, se 

metod nedan) under slutet av undersökningsperioden i högre utsträckning kan ha tagit sig in i 

skolan.

Ovan kan man se att föräldrar med utbildning, god ekonomi samt hög samhällsklass är 

faktorer som ökar chanserna för elever att prestera bra i skolmiljön. Dessa faktorer ger en 

hypotes för uppsatsen, om att det är elever ur de högre sociala grupperna, det vill säga präster 

och lärare samt ståndspersoner, som i högst utsträckning tagit studentexamen.

Givetvis finns även andra faktorer som kan sägas vara bakomliggande orsaker till de sociala 

skillnaderna i skolan. Eriksson och Jonsson beskriver att: medfödda skillnader hos elever, 

                                                            
10 Eriksson- Jonsson (1993), s. 211
11 Eriksson- Jonsson (1993) s. 224
12 Florin- Johansson (1993), s. 206f
13 Florin- Johansson (1993), s. 66
14 Florin- Johansson (1993), s. 269
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geografiskt avstånd till skolor, om eleven är invandrare eller skilsmässobarn, hur skolans 

organisation är uppbyggd, i vilken utsträckning yrkesutbildning finns, hur skolans inre miljö 

ser ut, i vilken utsträckning skolan påverkar eleverna, i vilket område eleverna bor, i vilken 

mån det finns studiehjälp och studiemedel, är faktorer som påvekar den sociala 

snedfördelningen. Dessa förklaringar till varför vissa sociala grupper tar sig fram bättre än 

andra i skolan är intressanta, dock räcker inte resultaten i denna uppsats undersökning till för 

att granska dessa, varför de inte heller tas med som teori i detta arbete.

1.4 Metod 

1.4.1 Statistisk undersökning

En kvantitativ, det vill säga statistisk undersökning, har gjorts för att uppnå uppsatsens syfte.

Genom denna har en kartläggning av de elever som gick på Vasaskolan mellan 1865-1899, 

vilka deras fäders yrken var, samt vilka av de eleverna som tog studentexamen, kunnat göras. 

Denna undersökning följs av en komparativ studie, som består i att resultaten från den 

statistiska undersökningen jämförs med Erik Brännmans resultat av sin studie av Vasaskolan, 

vilken sträcker sig fram till 1849.

Den statistiska undersökningen kan motiveras på flera sätt, dels ska studien ge en överblick 

över eleverna för att kunna se mönster och förändringar i social tillhörighet, vilket ges genom 

denna kvantitativa metod. Dels är även Brännmans undersökning statistisk, vilket även det 

motiverar valet av en sådan undersökning i denna uppsats, för att möjliggöra jämförelsen.

1.4.2 Klassificering i sociala grupper

För att kunna se vilken social tillhörighet eleverna på Vasaskolan hade, har eleverna sorterats 

in i sociala grupper utifrån deras fäders yrken. Detta blir möjligt då elevernas fäders yrken 

finns med i undersökningens material. Ungefär 150 yrken har placerats in i sociala grupper, 

för fördelning av dessa yrken, se bilaga 1. Då man grupperar yrken på det sätt som gjorts i 

denna uppsats måste man komma ihåg att grupperna för den saken skull inte är homogena. 

Inom en grupp kan många yrken rymmas, som sinsemellan är mycket olika på många sätt. 
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Klassifikationen kommer att följa denna modell:

1. Präster och lärare

2. Borgare
a. Köpmän
b. Hantverkare
c. Skeppare, sjökaptener

3. Bönder och Bergsmän
4. Ståndspersoner

a. Civila tjänstemän
b. Militärer
c. Brukspersonal
d. Övriga ståndspersoner

5. Torpare
6. Arbetare

Denna klassifikationsmodell används av Brännman i hans undersökning av Vasaskolans 

elever mellan 1750-1849. I hans undersökning är dock ytterligare tre underkategorier inom 

gruppen borgare presenterade, som inte finns med ovan då dessa grupper saknas i detta 

arbetes undersökningsmaterial. Dessa kategorier är magistratspersoner, fiskare och

»Borgare». Kategorin Torpare hette i Brännmans undersökning Soldater och torpare, 

eftersom inga soldater påträffats i denna uppsats undersökning har namnet ändrats. 

I Brännmans undersökning finns även en överkategori som helt saknas i modellen ovan; 

hantverkare på landsbygden. Eftersom denna uppsats undersökning inte omfattar var eleverna 

bodde, kan inte bedömningen huruvida de hantverkare som finns med bodde på landsbygden 

eller i staden göras. Istället har alla lanthantverkare fallit in under gruppen 2 c – hantverkare 

tillhörande gruppen borgare. Detta har också en annan fördel, näringsfriheten i Sverige som 

infördes 1864, alltså i början av undersökningsperioden i detta arbete, gjorde att skillnaderna 

mellan hantverkare på landet och i städerna försvann. 15 Vid jämförelse av uppsatsens studie

och Brännmans har på grund av detta det samma gjorts med Brännmans resultat, det vill säga

gruppen hantverkare på landsbygden har förts in under gruppen borgare.

Vid klassificering av elever i skolan finns många olika metoder att använda. Ståndsindelning 

vid social klassifikation av skolelever har använts av många.16 Ett verk som ofta nämns i detta 

sammanhang är Sten Carlssons Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865. Carlsson 

arbetar bland annat med just klassificering av elever utifrån deras fäders yrke.17

                                                            
15 Sjöstrand (1965), s. 31
16 Se exempelvis Åström (1850), Sjöstrand (1965)
17 Se Carlsson (1973)
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Då man talar om sociala grupper på 1800-talet är klasser dock ett vanligare begrepp än stånd.

Christina Florin och Ulla Johansson har diskuterat vad som utgör en social grupp, där de 

exempelvis tar upp Karl Marx indelning efter materiellt ägande av produktionsmedlen . Den 

grupp de lagt i fokus vid deras undersökning är bildningsborgerskapet, vilken kräver 

högskoleutbildning av sina medlemmar och kan ses som ”en social och kulturell gruppering 

av olika intellektuella yrken, jurister, domare, förvaltningstjänstemän, präster, läroverkslärare, 

läkare, apotekare, arkitekter, ingenjörer etc.” 18

Den indelning som Florin och Johansson använt sig av skulle kunna vara användbar i denna 

uppsats, då deras undersökningsperiod är ungefär densamma som undersökningsperioden här. 

Deras indelning i sociala klasser är även mer aktuell för perioden än vad ståndsindelningen är, 

eftersom ståndssamhället fick sitt slut under mitten av 1800-talet. 19 Dock har Brännmans 

ståndsindelning fördelen att en komparativ studie kan göras mellan undersökningarna av 

Vasaskolans elevers sociala tillhörighet. Trots att ståndssamhället var på upphällningen under 

denna uppsats undersökningsperiod kan skillnaderna tänkas ha hängt kvar under resten av 

1800-talet.

1.5 Befolkningen i Sverige ur ett socialgruppsperspektiv

Då man tittar på den sociala tillhörigheten hos en viss grupp, i det här fallet skolelever, kan 

bilden lätt bli skev om man inte sätter in resultaten i ett större perspektiv. Vasaskolan hade 

givetvis många elever från Gävle med omnejd, dock var upptagningsområdet stort och att 

endast titta på Gävleborgs läns befolkning räcker inte. Wilhelm Sjöstrand har i sin bok 

Pedagogikens historia III:2. Utvecklingen i Sverige under tiden 1809-1920, som är en del i en 

bokserie om pedagogikens historia, redogjort för sociala skillnader i Sverige. Här följer därför 

en kort redogörelse över Sveriges befolkning och dess indelning i sociala grupper under 1800-

talet.

