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Abstract 
Den här uppsatsen skildrar utvecklingen av flickors skolsituation vid högre allmänna 

läroverkets gymnasium i Västerås mellan åren 1927 och 1937.  Uppsatsen redogör för både 

lärarkollegiets och de manliga elevers attityder gentemot de kvinnliga eleverna. I uppsatsen 

undersöks även vilken ring flickorna valde, latin- eller realringen samt om lärarnas attityder 

på något sätt kom att påverka flickornas betyg. Undersökningen visar att lärarkollegiet var 

oenigt i frågan rörande flickors rätt till högre utbildning. Det främsta argumentet mot att tillåta 

flickorna att läsa vid gymnasiet var den hävdade lokalbristen, något som Kungl. Maj: t inte 

hörsammade, istället beslutade Kungl. Maj: t att omvandla läroverket till ett samläroverk från 

och med läsåret 1932 – 1933. Ett beslut som väckte blandade känslor hos kollegiets 

medlemmar. De manliga elevernas attityder gentemot de kvinnliga eleverna var tämligen 

skiftande. Flera utav de manliga eleverna var emot beslutet att tillåta flickor läsa vid 

gymnasiet, men det fanns även ett flertal som hävdade motsatsen. De flesta utav flickorna 

valde latinringen framför realringen. I modersmålet befann sig de flesta flickor över eller runt 

medel, i matematik var det ett fåtal som låg över medel. 

 

Nyckelord: historia, samundervisning, attityder, undervisningshistoria 1927 - 1937
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1. Inledning 
Utbildningsväsendet i Västerås sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan på 1200-talet 

etablerade sig en av tidens intellektuella eliter i staden, dominikanorden. De lät inrätta ett 

konvent i Västerås år 1244 där bland andra Petrus de Dacia, en av Sveriges första kända 

författare, verkade som prior under en kortare period. 1 Århundraden senare upprättades ett 

gymnasium i staden av biskop Johannes Rudbeckius. Året var 1623 och gymnasiet tillhör ett 

av de äldsta i landet. 2  

   Det var dock inte alla medborgare som hade möjlighet att studera vid gymnasiet, den grupp 

som under längst tid utestängts från att äntra dess dörrar var de kvinnliga eleverna och det 

skulle ta drygt 300 år för dessa dörrar att så sakteligen öppnas.  

   Gunnar Richardsson skriver på baksidan av sin bok Svensk utbildningshistoria – Skola och 

samhälle förr och nu att förutsättningen för att förstå dagens skola och dess problem, är att vi 

känner till dess historia. Som blivande lärare håller jag helt med Richardsson och när det så 

var dags att skriva denna C-uppsats kändes det som ett självklart val att skriva något med 

anknytning till just skolans historia. Då jag själv vuxit upp utanför Västerås kändes det 

motiverat att förlägga studien till just denna stad. Resultatet blev ett arbete om flickors 

tillträde till läroverkets gymnasium i Västerås.     

   Jag vill här passa på att tacka min handledare Boel De Geer som tog sig an mig och som 

givit mig stöd och uppmuntran under arbetets gång. Till personalen vid Stadsarkivet i 

Västerås riktar jag ett stort tack för all hjälp med att finna källmaterial. Jag vill också tacka 

min familj som tagit sig tid att lyssna, läsa och kommentera det preliminära arbetet samt 

assisterat vid arbetet med Excel.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                 
1 Sandberg, Erik, (1994), Västerås gymnasium – Från stiftsgymnasium till borgerligt läroverk, ss. 18 – 19. 
2 Richardson, s. 35.  
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1. 1 Syfte 

Syftet med detta arbete är främst att skildra utvecklingen av flickors skolsituation vid högre 

allmänna läroverkets gymnasium i Västerås under en tio års period, från de första inledande 

diskussionerna om flickors eventuella inträde 1927 och fram till slutet av 1937. Med 

skolsituation menas här hur flickorna mottogs vid gymnasiet av lärare och manliga 

klasskamrater. Syftet är dessutom att se vilken inriktning latin- eller realringen flickorna valde 

samt att se om lärarnas attityder på något sätt kom att påverka flickornas betyg.  

 

1. 2 Frågeställningar 

1. Hur gick det till när flickor fick tillträde till gymnasiet vid Rudbeckianska skolan i 

Västerås?  

2. Vilka attityder mötte de första flickorna vid deras inträde i gymnasiet från 

lärarkollegiet och de manliga klasskamraterna? 

3. Hur såg flickornas skolsituation ut? I relation till: 

- deras antal?  

- val av linje vid gymnasiet?  

- förekom det någon särbehandling gällande flickornas betyg? 

 

1. 3 Metod och material 

Denna uppsats är deskriptiv, målet har varit att beskriva flickornas skolsituation vid läroverket 

i Västerås och därmed kändes det motiverat att uppsatsen blev just deskriptiv.   

   Materialet i detta arbete består främst av arkivmaterial från Rudbeckianska skolans arkiv 

som finns vid Västerås stadsarkiv. Bland arkivmaterialet finns bland annat lärarkollegiets 

protokoll som redovisar för behandlande frågor vid lärarkollegiets möten. Dessa protokoll ger 

även en bild av de attityder som förekom bland lärarna gentemot flickors tillträde till 

läroverket. 

   För att få en bild av de manliga elevernas inställning till kvinnliga elever i skolan, valde jag 

att gå igenom studentföreningens, Västerås fosterländska gymnasieförbund, protokoll som 

bland annat redogör för dessa elevers inställning till kvinnliga elever och medlemmar.      

   Stadsfullmäktiges protokoll och handlingar har studerats för att få fram en bild av hur 

makthavarna i Västerås resonerade kring flickors högre utbildning.  

   För att få svar på de frågeställningar som ställts i denna uppsats genomfördes en granskning 

över det material som presenterats tidigare. Jag gick igenom protokollhandlingarna sida för 

sida och gjorde nedslag vid varje punkt som behandlade just de ämnen som var relevanta för 
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frågeställningarna. Resultatet presenteras i uppsatsens kapitel tre till fem och analyseras och 

diskuteras i uppsatsens avslutande diskussion. Metoden för denna del av undersökningen är 

således kvalitativ.  

   Betygskataloger har använts för att få fram vilka betyg flickorna fick i jämförelse till 

pojkarna och dessa kataloger visar även vilken inriktning, latin- eller realringen, flickorna 

valde vid gymnasiet samt hur många flickor som läste vid gymnasiet under dessa år.  