                                                            
18 Florin- Johansson (1993), s. 68ff
19 Carlsson (1973), s.274
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Tabell 1.5.2 Sveriges befolkning och dess procentuella fördelning på sociala grupper.

Procentuell fördelning av befolkningen, fördelad på:

Total befolkn. Jordbruk med Allmän tjänst Industri och hantverk,
i tusental binäringar och fria yrken handel och samfärdsel

1870 4169 72,4 7,8 19,8

1880 4566 67,9 7,4 21,7

1890 4785 62,1 7,5 30,4

1900 5136 55,1 6,7 38,2

Källa: Sjöstrand (1965), s. 8ff

Den tredje gruppen i tabell 1.5.2 var i Sjöstrands material två grupper; industri och hantverk 

och handel och samfärdsel. För att kunna göra en jämförelse mellan dessa siffror och siffrorna 

från undersökningen om Vasaskolan har dessa dock blivit en grupp. De sociala grupper som 

använts i denna uppsats kommer att införas under de större, övergripande sociala grupper som 

tabell 1.5.2 visar, enligt följande:

Jordbruk med binäringar

 Torpare
 Bönder och bergsmän

Allmän tjänst och fria yrken

 Präster och lärare
 Ståndspersoner

Industri och hantverk, handel och samfärdsel

 Borgare 
 Arbetare

Att göra en omvandling på detta sätt, medför vissa problem då klassificeringen blir osäker 

eftersom yrken som i denna uppsats hört till en grupp, kanske inte räknats till samma område i 

Sjöstrands arbete. På grund av detta kan inte siffrorna betraktas som exakta, dock bör de ge en 

ungefärlig bild att gå efter.

Vi har sett att den minsta gruppen är industri och hantverk, handel och samfärdsel, vilken har 

minskat under perioden med en dryg procent. Minskat har även gruppen jordbruk med 

binäringar, till denna grupp har dock majoriteten av Sveriges befolkning hört under hela 

perioden 1870-1900. Den grupp som har ökat är allmän tjänst och fria yrken, vilken också 

kan ses som en mellangrupp i antal medlemmar.
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1.6 Källor och källkritik

1.6.1 Källor

Materialet som använts till undersökningen av elever som gick på Vasaskolan under 1800-

talets andra del, finns att beställa från Landsarkivet i Härnösand. Mycket går dock även att 

finna i Vasaskolans arkiv, och det är där materialet till undersökningen hämtats. Arkivet har 

tyvärr inga förteckningar, vilket är anledningen till att sådana inte finns med i 

källförteckningen.

Eleverna och deras fäders yrken finns redovisade i skolkataloger för Vasaskolan. Dessa har 

uppdaterats och tryckts varje termin, och omfattar alla klasser, från sista till första. I 

undersökningen har vissa läsår representerats av listor från höstterminen, och vissa läsår från 

vårterminen. Detta har avgjorts av materialets lättillgänglighet. Skolkatalogerna saknar

sidnumrering.

För att se vilka elever som tog studentexamen på Vasaskolan har två förteckningar över 

avgångna studenter använts. Den ena förteckningen finns med i Gävle högre allmänna 

läroverk 1900-1968. Denna har ett personregister, vilket underlättat undersökningen, men 

som titeln avslöjar omfattar den åren 1900-1968 och är därför endast användbar för att 

undersöka de elever som gick i första klass under slutet av undersökningsperioden, eftersom 

de avlade sin studentexamen under 1900-talet. För de elever som avlagt studentexamen under 

1800-talet har den andra förteckningen använts, vilken sammanställts av Alf Uddholm och 

Arne Øverlid, och omfattar elever under perioden 1557-2009. Källorna till dessa 

förteckningar är årliga redogörelser för Vasaskolan.

1.6.2 Källkritik

Materialet kan givetvis diskuteras ur källkritisk synvinkel. Eftersom skolkatalogerna tryckts 

terminsvis bör dess innehåll vara relativt säkert, då de angivna uppgifterna skrivits in då de 

var nya. Dock är faderns yrke problematiskt ur flera aspekter, dels kan fadern bytt yrke eller 

liknande under elevens studietid, dels är det svårt att göra en bedömning av vad yrket innebär

då förkortningar exempelvis använts i källmaterialet. De olika yrkena har ibland också varit 

svåra att placera in i sociala grupper. Där det varit möjligt har Erik Brännmans exempel följts. 

Ett exempel där detta dock orsakat problem är de tre yrkesgrupperna organist, musikant och 

oboist. Brännman hade placerat in organist i kategorin ståndspersoner. Yrkesgruppen 

musikant har däremot av Carl-Johan Gadd i hans studie av lant- och stadshantverk under 
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perioden 1400-1860, klassats till kategorin hantverk.20 Frågan blir då inom vilken social

grupp yrket oboist hamnar, om både Brännmans och Gadds exempel ska följas. Beslutet föll 

på att oboist tillhör gruppen hantverkare, det vill säga borgare, med motiveringen att organist

förvisso är en typ av musiker, men att Brännman gjorde den avvägningen att organist kunde

anses som högre än de andra två. Det hela handlar om att en tolkning av källan måste göras, 

de beslut som tagits i enstaka fall kan givetvis diskuteras, men dessa bör inte påverka 

helhetsbilden.

Av de skolkataloger som använts har vissa representerat höstterminen och vissa vårterminen. 

På grund av detta kan vissa elever ha fallit bort, detta ska inte haft någon påverkan på 

undersökningens trovärdighet, eftersom undersökningen inte är avsedd att representera hela 

elevskaran som gick på skolan utan är tänkt att vara ett ”stickprov” av ett visst antal elever.

Att ta reda på vilka elever som tagit studentexamen utifrån de årliga redogörelser som finns, 

hade blivit allt för tidsödande. Istället har de förteckningar som funnits tillgängliga använts. 

Dessa har problemet att det inte är förstahandskällor, och fel kan därför ha uppstått. Dock ger 

de en bild av vilka elever som tog studenten, och eventuella fel bör inte kunna rubba den 

bilden. 

1.7 Avgränsningar, urval och definitioner

Undersökningsperioden i denna uppsats har förlagts till 1865-1899. Detta med tanke på en del 

av uppsatsens syfte, undersöka om – och i så fall hur – den sociala bakgrunden hos eleverna 

förändrades efter sammanslagningen i och med skolreformen som i Gävle trädde i kraft 1850. 

Att låta undersökningsperioden börja några år efter sammanslagningen har fördelen att 

eventuella förändringar bör ha kommit till uttryck och blir möjliga att urskilja. 

Frågeställningen omfattar även vilka av dessa elever som kom att ta studentexamen, och med 

tanke på detta förlades undersökningsperiodens början till just 1865, eftersom studentexamen 

infördes 1864.21 Att begränsa undersökningsperioden till 1899 är ett val som gjorts för att få 

ett hanterbart material och en hanterbar period att undersöka. 

Undersökningen av Vasaskolans elever har gjorts i form av tre nedslag. Med nedslag menas 

här att stickprov tas på alla elever i första klass under några bestämda årtal, istället för att titta 

på alla elever under hela undersökningsperioden. Syftet med nedslagen är alltså att begränsa 

                                                            
20 Gadd (1991), s. 384
21 Thorén (1963), s. 9
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eleverna till en hanterbar mängd. Nedslagen omfattar tillsammans drygt 400 elever, och har

förlagts till dessa perioder:

1. Ht 1865 – ht 1870

2. Ht 1880 – vt 1885

3. Ht 1895 – ht 1899 

Alla elever som gick i klass ett under nedslagen har alltså räknats med, med undantag för tre 

elever, där fäderna endast benämndes som döda och en social klassificering av dessa elever 

var omöjlig att göra. Elevantalet var något lägre under det första nedslaget, varför detta 

nedslag omfattar ett läsår mer än de andra två för att elevantalen ska bli någorlunda lika.

I uppsatsen har studentexamen fått stort utrymme. Detta är dock ett begrepp som här behöver 

förklaras. Som redan nämnts infördes studentexamen 1864 och kallades ibland redan på den 

tiden för just studentexamen. Officiellt kom dock inte denna benämning att gälla förrän 1905, 

och studentexamen avlades officiellt för första gången 1910. Dessförinnan hade namnet varit 

avgångsexamen, för att 1878 byta till mogenhetsprövning.22 Trots att de avgångna studenterna

i detta arbete, alla ligger före den faktiska studentexamen i tid, används studentexamen som 

ett samlingsnamn i uppsatsen. 

Undersökningen i denna uppsats kretsar runt den skola som under perioden kallades Gävle 

högre allmänna läroverk. En jämförelse görs också med Erik Brännmans undersökning av 

skolan innan sammanslagningen mellan lärdomsskolan, apologistskolan och gymnasiet trädde 

i kraft höstterminen 1850, och skolan gick då under namnet Gävle gymnasium. Dessa olika 

namn markerar olika konstellationer av en och samma skola, för att undvika förvirring i och 

med de olika namnen kommer skolan i denna uppsats att gå under dess nuvarande namn, 

Vasaskolan.

1.8 Disposition

Det inledande kapitlet i denna uppsats är skrivet för att förklara vad uppsatsen handlar om, i 

vilket syfte den är skriven, vilken teori som legat till grund för studien, hur studien har utförts, 

vilka källor som använts och vilka avgränsningar som gjorts. Detta har skrivits med ett 

diskuterande perspektiv. I kapitel två redogörs för resultaten i Erik Brännmans studie, vilken 

jämförs med resultaten i uppsatsens studie i kapitel 4. I kapitel 4 redogörs även för resultaten i 

                                                            
22 Thorén (1963), s. 9
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studien av eleverna på Vasaskolan. Resultaten diskuteras i kapitel 5, följt av en 

sammanfattning i kapitel 6. Käll- och litteraturförteckning finns i uppsatsens sista kapitel.

Slutligen finns en bilaga för att visa hur fördelningen mellan de yrken som klassificerats sett 

ut.
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2. Erik Brännmans undersökning – elever på Vasaskolan 

1750-1849

2.1 Social grupp hos inskrivna elever

Erik Brännmans undersökning av elever på Vasaskolan omfattar åren 1750-1849, det vill säga 

sträcker sig fram till sammanslagningen mellan lärdomsskolan, apologistskolan och 

gymnasiet. Han har utgått ifrån den tryckta matrikel som finns över elever på Vasaskolan, 

som sammanställts av Arne Lenner och Erik Wikén,23 och tittat på elevernas sociala 

tillhörighet genom att klassificera deras fäders yrken socialt. Han har även tittat på vilka 

elever som fullföljt studierna och vilka yrken de kom att utbilda sig till. Eleverna är ordnade 

efter social tillhörighet på det sätt som beskrivits i kapitel 1. En sammanfattande bild av 

inskrivna elever under hela perioden 1750-1849 ges i tabell 2.1.1, där eleverna är sorterade 

efter socialt ursprung.

Som tidigare diskuterats måste Brännmans grupper göras om något för att senare kunna 

jämföras med resultaten i uppsatsens undersökning. Därför har lanthantverkare lagts in i 

gruppen borgare.

Tabell 2.1.1 Sammanfattande överblick över gymnasisternas sociala härkomst under 1750-1849

1750
-59

1760
-69

1770
-79

1780
-89

1790
-99

1800
-09

1810
-19

1820
-29

1830
-39

1840
-49

Summa

Präster,
Lärare 23 37 43 9 24 21 33 25 22 22 259

Borgare 19 22 34 56 35 30 35 33 38 33 335
Bönder,
Bergsmän 18 33 19 23 13 13 11 31 12 12 185
Stånds-
Personer 34 28 51 34 30 32 35 53 41 41 379

Soldater,
Torpare 4 3 4 7 6 4 2 3 4 1 38

Arbetare 5 1 8 15 4 7 6 9 7 5 67

Utan 
uppgift 6 1 1 2 - - 1 - 4 2 17

Summa 109 125 160 146 112 107 123 154 128 116 1280

Källa: Brännman (1970)
                                                            
23 Se Lenner- Wikén (1969)
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Den period som är intressant för jämförelse med undersökningen i denna uppsats är 1840-49, 

eftersom den ligger närmast denna uppsats i tid och denna period skildras i tabell 2.1.2. Tabell 

2.1.1 har dock tagits med för att tydliggöra hur mönstret sett ut tidigare under perioden. 

Tabell 2.1.2 Eleverna på Vasaskolan 1840-49 ordnade efter social grupp.

1840
-49

Procentuell 
Fördelning

Präster,
Lärare 22 19

Borgare 33 29
Bönder,
Bergsmän 12 10
Stånds-
Personer 41 35

Soldater,
Torpare 1 1

Arbetare 5 4

Utan 
uppgift 2 2

Summa 116 100

Källa: tabell 2.1

Resultaten visar att eleverna kom från mycket skilda sociala grupper under perioden 1840-49, 

och att de lägre samhällsskikten (med vilka här avses alla klasser utom präster och lärare, 

samt ståndspersoner) i hög grad fanns representerade.

2.2 Fullföljda studier

Även de elever som tog examen på Vasaskolan och vad de sedan kom att syssla med finns 

undersökta i Erik Brännmans artikel. Denna undersökning sträcker sig inte över hela 

Brännmans undersökningsperiod, då materialet inte räckt till detta. Därför finns uppgifter 

endast fram till 1820, vilket ligger lite för långt ifrån denna uppsats undersökningsperiod i tid 

för att intressanta jämförelser ska kunna göras. Uppgifterna i tabell 2.2.1 kommer dock att 
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vara av intresse för uppsatsen. Denna tabell omfattar en lång period, detta för att visa hur 

mönstren sett ut ur ett längre perspektiv.

Tabell 2.2.1 totalt elever inskrivna på Vasaskolan och vilka av dem som avlade examen, antal och procentandel.

Samtliga inskrivna
Totalt antal elever som 

fullföljt studierna

Procentandel av den 

totala elevskaran som 

fullföljt studierna

1750-59 109 77 71

1760-69 125 91 73

1770-79 160 119 74

1815-20 67 60 90

Källa: Brännman (1970), s. 24

Antalet elever som fullföljde sina studier var, som man kan se i tabell 2.2.1 högt. Vilken 

social fördelning eleverna med fullföljda studier hade, kommer inte här att redovisas, 

eftersom detta inte blir intressant, då en jämförelse med denna uppsats inte blir möjlig. För 

dessa uppgifter hänvisas till Brännmans artikel.
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3. Elever på Vasaskolan 1865-1899

3.1 Social bakgrund hos elever i första klass 

Undersökningen av vilka samhällsgrupper eleverna på Vasaskolan mellan 1865-1899 tillhörde

har skett i form av tre nedslag, för vilka resultaten redovisas nedan.