   Denna del av undersökningen genomfördes på liknande sätt som tidigare beskrivits. Jag 

gick igenom betygskatalogerna sida för sida och räknade antalet elever i varje klass samt hur 

många som var flickor och hur många som var pojkar. Därefter gick jag igenom elevernas 

betyg i modersmålet samt i matematik och samanställde vilka betyg flickorna fick samt vilka 

betyg som tilldelats pojkarna. Genom att räkna hur många utav flickorna som fanns i 

respektive klass fick jag fram hur många utav dessa som valt latin- respektive realringen. 

Resultatet sammanställdes i två diagram. Det ena diagrammet redogör för antalet flickor 

under den undersökta perioden och det andra redogör för hur många flickor som läste vid 

latin- respektive realringen, detta utgör en kvantitativ del av uppsatsen. 

    

1. 4 Källkritik 

Materialet till detta arbete har, som tidigare nämnts, framförallt hämtats från arkivhandlingar.  

När det gäller materialets äkthet så är det föga troligt att materialet har förvanskats. Det rör sig 

om material från 1927 och fram till 1937, vilket innebär att det inte förflutit alltför lång tid 

från det att materialet nedtecknades och fram till idag, vilket innebär att förfalskning eller 

omskrivning av materialet är föga troligt. Vad man bör ha i åtanke är att lärarkollegiet troligen 

var betydligt mer återhållsamma i sina kommentarer än vad de manliga eleverna var, i alla fall 

med vad som verkligen skrevs ned i protokollen. Trots detta så finns det, enligt min mening, 

ingenting som tyder på att något av större vikt utelämnats. 

   Gällande gymnasieföreningen bör det anmärkas att det enligt föreningens stadgar endast 

fick intagas 60 medlemmar, under 1930-talet kom föreningens stadgar att ändras och 

medlemsantalet släpptes då fritt. De manliga elevernas attityd gentemot kvinnliga elever är 

således attityderna hos en del av det totala antalet manliga elever som studerade vid 

läroverkets gymnasium.  

   Då det rör sig om en stor mängd material som spänner över en tio års period är det möjligt 

att något har ”tappats” under arbetets gång, ambitionen har dock genomgående varit att 

redovisa ett fullständigt material utifrån de frågeställningar som ställts i denna uppsats.    
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1. 5 Avgränsning 

Det här arbetet redogör för flickors skolsituation under en tio års period och det främsta 

materialet har hämtats från arkiv. Detta medför att det krävs en avgränsning för att arbetet ska 

bli genomförbart under den tidsram som har gällt vid arbetet. När det gäller attityderna till de 

kvinnliga eleverna från lärare och manliga klasskamrater har nedslag gjorts varje år.      

   När det gäller flickornas betyg har en avgränsning skett genom att göra nedslag vart annat år 

med start 1928, vilket var det år de första kvinnliga eleverna antogs till gymnasiet. Trots att 

nedslagen inte skett varje år, är det min övertygelse att detta ändå bör ge en överskådlig bild 

över den utveckling som skett inom gymnasieskolan under den undersökta perioden.  

 
1. 6 Tidigare forskning 

Marie Nordström har skrivit avhandlingen Pojkskola, Flickskola, Samskola – 

Samundervisningens utveckling i Sverige 1866 – 1962, som kom ut 1987. Med 

samundervisning syftar Nordström på idéerna om: ”pojkar och flickor skulle gå i samma 

skola, i samma klass, ha samma lärare, läsa samma kurser och ta samma examina”. 3  

   I avhandlingen följer Nordström, som titeln anger, samundervisningens utveckling i Sverige 

från 1885 års flickskoleutredning fram till 1957 års skolberedning. Hon redogör även för 

attityder och tankegångar rörande kvinnoemancipationen som framlades av olika forskare och 

så kallade samhällsvetare under perioden. Tidens psykologiska forskning rörande skillnader 

mellan könen utgör ett ledande tema i hennes avhandling.  

   Nordströms teori i avhandlingen baserar sig på en teori utformad av två norska sociologer 

vid namn Kristin Tornes och Hildur Ve. Dessa två har framhävt samhällets beroende av 

oavlönat arbete som exempelvis kan innebära att ta hand om äldre och sjuka anhöriga, ett 

arbete som oftast utförs av kvinnor. De två sociologerna hävdar att flickor väljer utbildning 

efter deras dubbla funktion. ”Flickorna utsätts för en könsspecifik socialisation i 

utbildningssystemet.” Nordström hävdar att: ”Huvudpoängen i deras undersökning är att de 

två könen relaterar sig olika till arbetsmarknaden och har en olikartad anknytning till familj 

och arbetsliv under ett livsförlopp.” 4 

   När flickorna väl fått tillträde till gymnasiet hävdar Nordström att flertalet flickor valde 

latinringen med dess humanistiska inriktning framför realringen. Latinringen var språkligt 

                                                 
3 Nordström, Marie, (1987), Pojkskola, Flickskola, Samskola – Samundervisningens utveckling i Sverige 1866 – 
1962, s. 6.  
4 Nordström, s. 5.  
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inriktad och ansågs passa flickornas ”läggning”, det var också ett självklart val för de flickor 

som ville arbeta som lärare eller bibliotekarie. 5 

   Ett centralt tema i Nordströms avhandling är ”flickornas dubbla framtidsmål”, det vill säga 

rollen som maka och mor. Nordström hävdar att under hela den period hon undersökt, har 

flickornas utbildningsmål i stort sett alltid varit dubbel i jämförelse till pojkarnas. Hon hävdar 

dessutom att flickor idag fortfarande väljer utbildning och yrke efter just detta mål.   

   Nordström visar med sin undersökning på ett tydligt och konkret sätt varför drömmarna om 

ett jämställt samhälle, och då framförallt en jämställd skola, tagit så lång tid att förverkliga.  

   Gunhild Kyles avhandling Svensk flickskola under 1800-talet, (1972), behandlar såsom 

titeln avslöjar den svenska flickskolan och dess utveckling under 1800-talet. Kyles avhandling 

visar att flickskolorna var till för de högre samhällsgrupperna. Det var framförallt 

borgarklassen i städerna som stödde flickskolan vilket, enligt Kyle, tyder på att utbildning 

sågs som ett klassmärke, något som inte kom att ifrågasättas först långt senare under den 

undersökta perioden. Kyles avhandling visar också att flickskolorna kom att expandera 

kraftigt vid 1800-talets mitt, vilket medförde att det i vissa städer kunde erbjudas i stort sett 

lika god utbildning till både flickor och pojkar.  Flickskolornas mål med utbildningen var 

dock olik i jämförelse med gossläroverken. Flickorna skulle först och främst utbildas i rollen 

som maka och mor. Kyle ger en gedigen bild av flickskolans utveckling och hon visar på ett 

tydligt sätt kvinnans ställning i det patriarkaliska 1800-talet.   