Tabell 3.1.1 Elever i första klass ht. 1865 – ht. 1870

Fädernas stånds, och 
yrkesgrupper Elever i första klass

Procentuell andel 
elever i första klass

Präster och lärare 5 4
Borgare 63 49
Bönder och bergsmän 7 5
Ståndspersoner 44 34
Soldater och torpare 1 1
Arbetare 9 7
Summa 129 100
Källa: Lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Gefle. Ht 1865 – Ht 1870.

Tabell 3.1.2 Elever i första klass ht 1880 – vt. 1885

Fädernas stånds, och 
yrkesgrupper Elever i första klass

Procentuell andel elever i 
första klass

Präster och lärare 5 3
Borgare 70 48
Bönder och bergsmän 11 7
Ståndspersoner 55 38
Torpare - -
Arbetare 6 4
Summa 147 100
Källa: Lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Gefle. Ht 18680 – Vt 1885.

Tabell 3.1.3 Elever i första klass ht 1895 – ht. 1899

Fädernas stånds, och 
yrkesgrupper Elever i första klass

Procentuell andel elever i 
första klass

Präster och lärare 10 7
Borgare 52 38
Bönder och bergsmän 4 3
Ståndspersoner 63 46
Soldater och torpare - -
Arbetare 8 6
Summa 137 100
Källa: Lärare och lärjungar vid högre elementarläroverket i Gefle. Ht 1895 – Ht 1899. 



20

Som tabellerna ovan visar, kan en viss förskjutning urskiljas hos två av grupperna. Gruppen 

ståndspersoner gick från att under den första perioden utgöra 34 procent av den totala 

elevskaran, till att under den andra perioden stå för 38 procent av eleverna på skolan. Under 

den tredje perioden kom 46 procent av eleverna från gruppen ståndspersoner. Precis som 

ståndspersonerna, har andelen borgare förändrats, denna grupp har minskat från att utgöra 49 

procent under den första perioden, till 48 procent under den andra perioden till 38 procent vid 

den tredje perioden. Alltså fick ståndspersonerna en stor ökning under slutet av 

undersökningsperioden, medan borgarna under samma period fick en stor minskning.

Tabellerna visar också att de två ovan beskrivna grupperna är de överlägset största. 

Tillsammans utgör de 84 procent av eleverna för hela perioden 1865-1899.24

För att få ett större perspektiv på de sociala grupperna i Vasaskolan har en jämförelse med 

den övriga svenska befolkningen gjorts. I Wilhelm Sjöstrands beskrivning har en grupp 

dominerat i Sverige under hela den aktuella perioden, denna grupp är vad han kallar jordbruk 

med binäringar, dit grupperna torpare och bönder och bergsmän räknats in i denna uppsats. 

Under perioden 1865-1899 var gruppen som störst i början, och utgjorde då 72 procent av 

hela Sveriges befolkning. Gruppen minskade sedan under hela perioden och år 1900 utgjorde 

dessa 55,1 procent av Sveriges befolkning.25 Detta kan jämföras med bönder och bergsmän 

och torpare på Vasaskolan, som tillsammans under denna period utgjorde så lite som 5,6 

procent av eleverna.26 Grupperna inom jordbruk med binäringar, alltså bönder och bergsmän 

samt torpare, var med andra ord ytterst underrepresenterade på Vasaskolan 1865-1899. 

Sjöstrands två andra kategorier, allmän tjänst och fria yrken och industri och hantverk, handel 

och samfärdsel är dock mer problematiska. Till båda dessa har de resterande fyra grupperna i 

denna uppsats kategoriseringsmodell förts, två i varje kategori. Dessa grupper skiljer sig 

mycket till sin storlek. Inom kategorin allmän tjänst och fria yrken utgjorde präster och lärare 

en mycket liten grupp på Vasaskolan, medan ståndspersoner utgjorde en mycket stor grupp. 

Det samma gäller kategorin industri och hantverk, handel och samfärdsel, där borgare i hög 

grad fanns representerade på Vasaskolan, medan arbetarna var mycket få till sin andel. För att 

kunna göra slutsatser har här bortsett från de två små grupperna, präster och lärare respektive 

arbetare. Risken för felbedömningar vid slutsatser kring dessa båda grupper är för stor, då 

grupperna var så små.

                                                            
24 Tabell 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3
25 Tabell 1.5.2
26 Tabell 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
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Gruppen allmän tjänst och fria yrken som Sjöstrand beskriver, utgjorde en relativt stabil andel 

av den svenska befolkningen under perioden, med 7,8 procent 1870 och 6,7 procent 1900.27

Till denna grupp har i uppsatsen ståndspersoner samt präster och lärare förts, men här bortses 

alltså från präster och lärare. På Vasaskolan fick gruppen ståndspersoner som ovan redovisats 

en ökning. Mellan 1865-1870 låg deras totala andel i skolan på 34 procent, vilken 1895-1899 

hade ökat till 46 procent.28 Resultaten här visar att gruppen allmän tjänst och fria yrken var 

klart överrepresenterade på skolan. Detta eftersom andelen på Vasaskolan är så pass mycket 

större än andelen i Sverige, att präster och lärare inte kan rubba den skillnaden.

Den sista gruppen, industri och hantverk, handel och samfärdsel, innehåller borgare och 

arbetare. Denna grupp hade en ganska stor ökning under perioden, med en andel på 19,8 

procent av Sveriges befolkning och med 38,2 procent av befolkningen 1900.29 Borgare 

utgjorde 1865-70 en andel på 49 procent av Vasaskolans elever, medan andelen låg på 38

procent åren 1895-99.30 Borgare var alltså överrepresenterade på Vasaskolan. Denna slutsats 

kan dras då skillnaderna är så pass stora mellan den totala befolkningen och borgarna på 

Vasaskolan.

De slutsatser som alltså kan dras är att borgare och ståndspersoner, vilka var de största 

grupperna på Vasaskolan under hela perioden 1865-1899 var överrepresenterade i förhållande 

till den totala svenska befolkningen. Bönder och bergsmän, den grupp som utgjorde 

majoriteten av befolkningen i Sverige däremot, var klart underrepresenterade på skolan. Dessa 

slutsatser har kunnat dras, trots att en jämförelse mellan två olika klassifikationer blir osäker, 

eftersom skillnaderna mellan andelen elever på Vasaskolan och den sociala gruppens andel i 

Sverige varit så påtagliga.

3.2 Social tillhörighet hos elever med avlagd studentexamen

Andelen elever som avgick med studentexamen var liten, men fick en kraftig ökning mot 

slutet av perioden 1865-1899, vilket tabellerna i detta kapitel visar. Under de första två 

perioderna skilde antalet elever som avlade studentexamen endast med en procent – 17 

procents andel för första perioden och 18 procent för den andra perioden.31 Under den tredje 

                                                            
27 Tabell 1.5.2
28 Tabell 3.1.1 och 3.1.3
29  Tabell 1.5.2
30 Tabell 3.1.1 och 3.1.3
31 Tabell 3.2.1 och 3.2.2
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perioden hade andelen elever som avlagt studentexamen ökat till 31 procent.32 Denna 

utveckling kan jämföras med Sjöstrands redogörelse av förändringarna för hela Sverige under 

samma tid: ”Studentexaminationen ökade efter 1865 först långsamt och sedan allt 

kraftigare.”33 Vasaskolan tycks alltså i detta avseende ha följt det mönster som fanns i riket i 

stort.

Tabell 3.2.1 Elever i första klass på Vasaskolan ht. 1865-ht. 1870 som skulle komma att avlägga studentexamen, 
antal och procentandel dessa utgjort av sin egen sociala grupp.

Fädernas sociala grupp Elever i första klass
Elever med avlagd 

studentexamen

Procentuell andel ur 
socialgruppen med 
avlagd studentex.

Präster och lärare 5 3 60
Borgare 63 7 11
Bönder och bergsmän 7 2 29
Ståndspersoner 44 8 18
Torpare 1 0 0
Arbetare 9 2 22
Totalt 129 22 17
Källa: Tabell 3.1.1 och Uddholm. Alf – Øverlid, Arne. Gevaliensis. Vasaskolans elever 1557-2009.

Tabell 3.2.2 Elever i första klass på Vasaskolan ht. 1880 – vt. 1885 som skulle komma att avlägga 
studentexamen, antal och procentandel dessa utgjort av sin egen sociala grupp.

Fädernas sociala grupp Elever i första klass
Elever med avlagd 

studentexamen

Procentuell andel ur 
socialgruppen med 
avlagd studentex.

Präster och lärare 5 1 20
Borgare 70 6 9
Bönder och bergsmän 11 3 27
Ståndspersoner 65 15 23
Soldater och torpare - - -
Arbetare 6 2 33
Totalt 147 27 18
Källa: Tabell 3.1.2 och Uddholm. Alf – Øverlid, Arne. Gevaliensis. Vasaskolans elever 1557-2009.

                                                            
32 Tabell 3.2.3
33 Sjöstrand (1965), s. 356
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Tabell 3.2.3 Elever i första klass på Vasaskolan ht. 1895 – ht. 1899 som skulle komma att avlägga 
studentexamen, antal och procentandel dessa utgjort av sin egen sociala grupp.

Fädernas sociala grupp Elever i första klass
Elever med avlagd 

studentexamen

Procentuell andel ur 
socialgruppen med 
avlagd studentex.

Präster och lärare 10 3 30
Borgare 52 19 37
Bönder och bergsmän 4 3 75
Ståndspersoner 63 15 24
Soldater och torpare - - -
Arbetare 8 3 38
Totalt 137 43 31
Källa: Tabell 3.1.3 och Studentgångarna 1900-1968 i Gävle högre allmänna läroverk 1900-1968. 

Några grupper är här så pass små att resultaten knappast kan ses som intressanta då 

skillnaderna kan bero på tillfälligheter. Att exempelvis 75 % av elever tillhörande gruppen 

bönder och bergsmän tog studentexamen under den tredje perioden34, gör inte att slutsatsen att 

bönder och bergsmän i betydligt större utsträckning kom att avlägga studentexamen kan dras, 

eftersom denna grupp under perioden endast innehöll fyra elever. 

Det är inom de två största grupperna borgare och ståndspersoner, som det åter blir möjligt att 

göra jämförelser. Hos ståndspersonerna har inte någon nämnvärd förändring skett under 

undersökningsperioden 1865-1899 i procentandel elever som tog studentexamen. Borgarna 

däremot, ökade kraftigt sin andel elever avgångna med studentexamen. Vid nedslag 1 och 2 

utgjorde elever som tog studentexamen inom borgarklassen 11 respektive 9 procent. Under 

den tredje perioden, däremot, hade andelen ökat till 37 procent, vilket kan ses som en 

betydande skillnad.35 Denna skillnad kan knappast ses som någon slump. Någonting tycks 

alltså ha förändrats i borgarnas syn på syftet med studierna. Detta diskuteras mer i kapitel 5.

                                                            
34 Tabell 3.2.3
35 Tabell 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3
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4. Eleverna i komparation med Erik Brännmans studie

4.1 Social bakgrund hos inskrivna elever

Till skillnad från i Erik Brännmans undersökning av elever som gick på Vasaskolan mellan 

1750-1849, där alla inskrivna elever under den perioden undersökts, har i denna uppsats,

elever som gick i första klass under endast några utvalda perioder undersökts. Därför 

diskuteras nedan den procentuella fördelningen mellan de olika sociala grupperna. 

Tabell 4.1.1 ska skildra tiden för sammanslagningen på Vasaskolan som ägde rum 

höstterminen 1850. Därför har de sista nio åren av Erik Brännmans undersökningsperiod, 

samt det första nedslaget i denna uppsats undersökningsperiod tagits med.

Tabell 4.1.1 Social tillhörighet hos eleverna på Vasaskolan, procentuell fördelning

1840-
1849

Ht. 1865-
Ht. 1870

Präster,
Lärare 19 4

Borgare 29 49
Bönder,
Bergsmän 10 5
Stånds-
Personer 35 34

Soldater,
Torpare 1 1

Arbetare 4 7

Utan 
uppgift 2 -

Summa 100 100

Källa: Tabell 2.1 och 3.1.1

Grupperna bönder och bergsmän, arbetare och soldater och torpare är så små att skillnaderna 

som kan utläsas i tabell 4.1.1  betraktas som obetydliga. Åter är det inom de båda största 

grupperna, borgare och ståndspersoner, som det går att göra iakttagelser. Även gruppen 

präster och lärare är dock intressant här, eftersom denna grupp var av betydande storlek 
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innan sammanslagningen 1850. Gemensamt för dessa tre grupper är att under Brännmans 

undersökning har deras procentuella andel legat tämligen jämn, åtminstone från år 1830 och 

framåt. Gruppernas procentandelar efter sammanslagningen tycks också hållit i sig relativt 

bra, åtminstone till och med det andra nedslaget. Förändringarna kan därför betraktas som 

viktiga och inte endast tillfälliga toppar eller dalar.

Gruppen präster och lärare fick i och med sammanslagningen en minskad andel elever, från 

19 procent 1840-49 till 4 procent 1865-1870.36 Gruppen Borgare, däremot, fick en ökad andel

från 29 procent före sammanslagningen till 49 procent efter sammanslagningen. Den tredje 

gruppen som här jämförs är ståndspersoner, för vilken andelen under åren 1840-49 låg på 35

procent. Ht. 1865 – ht. 1870 låg andelen på 34 procent. Andelen ståndspersoner förändrades 

alltså inte i och med sammanslagningen.

Skillnaderna mellan de båda ovan beskrivna perioderna är så stora att sammanslagningen 

måste vara orsaken till dessa. Att siffrorna innan sammanslagningen respektive efter 

sammanslagningen är så pass beständiga styrker detta påstående. Att gruppen präster och 

lärare fick en kraftig minskning under perioden då sammanslagningen ägde rum, kan delvis 

förklaras med att den totala andelen präster i Sverige minskade under denna period.37 Även en 

annan förklaring kan dock vara värd att titta på. Orsaken kan tänkas vara att de flesta elever 

tillhörande präster och lärare gick i skolan med avsikt att läsa på universiteten, elever från 

denna grupp hade alltså redan innan sammanslagningen i hög grad funnits representerade på 

Vasaskolan, som då alltså endast var en gymnasieskola. Efter sammanslagningen blev 

Vasaskolan ett allmänt läroverk där eleverna var åtta år och uppåt. Många av de elever som 

kom att skrivas in på Vasaskolan hade andra mål med sin utbildning än de elever som skrevs 

in på Vasaskolan innan sammanslagningen, 

Samma förklaring kan göra sig aktuell för borgarna, vilka ökade i andel efter 

sammanslagningen. Dessa hade i mindre utsträckning än präster och lärare universitetsstudier 

som mål och hade därför inte i samma utsträckning skrivits in på Vasaskolan innan 

sammanslagningen, då denna endast var en gymnasieskola. 