 

2. Bakgrund 

Möjligheten att få grundläggande skolkunskaper eller läsa vidare vid gymnasiet har inte alltid 

varit en självklarhet i vårt land. 1842 infördes folkskolan, vilken slog fast statens yttersta 

ansvar för barns, både flickors och pojkars, grundläggande skolgång. Trots införandet av 

folkskolan skulle det dröja innan det fanns en skola i alla församlingar och innan alla barn 

faktiskt dök upp i skolan. Möjligheten att sedan studera vidare var under en lång tid en lyx 

förunnat få, de välbemedlades söner. 6 

   De attityder som framförallt kunde skönjas gällande flickors utbildning under 1800-talet 

hade rötter långt tillbaka i tiden. Upplysningsfilosofen Jean Jacques Rousseaus (1712 – 1778) 

idéer kom på många sätt att lägga grunden för de uppfostrans och utbildningsideal som var 

rådande för både flickor och pojkar. Rousseau hävdade att kvinnans främsta uppgift i livet var 

att behaga mannen.  
                                                 
5 Nordström, s. 133.  
6Red. Larsson, Hans Albin, (2000), Boken om Sveriges historia, s. 229. 
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Gällande flickors utbildning hävdade Rousseau att:  

 
Det är kvinnans sak att tillämpa principerna, mannens att finna dem… Alla kvinnornas 

betraktelser över ting, som icke direkt beröra deras plikter, skola vara riktade på att studera 

männen eller sådana angenäma kunskaper som ligger inom smakens område. Snilleverk 

överstiga deras fattningsförmåga; likaså hava de varken tillräcklig noggrannhet eller 

uppmärksamhet för att med framgång idka de exakta vetenskaperna.  7 

 

Marie Nordström framhåller i sin avhandling Pojkskola, Flickskola, Samskola även Luthers 

kvinnosyn som en starkt dominerande kraft i debatten gällande flickors utbildning under 

1800-talet. Maka och mor var kvinnans främsta uppgift i livet, enligt Luther, hon skulle 

dessutom var undergiven och lyda mannen. 8 

   Vid 1800-talets mitt inleddes dock de första stapplande stegen för jämställdhet mellan 

könen. År 1845 infördes lika arvsrätt för både söner och döttrar9, 1846 och 1864 års 

näringslagstiftning medförde att kvinnor gavs möjlighet att söka arbete inom den privata 

sektorn. Ogift kvinna kunde från och med 1858 ansöka om myndighetsförklaring, vilket även 

kom att innebära att kvinnor nu kunde använda sina eventuella ekonomiska tillgångar till 

privat företagsamhet. 10   

   Under 1800-talet inrättades en mängd flickskolor i landet. Dessa hade som främsta 

målsättning att flickorna skulle utbildas och uppfostras för deras livsuppgift, nämligen den 

som maka och mor. I takt med samhällsutvecklingen och kvinnans ökade möjligheter till 

förvärvsarbete ställdes också allt högre krav flickornas utbildning. 11  

   Den kanske största frågan, rörande flickors möjlighet till högre studier, och det som livligast 

diskuterades under mitten av 1800-talet och tidigt 1900-tal, var frågan om sam- eller 

särundervisning. Psykologer kallades in som experter för att uttala sig om de olikheter som 

kunde fastställas mellan flickor och pojkar. Det hävdades ofta att det fanns betydande 

avvikelser i begåvning mellan könen och att flickorna dessutom var känsligare och klenare än 

pojkar, framförallt under puberteten. 12 

   Ytterligare argument och idéer som hördes i debatten mot samundervisning var tankarna om 

fosterlandets nedbrytning. Om kvinnan lockas bort från hemmet till högre studier skulle detta 

                                                 
7 Nordström, ss. 22 – 23.  
8 Nordström, s. 24.  
9 Larsson, s. 251. 
10 Kyle, Gunhild, (1972), Svensk flickskola under 1800-talet, s. 35.  
11 Richardson, Gunnar, (2004), Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu, s. 126.  
12 Richardson, s. 128.  
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förr eller senare komma att drabba landets nativitet. Högre utbildning för flickor sågs utgöra 

en fara för deras förmåga att föda barn med rassjälvmord som följd. 13   

   De som var för samundervisning tog framförallt fasta på den demokratiska fostran som 

skolan borde erbjuda. Genom samundervisning hävdades det att förståelsen mellan könen 

skulle öka om flickor och pojkar fick studera sida vid sida såsom bror och syster. 14  

Frågan engagerade många grupper i samhället och en som uttalade sig i frågan var August 

Strindberg.  
 

Skolorna skola vara gemensamma för gossar och flickor, så att de båda könen tidigt lära känna 

hvarandra, och icke som nu, att gossarna gå och inbilla sig att flickorna äro englar, och flickorna 

tro att gossarna äro riddare. Härigenom undvikas äfven alla dessa fantasiens och brådmogenhetens 

stumma synder, hvilka hafva sin grund i könens isolering. 15 

 

   1870 beslutade riksdagen att kvinnor nu skulle ges möjlighet att studera vid universitet, 

samma år beslutades även att kvinnliga lärjungar skulle ges rätten att avlägga studentexamen. 

Flickorna hade dock inte rätt att delta i undervisningen vid statliga läroverk vilket medförde, 

att de flickor som ville avlägga studentexamen var nödgade att göra det som privatister vid ett 

läroverk för pojkar eller vid en flickskola som hade rätt att förrätta examen.16 

   Vid 1900-talets början var folkskolan den helt dominerande skolformen om man ser till 

antalet elever. Flickornas möjlighet att studera vidare var fortfarande mycket begränsad. Det 

fanns framförallt tre skolformer för högre utbildning som var avsedda för flickor vid denna tid 

och dessa var de statliga samskolorna, kommunala mellanskolor samt högre privata 

flickskolor. Nordström hävdar att: ”Frågan om statens skyldighet att sörja för flickornas 

skolundervisning utöver folkskolan realiserades till en viss del i 1904 års läroverksreform 

genom upprättandet av statliga samskolor i 19 mindre städer.” 17 

   För att läsa vid de kommunala mellanskolorna krävdes sex års folkskolestudier och vid 

mellanskolorna kunde eleverna avlägga realexamen. Vid mitten av 1920-talet utgjorde 

flickorna cirka 50 procent av eleverna vid kommunala mellanskolor. Den vanligaste 

skolformen för flickor efter folkskolan var dock de högre flickläroverken. 18 Mellan åren 1907 

                                                 
13 Nordström, ss. 85 – 86.  
14 Richardson, ss. 128 – 129.  
15 Nordström, s. 42.  
16 Nordström, s. 29.  
17 Nordström, s. 77. 
18 Nordström, s. 78. 
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till 1912 fanns i städerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund, Malmö och Helsingborg sju 

flickskolor med rätt att förrätta studentexamen. 19 

   Genom ett riksdagsbeslut år 1927 blev i stort sett samtliga av de statliga läroverken 

tillgängliga för flickor. I större städer som Stockholm och Göteborg skulle det dessutom 

inrättas högre allmänna flickläroverk. Vid de orter där flickläroverk saknades kunde kvinnliga 

elever få tillträde till gossläroverken om det där fanns plats för dem, målsättningen var dock 

att högre allmänna flickläroverk skulle inrättas vid de orter där sådana saknades. 20 

   Läroverken var på många sätt en sluten värld, det var inkörsporten till akademiska studier 

och det var framförallt en manlig värld. De pojkar som äntrade läroverkets portar skulle 

uppfostras till män. Det var också, en tidvis, mycket hård värld. I gymnastiken ingick 

krigsfostran och vapenövning som skulle göra pojkarna starka fysiskt. Bland eleverna vid 

läroverken förekom ofta en slags kamratuppfostran, eller pennalism om man så vill, där 

pojkarnas psyken skulle stärkas genom slagsmål, riter och dryckesaftnar. 21 

Det var till denna värld de första kvinnliga studenterna anlände.   

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Nordström, s. 29.  
20 Nordström, s. 114.  
21 Florin, Christina, Johansson, Ulla, (1993), ”Där de härliga lagrarna gro…” – Kultur, klass och kön i det 
svenska läroverket 1850 – 1914, s. 281.  



 12

3. Flickors tillträde till gymnasiet i Västerås 

I juni 1926 framställdes till stadsfullmäktige i Västerås en motion av en enskild motionär vid 

namn Herr Hiersmann, att utreda frågan gällande kvinnliga lärjungars inträde vid högre 

allmänna läroverkets gymnasium i Västerås. 22 Beredningsutskottet samt Drätselkammaren, 

det vill säga kommunens finansförvaltning, tillsatte en särskild delegation, där bland andra 

läroverkets rektor Samuel Landtmansson ingick, vilken påbörjade utredningen av frågan. 

Delegationen samlade information från ett tiotal läroverk där kvinnliga studenter redan fått 

tillträde, de gick igenom utrymmesfrågan och den lokalbrist som rådde vid gossläroverket, 

vilken de menade, kunde medföra vissa hygieniska problem. Trots att delegationen fått in 

tillräckligt med material för att fatta ett beslut i frågan, beslöt man på grund av just 

utrymmesfrågan att avvakta med sitt beslut. 23 

   Ytterligare en motion framställdes 1927 av Herr Hiersmann. Denne föreslog då, att från och 

med höstterminen 1928, plats skulle beredas vid läroverkets gymnasium till kvinnliga 

lärjungar som ville avlägga studentexamen.24  

   Frågan om flickors vidare utbildning blev nu ställd på sin spets och en möjlig lösning i detta 

spörsmål var att anordna ett högre flickläroverk. Drätselkammaren och Beredningsutskottet 

fick i uppdrag att uttala sig i frågan angående inrättandet av ett högre flickläroverk samt om 

flickor under tiden fram till dess inrättande skulle ges provisoriskt tillstånd att studera vid 

gossläroverkets gymnasium. Drätselkammaren var av den åsikten att ett högre flickläroverk 

borde inrättas i staden. De ekonomiska uppoffringar staden kunde behöva göra var, menade 

de, inte obetydliga, men kunde uppvägas av den ökande bosättning i staden som upprättandet 

av ett flickläroverk skulle medföra. Drätselkammarens medlemmar menade att 

Stadsfullmäktige inte skulle tjäna på att vänta med detta beslut. Om flickläroverket inte 

upprättades skulle samundervisning i gossläroverket säkerligen komma till stånd, vilket även 

det skulle medföra betydande utgifter. 25 

   Drätselkammaren ville inte se att flickor fick provisoriskt tillträde till gossläroverket i 

inväntan på det nya flickläroverket. Anledningen till detta ställningstagande var inte av 

ekonomisk natur, hävdade de, utan farhågan att ett sådant provisorium skulle medföra att 

frågan om inrättandet av ett högre flickläroverk skulle uppskjutas. Rättvisekrav hade 

framförts av Beredningsutskottet, att Västerås medborgare skulle ges samma fördelar som i 

andra städer, gällande döttrarnas utbildning. Drätselkammaren menade att dessa krav inte var 
                                                 
22 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 30/6 1927.  
23 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 30/6 1927.  
24 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 27/10 1927.  
25 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 14/6 1928. 
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helt oberättigade, men att kraven inte skulle givas någon avgörande betydelse. Det var endast 

ett fåtal medborgare som detta kunde röra och man var tvungen att se till det som var bäst för 

alla, menade de. Det utlåtande Drätselkammaren lämnade var alltså att ett högre flickläroverk 

skulle inrättas till läsåret 1930-31 och att flickor fram till dess inte skulle ges tillträde till 

gossläroverkets gymnasium. 26 

   Beredningsutskottet menade att de eventuella farhågor som uppkommit i debatten gällande 

samundervisning, bland annat psykologiska och hygieniska skäl, kunde avskrivas. 

Erfarenheter från ett tjugotal andra läroverk med samundervisning visade inte på några 

olägenheter. Utrymmesfrågan trodde de inte skulle utgöra något större problem, det var ju här 

fråga om en provisorisk lösning och de räknade heller inte med någon ”större tillströmning” 

av flickor till läroverket. 27 

   Beredningsutskottet hävdade att det var mindre tilltalande att en stad av Västerås storlek 

inte kunde erbjuda flickor att studera vidare. Dessa fick för närvarande med stora ekonomiska 

uppoffringar söka sig till andra län för att studera vidare. Västerås borde därför inte vara 

sämre än andra städer. Beredningsutskottets utlåtande var att ett högre flickläroverk skulle 

inrättas i staden och att flickor fram till dess från och med höstterminen 1928 skulle ges 

möjlighet att studera vid gossläroverkets gymnasium. 28  

   Den 28/6 1928 beslutade stadsfullmäktige att gymnasiet vid högre allmänna läroverket i 