                                                            
36 Tabell 4.1.1
37 Sjöstrand (1965), s. 19
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4.2 Elever med fullföljda studier

Som nämnts, omfattar undersökningen av vilka elever som fullföljt sina studier i Erik 

Brännmans artikel endast åren1750-1820. Att göra en jämförande undersökning av den 

sociala bakgrunden blir därför svårt, då hoppet mellan 1820 och 1865 (då denna uppsats 

undersökning tar sin början) är så pass stort att några slutsatser blir svåra att dra. Något som 

däremot ska belysas här är hur stor procentandel av eleverna som fullföljde sina studier på 

Vasaskolan med behörighet att läsa vidare på universitetsnivå.38

Andelen elever som fullföljt studierna pendlade mellan 71 och 90 procent under perioden 

1750-1820.39 De som fullföljde studierna utgjorde alltså en stor majoritet. Under perioden 

1865-1899 hade en stor förskjutning skett, den totala andelen elever mellan åren 1865-1899 

som fullföljde sina studier låg på 22 procent.40

Före sammanslagningen utgjorde de elever som fullföljde sina studier alltså en stor majoritet 

av eleverna, medan eleverna som fullföljde sina studier efter sammanslagningen istället kom 

att utgöra en minoritet. Detta kan förklaras på samma sätt som ovan, med att de elever som 

gick på Vasaskolan innan sammanslagningen var gymnasieelever, gymnasiet var som nämnts 

tidigare till för att förbereda elever för studier på universitetsnivå. Man kan då dra den 

slutsatsen att de elever som skrevs in i gymnasiet gjorde detta med universitetsstudier som 

mål, och de flesta nådde därför också dit. Efter sammanslagningen blev antalet avhoppare 

därför betydligt större, då många elever från de lägre skolorna haft andra avsikter med sina 

studier och därför inte heller fullföljt dem.

I denna jämförelse mellan eleverna före och eleverna efter sammanslagningen kan man se hur 

olika sociala grupper haft olika mål med sina studier. Grupperna präster och lärare, borgare 

samt ståndspersoner var de grupper som tillsammans utgjorde den största andelen elever på 

Vasaskolan innan sammanslagningen.41 Det kan därför tänkas att det var dessa grupper som i 

största mån hade universitetsstudier som mål med skolgången. Dock tyder undersökningen av 

elever på Vasaskolan efter sammanslagningen på att borgare inte i lika hög mån som de andra 

två grupperna fullföljde studierna. Vad som tyder på detta är att gruppen borgare, till skillnad 

                                                            
38 Här används inte begreppet studentexamen, eftersom denna kom först 1864 och därför inte fanns under Erik 
Brännmans undersökningsperiod. Fullföljda studier innebar för perioden innan studentexamen infördes ett 
avgångsprov, vilket sedan följdes av ett intagningsprov vid universitetet. Se kap. 1.8.
39 Tabell 2.2.1
40 Tabell 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3
41 Tabell 4.1.1
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från de andra två grupperna, ökade sin andel elever efter sammanslagningen, vilket innebar att 

en stor del av borgarna inte inriktat sig mot studentexamen. Något som också bevisar den 

tesen är att borgare faktiskt fullföljde sina studier i betydligt mindre utsträckning än präster 

och lärare och ståndspersoner efter sammanslagningen.42

                                                            
42 Tabell 3.2.1 och 3.2.2
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5. Slutsatser

5.1 Elver på Vasaskolan 1865-1899

Utifrån den första frågeställningen kommer här elever på Vasaskolan under uppsatsens 

undersökningsperiod att diskuteras.

5.1.1 Social tillhörighet hos elever i första klass

Genom studien i denna uppsats av elever som gick på Vasaskolan under perioden 1865-1899, 

har vissa förändringar kunnat urskiljas. Två sociala grupper har dominerat elevantalet på 

skolan, dessa grupper är borgare och ståndspersoner. Inom båda dessa grupper skedde som 

nämnts ovan en förskjutning under slutet av perioden. Ståndspersoner kom att få en ökad 

andel elever på skolan, medan gruppen borgare minskade sin andel.43

Dessa förskjutningar kan jämföras med Wilhelm Sjöstrands redogörelse av Sveriges totala 

befolkning. I denna redogörelse har gruppen allmän tjänst och fria yrken minskat sin andel 

något under 1800-talets slut, samtidigt har gruppen industri och hantverk, handel och 

samfärdsel ökat sin andel under periodens slut. I den gruppen har borgare och arbetare införts 

i denna uppsats.44 Resultaten från undersökningen av Vasaskolans elever och Wilhelm 

Sjöstrands redogörelse av Sveriges befolkning tycks alltså gått åt motsatt håll. Som redan 

nämnts är dock jämförelserna osäkra eftersom olika klassificeringar använts och en 

omvandling därför gjorts. Det blir därför svårt att dra några slutsatser kring detta. Under

gruppen industri och hantverk, handel och samfärdsel har ju som nämndes inte endast borgare 

utan även arbetare införts. Det är möjligt att det är just arbetarna som, under denna tid då 

industrialiseringen tagit fart, ökat och gjort att denna grupp utgjort en större andel av den 

totala befolkningen i Sverige. 

En av uppsatsens hypoteser bygger på Christina Florin och Ulla Johanssons teori om att 

industrialiseringen skulle ha bidragit till att ”uppåtstigande sociala klasser och skikt gjorde 

anspråk på makt och inflytande…”.45 De lägre sociala grupperna, som i denna uppsats avser 

alla grupper utom präster och lärare samt ståndspersoner, ska alltså tagit sig in i skolan i högre 

utsträckning. Att gruppen borgare minskat sin andel elever på Vasaskolan under denna tid, 

                                                            
43 Tabell 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3
44 Tabell 1.5.2
45 Florin- Johansson (1993) s. 269
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samt att ingen av de andra lägre samhällsgrupperna fått någon tydlig ökning46, visar dock på 

motsatsen. 

5.1.2 Social tillhörighet hos elever med avlagd studentexamen

Även vid undersökningen av vilken social tillhörighet de elever som tog studentexamen på 

Vasaskolan mellan åren 1865 och 1899 hade, har grupperna ståndspersoner och borgare varit 

de intressanta grupperna, då de andra varit så pass små att slutsatser blivit svåra att dra. 

Ståndspersoner hade en ganska jämn andel elever med avlagd studentexamen under perioden, 

en andel som låg mellan 18 och 24 procent av det totala antalet ståndspersoner.47 Denna andel 

är relativt stor om man jämför med borgarna under de två första nedslagen, då borgare med 

avlagd studentexamen hade en andel på 11 respektive 9 procent av den totala andelen borgare 

på Vasaskolan.48

Hur stämmer då detta med hypotesen om att eleverna från de högre socialgrupperna49 i högre 

grad riktar in sig mot högre studier? Orsakerna bakom denna förklaringsmodell är 

föräldrarnas yrke, utbildning, ekonomi. Föräldrarnas ekonomi kan här inte diskuteras, då 

klassificeringen i sociala grupper inte säger något om denna. Som nämnts ovan kan grupperna 

ses som mycket heterogena med olika ekonomiska förhållanden inom samma grupp. De 

ekonomiska aspekterna kan dock, som Christina Florin och Ulla Johansson påpekat haft en 

negativ effekt på de lägre socialgrupperna, då föräldrarna inom dessa grupper inte haft råd att 

ha sina barn i skolan. Den ekonomiska aspekten kan alltså ses som en förklaring till att 

andelen elever från de lägre sociala grupperna i mindre utsträckning än högre sociala grupper 

fanns representerade på skolan och tog studentexamen.