Västerås från och med höstterminen 1928 skulle vara tillgängligt för kvinnliga lärjungar till 

dess att ett högre flickläroverk inrättats i staden. 29  

   Något högre flickläroverk kom dock aldrig till stånd, istället omvandlades gossläroverket till 

ett samläroverk från och med läsåret 1932 – 1933, något som väckte reaktioner både hos 

lärare och hos elever.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
26 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 14/6 1928.  
27 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 29/5 1928.  
28 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 29/5 1928. 
29 Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar, 28/6 1928.  
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4. Lärarkollegiets inställning till kvinnliga elever 
Den 28 mars 1928 diskuteras en skrivelse som inkommit till högre allmänna läroverket i 

Västerås, vid läroverkskollegiets sammanträde. Denna skrivelse löd: 
 

I Kungliga Cirkuläret den 18 juni 1927 meddelas att riksdagen beslutat, att så länge icke högre 

flickläroverk i Västerås inrättas, kvinnliga lärjungar må, efter framställning av vederbörande 

kommun, kunna av Kungl. Maj: t lämnas tillträde till gymnasiet vid härvarande högre allmänna 

läroverk […] Med anledning härav anhåller den av Västerås stadsfullmäktige tillsatta kommitté, 

som har att bland annat behandla frågan om flickors tillträde till gymnasium, att läroverkets 

kollegium och Ni, herr Rektor, ville angiva vederbörligt yttrande i förevarande fråga.  

Västerås d. 22 mars 1928. 30 

 

Med anledning av denna skrivelse uppstod det vid lärarkollegiets sammanträde en längre 

diskussion. Rektorn framlade därefter ett förslag till yttrande där det bland annat framkommer 

hur kollegiet resonerade kring denna fråga. Kollegiet fann att det i en stad av Västerås storlek 

var ett berättigat krav att även flickor skulle ges möjlighet att bedriva gymnasiestudier samt 

avlägga studentexamen. Detta, menade kollegiet, kunde på ett tillfredsställande sätt 

förverkligas först då riksdagen fattade ett beslut om att inrätta ett högre flickläroverk. Det var 

önskvärt, menade de, att detta läroverk ”så snart som möjligt inrättas”. 31 

   Att flickor skulle intagas i det högre allmänna läroverkets gymnasieringar fanns det flera 

skäl att vara synnerligen betänksam mot, menade kollegiet. Det skäl som framfördes till denna 

betänksamhet var framförallt läroverkets lokalbrist. Läroverket hade haft möjlighet att hysa 

sina gymnasielärjungar tack vare det faktum att gymnasieringarna varit ganska små. Om 

flickor nu skulle ges tillträde till gymnasiet ökade risken för att utrymmet inte skulle komma 

att räcka till. Kollegiet menade att det då skulle uppstå stora svårigheter och att en omfattande 

ombyggnation skulle kunna bli aktuell. Det hävdades även att det i nuläget ej kunde 

uppskattas vilken inverkan en sådan omorganisation skulle ha på antalet lärjungar. Det kunde 

ju faktiskt bli så, att lärjungeantalet drastiskt kom att ökas. 32 

   Trots dessa betänksamheter menade kollegiet att de inte motsatte sig beslutet gällande 

flickors inträde i gymnasiet, ”intill dess det högre flickläroverket inrättas”. Kollegiet trodde 

nämligen inte att så många flickor skulle anmäla sig till en början, därav skulle det heller inte 

uppstå några större utrymmessvårigheter. Kollegiet ville dock på det bestämdaste framhålla 

                                                 
30 Rudbeckianska skolans arkiv, Vol. A IV:6, Läroverkskollegiets protokoll 1919- 1937, 28/3 1928.  
31 Lärarkollegiets protokoll, 28/3 1928.  
32 Lärarkollegiets protokoll, 28/3 1928.  
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att detta endast var en provisorisk lösning och att denna skulle göras så kortvarig som möjligt. 

Med fjorton röster mot nio antogs rektorns förslag. 33 

   Den 25 augusti 1928 inkom så den första anhållan om att få intagas till läroverkets fjärde 

latinlinje av en flicka vid namn Ingrid Almgren. 34 Fem dagar senare skulle vid ett av 

lärarkollegiets sammanträden betyg sättas på fröken Almgren. Vid detta sammanträde uppstod 

en längre diskussion huruvida Almgren skulle intagas eller ej. De examinerande lärarna 

röstade i frågan och med sju röster mot två, en lärare avstod från att rösta, beslöt kollegiet att 

Ingrid Almgren skulle intagas i latinlinjens fjärde ring. 35   

   Lite drygt två år senare hade läroverkets kollegium fått i uppdrag av stadsfullmäktige att 

yttra sig i ett av riksdagen fattade beslut att omvandla läroverket till ett samläroverk. Ett 

samläroverk skulle innebära att flickor och pojkar läste tillsammans inte enbart i gymnasiet 

utan även i de lägre årskurserna. Läroverkskollegiet samanställde en kommitté bestående av 

fyra lärare samt rektor Landtmansson. 36 

   Trots att de lägre årskurserna i realskolan och gymnasiet var två skilda avdelningar inom 

läroverket, så kan kollegiets yttrande ändå ge en bild av deras allmänna syn på flickor i 

läroverket.  

   En månad senare hade kommittén kommit fram till ett yttrande. Kollegiet uttalade sin stora 

tveksamhet gällande samläsning i realskolan, det ansågs inte lämpligt. Återigen hänvisade 

kollegiet till lokalbristen som det främsta argument mot ett bildande av samläroverk, vilken 

de menade, skulle innebära betydande kostnader för kommunen. 37 Lite drygt ett år senare 

meddelar rektor Landtmansson kollegiet att Kungl. Maj: t den 19 augusti 1932 beslutat att 

läroverket från och med läsåret 1932 – 1933 successivt skulle omvandlas till samläroverk, 

både i realskolan och i gymnasiet. Den provisoriska intagningen av flickor i gymnasiet var 

sålunda ej längre provisorisk, utan ett faktum. 38  

   År 1934 hade den tidigare påtalade lokalbristen blivit påtaglig för läroverket. Antalet elever 

hade ökat markant under en tioårsperiod, från 531 elever år 1925 till 663 elever år 1934. 

Rektor Landtmansson menade att ökningen främst berodde på flickornas inträde i läroverket. 

Den stora ökningen av elever hade inte enbart skapat utrymmesproblem, den hade dessutom 

skapat pengabrist vid läroverket. Rektor Landtmansson försökte genom en skrivelse till 

                                                 
33 Läroverkskollegiets protokoll 28/3 1928. 
34 Läroverkskollegiets protokoll, 25/8 1928. 
35 Läroverkskollegiets protokoll, 30/8 1928.  
36 Läroverkskollegiets protokoll, 10/12 1930.  
37 Läroverkskollegiets protokoll, 12/1 1931.  
38 Läroverkskollegiets protokoll, 27/8 1932.  
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stadsfullmäktige erhålla ett bidrag på 2400 kronor till de nyinskaffade bänkar och stolar som 

läroverket blivit nödgade att inhandla ”på grund av myndigheternas åtgärder”. 39  

 

4. 1 De manliga elevernas inställning till kvinnliga elever   
Västerås fosterländska gymnasieförbund  

Lärarkollegiet var i många avseenden oenigt i frågan kring intagning av kvinnliga lärjungar 

vid gymnasiet. Hur såg då de manliga eleverna på de kvinnliga studenternas intågande i 

läroverket?  

   Vid högre allmänna läroverket i Västerås bildades hösten 1880 ett elevförbund kallad 

”Brageförbundet”. Våren 1881 omorganiserades förbundet till Westerås gymnasist förening. 

Föreningen gav ut tidningen ”Aros” som från år 1882 kom att kallas ”Gymnasisten”. I denna 

tidning publicerades bland annat några utav Erik Axel Eriksons (Karlfeldt) första dikter, 

Karlfeldt var också en ledande gestalt i föreningen. Under 1890-talet omorganiserades 

föreningen återigen och kom då att kallas Västerås fosterländska gymnasieförbund (V. F. G). 

I föreningen ägande man sig bland annat åt debatter, uppläsning av dikter, framförde 

musikstycken och höll diverse föredrag. Att föreningen hade högt anseende i skolan kan bland 

annat märkas på de otaliga hedersmedlemmar som valdes in i förbundet, där fanns bland 

andra skolans rektor Samuel Landtmansson och flera utav skolans lektorer. Medlemmar som 

gått ut gymnasiet behöll ofta kontakten med föreningen genom så kallat passivt medlemskap. 

Föreningen anordnade dessutom studentskivor, olika studentdanser och den årliga, högt 

aktade vårfesten, där celebriteter från staden samt gamla föreningsmedlemmar inbjöds.  

Enligt föreningens stadgar fick det i förbundet endast intagas 60 medlemmar, detta kom på 

1930-talet att förändras då medlemsantalet släpptes fritt. 40 

   Det var inte bara lärarna som diskuterade flickornas eventuella tillträde till läroverket. I 

Västerås fosterländska förening fördes diskussionen om flickorna, om de fick tillträde till 

gymnasiet, även skulle få tillträde till föreningen. Dessa diskussioner kom också att på ett 

mycket tydligt sätt spegla de manliga gymnasisternas tankar om just flickorna i gymnasiet. 

Ordföranden i föreningen var bestämt emot att flickor skulle ges tillträde till föreningen. En 

medlem hävdade med avsky den möjligheten att flickorna, om de vann inträde i föreningen, 

kunde komma att hamna i ledande ställning inom föreningen. Ytterligare en medlem menade 

att han av erfarenhet visste att stämningen som rådde inom föreningen skulle gå förlorad om 

flickor tilläts bli medlemmar. Det var dock inte alla manliga elever som delade dessa åsikter. 
                                                 
39 Lärarkollegiets protokoll, 20/9 1934.  
40 Västerås stadsarkiv, Västerås fosterländska förbund. 
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En utav medlemmarna hävdade att man inte borde utesluta kvinnliga studenter ur föreningen 

med tanke på att Selma Lagerlöf, som var kvinna och författare, valts in i svenska akademien. 

En annan menade att Västerås fosterländska gymnasieförbund inte ”borde bryta mot den 

allmänna utvecklingen som eftersträvar kvinnans likställdhet med mannen”. 41  

Två medlemmar framhöll slagordet: ”Västerås fosterländska förening åt gymnasisterna! De 

må vara manliga eller kvinnliga.” 42 

   Lite drygt ett år senare hade den första kvinnliga studenten antagits till läroverket och 

diskussionen om kvinnliga studenters rätt att söka medlemskap i föreningen stod åter på 

dagordningen. Den sjunde december 1928 möttes föreningens medlemmar för att återigen 

diskutera frågan. Det var en synnerligen laddad fråga och de som ställde sig mot förslaget 

framhöll bland annat att, då de kvinnliga gymnasisterna endast var där i ett provisoriskt syfte, 

så fanns det ingen anledning att i nuläget tillåta dem att söka inträde i föreningen. En talare 

hävdade att anledningen till de kvinnliga gymnasisternas inträdesansökningar endast var 

sensationslystnad, talaren fick bifall och flera elever gav exempel på den splittrande inverkan 

som kvinnor i allmänhet hade inom föreningar. En utav medlemmarna var så bestämt emot 

förslaget att han yrkade på en stadgeändring. Denna stadgeändring menade han, ”borde ske på 

det att V. F. G. för all framtid måtte förskonas från kvinnliga medlemmar”. 43 Detta förslag 

avslogs dock och ett antal elever hävdade att den skadliga inverkan som kvinnliga  

V. F. G: are kunde utöva var så liten om man jämförde med den nytta som de faktiskt kunde 

åstadkomma i föreningen. Trots att samtliga medlemmar var eniga om att föreningens stadgar 

inte utgjorde något hinder för att välja in kvinnliga medlemmar togs beslutet att kvinnliga 

lärjungar inte skulle ges tillträde till förbundet. 44 

      Den 28 september 1931 hade föreningens medlemmar inbjudits till en diskussionsafton 

där kvällens ämne var ”Flickor i läroverkens gymnasieföreningar?”. Bland talarna fanns Britta 

Liedgren som också var den första att äntra talarstolen. Liedgren hade ett år tidigare, som 

första kvinna, vunnit en av föreningens årliga deklamationstävlingar. Liedgren såg det som en 

självklarhet att flickor skulle ha rätt till inträde i föreningarna. Då hon uttalat detta hördes ”ett 

dämpat” missnöje bland det manliga auditoriet. Liedgren hävdade att det i Sverige fanns en 

mängd litterära förmågor som var kvinnor och hon menade att då föreningen historiskt sett 

frammanat flera framstående skalder, i framtiden även skulle kunna frammana kvinnliga. 

Liedgren avslutade sitt anförande med orden: ”Plats för hennes Majestät kvinnan.” Den talare 
                                                 
41 Västerås fosterländska förbunds protokoll, Vol. A I: 9, Mötesprotokoll 1926 25/9 – 1933 24/11, 9/12 1927. 
42 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 9/12 1927.  
43 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 7/12 1928. 
44 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 7/12 1928. 
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som följde Liedgren hävdade att flickor skulle gå in i föreningen, inte för deras litterära 

syften, utan just för att den var manlig. Han menade att flickorna kunde bilda sin egen 

förening och han varnade för att flickornas inträde i föreningen i framtiden kunde komma att 

innebära ”kjolstyre”. Då anförandet avslutats blev ordet fritt och diskussionen utbröt i kaos. 