Inte heller föräldrarnas utbildning, vilken ses av Robert Eriksson och Jan O. Jonsson som en 

viktig faktor, kan i denna uppsats bevisas vara en orsak till ståndspersonernas höga andel 

elever med avlagd studentexamen. Fädernas yrken säger dock en del om utbildningen, många 

yrken inom gruppen ståndspersoner kan antas ha krävt utbildning. Att många av fäderna i 

gruppen ståndspersoner kan antas haft hög utbildning kan alltså vara en påverkande faktor, 

även om den inte här med säkerhet kan bevisas.

                                                            
46 Tabell 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3
47 Tabell 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3
48 Tabell 3.2.1 och 3.2.2
49 Med hög social grupp hänvisas till klassifikationsmodellen i uppsatsen, där präster och lärare samt 
ståndspersoner utgör de högre grupperna.
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Även föräldrarnas yrken sågs som en viktig aspekt. Denna faktor är den som bäst kan förklara 

resultaten, eftersom den sociala klassificeringen bygger just på fädernas yrken. Föräldrar med 

högt uppsatta yrken hade barn som i högre utsträckning lyckades i skolan. Denna teori 

förklaras med att exempelvis tjänstemännens barn, genom sina föräldrar kände till sådana 

yrken och blev främmande för yrken som inte krävde utbildning. Barnen inriktade sig därför 

mot tjänstemannayrken de också. En tänkbar förklaring är också att ståndspersonerna, till 

skillnad från exempelvis bönder och borgare, inte hade något att lämna efter till sina barn att 

förvalta efter sin död. Bonden lämnade exempelvis sin gård till sina barn och inom 

borgarklassen kunden en son ärva faderns smedja eller bageri. För ståndspersonen fanns alltså 

inte denna möjlighet i samma utsträckning.

Det är alltså tänkbart att anledningen till att en stor andel ståndspersoner funnits 

representerade på Vasaskolan och även att en stor andel ståndspersoner tagit studentexamen, 

är just att dessa har en hög social ställning i samhället, i och med deras yrken. Kanske också 

genom deras goda ekonomi och höga utbildning. Detta har dock inte kunnat bevisas. 

Sociala bakgrunden som en förklarande orsak till varför vissa elever lyckats bättre i skolan än 

andra, kan på samma sätt som för ståndspersonerna förklara varför en sådan liten andel 

borgare tog studentexamen. Dock skedde en stor förändring under slutet av 

undersökningsperioden, gruppen borgare med avlagd studentexamen ökade drastiskt sin andel 

– från att under perioden 1880-1885 ligga på 9 procent, till att 1895-1899 utgöra 37 procent 

av alla borgare.50

Något måste alltså ha hänt under denna period, vilket gjorde att borgarna fick ett ökat intresse 

för utbildning. Detta kan förklaras med Florin och Johanssons modell, att industrialiseringen 

påverkat de lägre klasserna på så sätt att utbildning kom att få ett större värde. När man tittar 

på avlagd studentexamen tycks alltså denna hypotes stämma.

Att borgarna fick ett ökat intresse för utbildning har alltså visats. Undersökningen ger inte 

utrymme till att ge orsaker till varför. Kanske var det så som Florin och Johansson antyder, att 

”representanter för uppåtstigande sociala klasser och skikt gjorde anspråk på makt och 

inflytande, samtidigt som de strävade efter att omforma skolsystemet för den egna klassens 

syften.”51. Alltså att borgarna för att få makt och inflytande använde utbildningen som ett 

                                                            
50 Tabell 3.2.2 och 3.2.3
51 Florin- Johansson (1993), s. 269
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medel. Vilka dessa orsaker var kan i övrigt endast spekuleras om, och det lämnas till någon 

annan att undersöka.

5.2 Förändringar i och med skolreformen 1849

Under 5.1 har resultaten från uppsatsen undersökning, som gjorts för att besvara den första 

frågeställningen diskuterats. Den andra frågeställningen, berör om några förändringar i och 

med sammanslagningen mellan de olika skolformerna kom till uttryck. Denna diskuteras 

nedan.

5.2.1 Elevernas sociala tillhörighet

Jämförelsen mellan Erik Brännmans studie och undersökningen i denna uppsats har visat att 

vissa förändringar skedde vad gäller den sociala tillhörigheten hos eleverna på skolan i och 

med sammanslagningen mellan apologistskolan, lärdomsskolan och gymnasiet, som trädde i 

kraft 1850. Även i detta fall var ståndspersoner och borgare intressanta grupper, men gruppen 

präster och lärare var också av intresse.

Andelen ståndspersoner på skolan förändrades inte nämnvärt i och med sammanslagningen, 

det gjorde dock de andra två grupperna. Präster och lärare minskade sin andel med 15 procent, 

medan gruppen borgare ökade med 20 procentandelar.52 Dessa förändringar kan förklaras 

med själva sammanslagningen, att den innebar att Vasaskolan kom att innehålla fler 

skolformer än tidigare, då den enbart var en gymnasieskola. Efter sammanslagningen kom 

därför elever som var betydligt yngre och inte inriktade sig mot högre studier på gymnasie-

och universitetsnivå, att öka sin andel på bekostnad av andelen hos de grupper som i större 

utsträckning gick upp till gymnasiet. Borgarna var en sådan grupp som fick en stor ökning 

efter sammanslagningen. Präster och lärare, däremot tycks ha varit en grupp inom vilken 

eleverna var inriktade att läsa på gymnasiet, den stora andel de utgjorde på Vasaskolan, 19 

procent av det totala elevantalet, gör att det går att anta att präster och lärare var 

överrepresenterade på skolan och alltså var en social grupp som var mycket studieinriktade.

Vad dessa förskjutningar i andelar hos elevernas sociala tillhörighet har medfört kan inte 

sägas. Det kan hända att elever från lägre sociala grupper som inte gick på Vasaskolan då den 

endast var en gymnasieskola, kom att gå längre i sina studier då gymnasiet ingick i den skola 

de gick på. I detta går dock utifrån denna undersökning endast att spekulera. 

                                                            
52 Tabell 4.1.1
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5.2.2 Social tillhörighet hos elever med fullföljda studier

Elever som fullföljde studierna har varit svåra att jämföra. Brännmans undersökning sträcker 

sig endast fram till 1820, vilket innebär att information saknas för tiden närmast själva 

sammanslagningen. Dock har visats att en mycket större andel elever tog studentexamen 

innan sammanslagningen än efter sammanslagningen.53 Detta förklaras med att 

sammanslagningen innebar att apologistskolan och lärdomsskolan ingick i den skola som 

tidigare endast varit en gymnasieskola. Därför kom elever att ingå, vilka inte inriktade sig mot 

studier på så hög nivå som gymnasiet, och därför hoppade av tidigare. 

Övriga förändringar som kan ha följt sammanslagningen kan inte visas, eftersom (som 

nämnts) information saknas för detta i Brännmans material.

                                                            
53 Tabell 2.2.1 och 3.2.1
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6. Sammanfattning

I denna uppsats har eleverna på Vasaskolan i Gävle undersökts under perioden 1865-1899 för 

att se vilken social tillhörighet de hade samt vilken social tillhörighet som dominerade hos 

den del av dessa elever som tog studentexamen. Detta för att få en bild av i vilket syfte de 

olika sociala grupperna skrev in sig på skolan. En jämförelse har sedan gjorts med Erik 

Brännmans material som behandlar ungefär samma sak hos elever på Vasasskolan mellan 

1750 och 1849, detta för att se vilka skillnader skolreformen 1849 utgjorde. En jämförelse har 

även gjorts – i den utsträckning det varit möjligt – mellan social tillhörighet hos Vasaskolans 

elever 1865-1899 och Sveriges totala befolkning, för att få en tydligare bild av den sociala 

fördelningen. Allt detta har gjorts i syfte att belysa de sociala skillnaderna i skolan.