När så ordningen återställts och delar av församlingen utvisats ur lokalen fastslogs det att det 

inte vore lämpligt att tillåta kvinnliga studenter i föreningen. 45 Flickor skulle alltså inte få 

tillträde till föreningen. Trots detta beslut, så talades det vid nästa möte om nödvändigheten av 

att få in nya medlemmar i föreningen. 46 

   Vid ett av föreningens möten 1932 hade det inkommit fyra ansökningar om inträde i 

föreningen från kvinnliga studenter. Vice ordförande i föreningen, en student vid namn 

Fredricsson, gav en mängd skäl till varför föreningen skulle bifalla dessa ansökningar. 

Oppositionen var ”förstummad” över Fredricssons anförande. Slutligen yttrade en utav 

föreningsmedlemmarna varför han ansåg att kvinnliga studenter inte skulle ges tillträde till 

föreningen. Han menade att möjligheten fanns, att föreningen skulle urarta till en 

”nuckfederation”. Dessutom skulle de manliga medlemmarna komma att utsättas för en 

mycket stark, ja rent av ”mördande konkurrens” från de kvinnliga. Denne medlem hävdade 

även att männen trängts undan och besegrats av det ”svaga könet” på alla områden, detta fick 

inte hända i V. F. G. Det fanns många i församlingen som delade hans uppfattning, men långt 

ifrån alla. 47  

   Fredricsson hävdade återigen att det inte fanns några hinder för att kvinnliga studenter 

skulle ges tillträde till föreningen. Fredricsson menade att de kvinnliga elevernas litterära 

standard var betydligt högre än många av de manliga och de kvinnliga elevernas insatser i 

föreningens arrangemang under de senaste åren hade varit av stor betydelse. Avslutningsvis 

hänvisade Fredricsson till skolans utveckling. Läroverket som var 300 år gammalt hade 

ombildats till samläroverk, skulle då Västerås fosterländska förening, som var betydligt yngre, 

gå emot utvecklingen? 48    

   Medlemmarna fick sedan rösta i frågan och med sex röster mot fyra vann flickorna inträde i 

föreningen. Det hade tagit föreningen fyra år att komma fram till beslutet och slutligen hade 

                                                 
45 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 28/9 1931.  
46 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 30/19 1931.  
47 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 27/9 1932.  
48 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 27/9 1932.  
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alltså flickorna fått möjlighet att bli medlemmar i föreningen. 49 Redan vid nästföljande möte 

opponerade sig vissa medlemmar mot beslutet, men deras invändningar bifölls dock inte. 50 

   Trots att flickorna nu getts tillträde, både till gymnasiet och till gymnasistföreningen, så 

fanns där ändå manliga medlemmar som inte såg deras närvaro med blida ögon. År 1934, vid 

en av föreningen anordnade diskussionsaftnar diskuterades frågan ”Är bildningstörsten av 

ondo eller godo?”. Diskussionen kom efter stund att inrikta sig på huruvida flickor bör studera 

eller ej. En talare hävdade att flickor istället för att studera skulle sysselsätta sig med praktiskt 

arbete. En annan hävdade att flickorna kunde få gå i gymnasiet, men inte i realskolan, därför 

att pojkarna i realskolan inte är lika fullt utvecklade som flickorna och därför blir 

undanskuffade. En kvinnlig medlem opponerade sig mot dessa framförda idéer. Hon menade 

att flickor skulle ges samma möjligheter till studier som pojkar, istället för att utbildas i den 

”betydelselösa posten att sköta ett hem”. Den allmänna meningen vid mötets slut, trots den 

kvinnliga medlemmens inlägg, var dock den att flickor inte borde få studera. 51  

   Dessa diskussioner torde ha varit vanligt förekommande bland de manliga eleverna även 

under senare år. Tre år senare dök frågan återigen upp, då en manlig talare vid ett möte 

hävdade att flickor inte borde få erlägga studentexamen och att de inte hade någonting vid 

gymnasiet att göra. Andra medlemmar vid mötet försökte som svar på detta uttalande styra in 

diskussionen på ett annat område. 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 14/10 1932.  
50 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 24/11 1932.  
51 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 9/10 1934.  
52 Västerås fosterländska förbunds protokoll, 10/11 1937.  
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5. Antalet flickor, val av linje och betyg 
Blev det en anstormning av flickor till gymnasiet då portarna öppnades eller valde de att avstå 

från att äntra denna mansdominerade värld? Vilken linje valde de och var pojkarnas oro över 

den ”mördande konkurrensen” befogad? Diagrammet nedan redogör för flickornas antal 

under perioden. 53 
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De nedslag som gjorts under den undersökta perioden visar på en klar uppgång av antalet 

flickor vid läroverkets gymnasium, med undantag av år 1936 då antalet går ned något.  

Det rörde sig dock inte om någon större anstormning de första åren, vilket både 

Stadsfullmäktige och lärarkollegiet helt riktigt antagit. 54 

De flesta av flickorna valde i första hand latinringen med dess humanistiska inriktning 

framför realringen, vilket diagrammet på nästa sida visar. 

 

 

 

 
                                                 
53 Avgränsning har här skett med nedslag vartannat år under den undersökta perioden. 
54 Rudbeckianska skolans arkiv, Betygskataloger. Se även bilaga 1. 



 21

Fördelning av flickor vid resp. ring 1928-36
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Nedslagen visar på 155 flickor totalt och av dessa valde hela 140 latinringen och endast 15 

valde realringen. Fördelningen av flickor och pojkar i klasserna var till en början tämligen 

ojämn, detta kom dock att förändras under årens gång. 55 

   Enligt de instruktioner som fanns i betygskatalogerna skulle eleverna skrivas i 

bokstavsordning, skillnad gjordes dock mellan pojkar och flickor i det avseendet att de skulle 

uppdelas i två separata avdelningar. Flickorna hamnade i en egen kolumn längst ned i 

katalogen något som, för en modern läsare, kan tyckas tämligen häpnadsväckande.   