En stor del av uppsatsen har gått ut på att klassificera eleverna i sociala grupper. Den sociala 

gruppen bestämdes av elevernas fäders yrken och klassifikationsmodellen har i stora drag följt 

den ståndsindelning som även Brännman använde vid sin studie. Detta för att göra 

jämförelsen med den möjligt. Dock har detta försvårat uppsatsens diskussion och slutsatser, 

då den sociala tillhörigheten oftast klassats på andra sätt för 1800-talets andra hälft eftersom 

ståndssystemet då försvunnit. Vid jämförelse mellan Sveriges befolkning och eleverna på 

Vasaskolan har exempelvis en annan indelning använts, inom vilken de sociala grupperna i 

denna uppsats har inordnats. Resultaten från den jämförelsen kan därför inte ses som exakta, 

utan får vara en slags vägledning. Vad som gick att utläsas var att gruppen bönder och 

bergsmän var mycket underrepresenterade på Vasaskolan, medan ståndspersoner och borgare 

var de grupper som kunde ses som överrepresenterade. De övriga sociala grupperna var svåra 

att bedöma då de utgjorde en så liten andel av eleverna på Vasaskolan. 

Resultaten har visat att de tre grupper som i störst utsträckning fanns representerade på 

Vasaskolan innan sammanslagningen var präster och lärare, borgare samt ståndspersoner. 

Sammanslagningen gjorde sedan att präster och lärare minskade sin andel, ståndspersoner fick 

sin andel oförändrad, medan den tredje gruppen, borgare kom att öka sin andel elever på 

skolan. Detta kan förklaras med att präster och lärare var den grupp inom vilken eleverna 

främst varit inriktad mot universitetsstudier, och därför redan i hög mån fanns representerade 

på Vasaskolan då den var en gymnasieskola som förberedde för studier på universitetsnivå. 

Många borgare och elever ur de andra grupperna hade andra mål med sina studier och 

inriktade sig i mindre omfattning mot universitetsstudier. När då sammanslagningen trädde i 

kraft 1850 kom Vasaskolan att även bli en skola för de elever som inte inriktade sig mot 
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gymnasiet och andelen hos dessa sociala grupper ökade därför på prästernas och lärarnas 

andels bekostnad. Samma förklaring kan även användas till att förklara varför andelen elever 

som fullföljde studierna minskade drastiskt i och med sammanslagningen – många elever gick 

inte upp på gymnasienivå utan hoppade av i förtid.

Gruppen ståndspersoner har haft en relativt hög och jämn andel elever med avlagd 

studentexamen under perioden, vilket har diskuterats utifrån uppsatsens teori utifrån Robert 

Eriksson och Jan O. Jonssons modell, att de elever vars föräldrar har hög utbildning, god 

ekonomi och tillhör hög samhällsklass (utifrån vilket yrke de har) är de elever som i störst 

utsträckning inriktar sig mot högre studier. Det har utifrån detta konstaterats, att ekonomi och 

utbildning är faktorer som undersökningens resultat inte berör, och utifrån dessa faktorer kan 

endast antaganden göras. Christina Florin och Ulla Johansson har dock förklarat hur 

terminsavgifter gjort det svårt för fattigare familjer att sätta sina barn i skolan. Det är yrken 

som här blir den viktigaste delen, då undersökningen visar vilka yrken fäderna haft. 

Hypotesen om att elever från högre sociala grupper (präster och lärare samt ståndspersoner) är 

de som i störst mån tagit studentexamen. 

Den viktigaste förändringen som skedde under undersökningsperioden 1865-1899 var att 

borgarna ökade sin andel elever med avlagd studentexamen. Detta har bevisat uppsatsens

hypotes utifrån Christina Florin och Ulla Johansson, att industrialiseringen som tog fart under 

1870-talet gjorde att utbildning betonades i större utsträckning och att de lägre sociala 

grupperna tog större plats i skolan. Vilka orsaker bakom detta har dock uppsatsen inte 

utrymme att diskutera.
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Bilaga 1. Alla fäders yrken indelade i sociala grupper

1. Präster och lärare

 Komminister
 Kontraktprost
 Kyrkoherde
 Lektor
 Läroverksadjunkt
 Navigationslärare
 Predikant
 Sjömansmissionär 
 Skollärare

2. Borgare

2.1 Köpmän 
 Agent
 Grosshandlare
 Handelsresande
 Handlande
 Järnhandlare
 Läderhandlande
 Skeppshandlare

2.2 Hantverkare
 Bagare
 Bagaremästare
 Boktryckare
 Bryggare
 Bryggmästare
 Byggmästare
 Cigarrmästare
 Fotograf
 Färgare
 Garvare
 Gördelmakare
 Hattmakare
 Oboist
 Instrumentmakare
 Konstförvant
 Kopparslagaremästare
 Körsnär
 Maltmästare 
 Mjölnare
 Modellsnickare
 Murare
 Musikant
 Målare
 Målaremästare
 Mältare
 Plåtslagare
 Sadelmakare
 Segelmakare
 Skeppsbyggmästare
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 Skomakare
 Skomakaremästare
 Skräddare
 Smed
 Smedsmästare
 Snickargesäll
 Sockerbagare
 Stadsbyggmästare
 Stenhuggare
 Trädgårdsmästare
 Verksmästare

2.3 Skeppare, sjökaptener
 Sjökapten
 Skeppare
 Ångbåtsbefälhavare

3. Bönder och bergsmän

 Arrendator
 Bergsman
 Bonde
 Hemmansägare
 Lantbrukare
 Nämndeman

4. Ståndspersoner

4.1 Civila tjänstemän
 Bankkamrer
 Bokhållare
 e. Mätare
 Godsexpeditör
 Handelskassör
 Kamrer
 Jägmästare
 Komm.lantm.
 Kommissionär
 Konsul
 Kronofogde
 Kronolänsman
 Landskamrer
 Landskanslist
 Lantmätare
 Länsman 
 Navigationsskoleföreståndare
 Polisbetjänt
 Poliskommissarie
 Postmästare
 Skogsförvaltare
 Stadsfiskal
 Stadskassör
 Stationsskrivare
 Stationsvakt
 Syssloman 
 Trafikchef
 v. Konsul 
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4.2 Militärer 
 Fanjunkare
 Kapten
 Kvartersman
 Major

4.3 Brukspersonal 
 Bruksförvaltare
 Bruksinspektor
 Bruksläkare
 Brukspatron
 Kassör

4.4 Övriga ståndspersoner
 Apotekare
 Baningenjör
 Civilingenjör
 Direktör
 Disponent
 Fabriksägare
 Fabrikör
 Förvaltare
 Garverifabrikör
 Gårdsägare
 Gästgivare
 Ingenjör
 Inspektor
 Konduktör 
 Källarmästare
 Lasarettsläkare
 Lokomotivförare
 Läderfabrikör
 Magasinsföreståndare
 Maskindirektör
 Organist
 Possessionat
 Redaktör
 Reseombud
 Rättare
 Skeppsklarerare
 Skogsinspektor
 Smidesdirektör
 Smidesfabrikör
 Stationsinspektor
 Styrman
 Sågverksinspektor
 Uppsyningsman
 Urfabrikör
 Veterinärläkare
 Värdshusidkare
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5. Torpare

 Torpare

6. Arbetare

 Arbetare
 Bolagsarbetare
 Faktoriarbetare
 Hustimmerman
 Maskinist
 Postilljon
 Sjöman
 Sjötimmerman
 Sjötullsvaktmästare
 Tobaksarbetare
 Vaktmästare
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