Vad gäller flickornas betyg befann sig de flesta flickor över eller runt medel i modersmålet, i 

ämnet matematik låg flertalet runt medel, ett fåtal över. I flit och uppförande fick så gott som 

samtliga elever, både flickor och pojkar stort A, förutom dem som ertappats med fusk eller 

tilltalat en lärare på ett ohövligt sätt. Flickorna representerade ett mycket litet antal i just 

denna kategori. 56  

 

 
    

 

 

 

 
                                                 
55 Rudbeckianska skolans arkiv, Betygskataloger. Se även bilaga 1. 
56 Rudbeckianska skolans arkiv, Betygskataloger.  
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6. Sammanfattning  
Kvinnors möjligheter till vidare studier har historiskt sett varit begränsad. De idéer och 

attityder som låg till grund för detta faktum kan spåras tillbaka till Rousseaus idéer om 

flickors och pojkars olika utbildningsbehov och till Luthers tankar om kvinnans plats i 

hemmet. Under 1800-talets mitt kom dessa idéer så sakteligen att ifrågasättas. Det var 

framförallt kvinnans möjligheter till förvärvsarbete som ställde frågan om flickors skolgång 

på sin spets, allt fler kvinnor behövde en högre utbildning för att ha möjlighet att söka arbete 

och försörja sig. Trots förändrad lagstiftning fanns det dock dem som fortfarande hävdade att 

kvinnans plats var i hemmet, att hennes livsuppgift var den som maka och mor. Dessa 

attityder skulle, som historien visat, ta lång tid att förändra.  

   1870 beslutades att kvinnor skulle ges rätten att studera vid universitet samt att avlägga 

studentexamen som privatister. Drygt 60 år senare beslutade riksdagen att i stort sett samtliga 

statliga läroverk skulle bli tillgängliga för flickor. Läroverken var en mansdominerad värld, de 

regler och normer som upprättats i dess boningar hade som syfte att uppfostra unga pojkar till 

män. Mot bakgrund av detta kan vi, nutida läsare, skapa oss en bild av den värld som mötte de 

första kvinnliga studenterna vid läroverkens gymnasium.        

   Undersökningen har visat att frågan om flickors högre utbildning i landet och så även i 

Västerås var en synnerligen laddad fråga. I juni 1926 framställdes en motion av en man vid 

namn Herr Hiersmann till stadsfullmäktige i Västerås. Herr Hiersmann yrkade att 

stadsfullmäktige ville utreda frågan om flickors tillträde till högre allmänna läroverkets 

gymnasium. Frågan utreddes av en särskilt tillsatt kommission, men svaret lät dröja på sig. 

Slutligen fick både Beredningsutskottet och Drätselkammaren i uppgift att utreda frågan.  

   Drätselkammaren var av den åsikten att det i Västerås skulle upprättas ett högre allmänt 

flickläroverk. Fram till dess att ett sådant inrättats menade de att flickor inte skulle ges 

tillträde till det högre allmänna läroverkets gymnasium. Drätselkammaren hävdade att denna 

ståndpunkt inte berodde på de ekonomiska faktorerna, utan snarare på att flickläroverkets 

inrättande i så fall kunde komma att uppskjutas.  

   Beredningsutskottet delade Drätselkammarens åsikt gällande inrättandet av ett högre 

flickläroverk men de hävdade att flickor, fram till dess att ett sådant inrättats, skulle beredas 

plats vid det högre allmänna läroverkets gymnasium. De hävdade att tidigare studier av 

samundervisning inte gav några belägg för eventuella psykologiska eller hygieniska 

svårigheter och att det därmed var berättigat att också flickor skulle ges rätten att åtnjuta 

högre utbildning i staden.  
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   Läroverkskollegiet hade även de fått i uppdrag att utreda frågan. Kollegiet var mycket 

betänksamt i frågan och det som utgjorde det största hindret var läroverkets lokalbrist. Redan i 

detta skede hade läroverket svårigheter att rymma samtliga elever. Om dessutom flickor 

skulle beredas plats kunde detta komma att medföra stora ombyggnationer, vilka skulle bli 

synnerligen kostsamma för staden, hävdades det. Kollegiet var dock av samma åsikt som både 

Drätselkammaren och Beredningsutskottet som hävdat att det bästa för staden vore att inrätta 

ett högre allmänt flickläroverk. Fram tills att ett sådant inrättats beslutade kollegiet att 

flickorna, på provisorisk basis, skulle ges tillträde till gymnasiet.  

   Ett par år senare inkom ytterligare en skrivelse till läroverket. Denna gång gällde det 

läroverkets omvandling till samläroverk. Kollegiet satte här ned foten och uttalade sin stora 

tveksamhet gällande samundervisning, det ansågs helt enkelt inte ”lämpligt”. Trots dessa 

tveksamheter kom läroverket ändock att omvandlas till samläroverk från och med läsåret 

1932 – 1933. Flickornas inträde i läroverket var ej längre provisorisk.  

   Västerås fosterländska gymnasieförbund var namnet på den studentförening som var 

verksam vid högre allmänna läroverket i Västerås. Förbundet ägnade sig åt debatter, 

deklamering av dikter och olika former av föreläsningar. Medlemmarna i förbundet 

diskuterade även frågan om flickors rätt till högre utbildning och när de första kvinnliga 

studenterna anlände till gymnasiet diskuterades det huruvida de skulle ges tillträde till 

föreningen eller ej. De diskussioner som utspelade sig vid föreningens möten ger en tydlig 

bild av de manliga elevernas inställning till de kvinnliga. De flesta utav förbundets 

medlemmar var dock inte välvilligt inställda till flickornas ankomst vid gymnasiet. Flera utav 

dem var också starkt emot att flickor skulle beviljas medlemskap i förbundet. Vissa hävdade 

att flickornas närvaro skulle medföra söndring i förbundet och att stämningen som rådde 

skulle gå förlorad. Flera utav dem yttrade sin rädsla för den konkurrens som flickornas inträde 

i förbundet kunde medföra.  

   Det var dock inte alla medlemmar som delade dessa uppfattningar. Bland de medlemmar 

som var för flickors medlemskap hävdades det bland annat att förbundet inte skulle gå emot 

den rådande samhällsutvecklingen, det vill säga kvinnans strävan efter jämställdhet. 

Dessutom menade flera utav dessa medlemmar att flickorna kunde föra förbundet framåt. 

Efter fyra års diskussioner beslutade förbundets medlemmar att flickor skulle tillåtas bli 

medlemmar.  

   Höstterminen 1928 anlände de första flickorna till läroverkets gymnasium. 1928 var det 

totalt fem flickor som läste vid gymnasiet, men flickornas antal kom att öka stadigt under den 

undersökta perioden. Det rörde sig dock inte om någon större anstormning, under den 
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undersökta perioden vilket både stadsfullmäktige och lärarkollegiet helt riktigt antagit. 

Nedslagen visar på 155 flickor totalt under perioden och utav dessa valde 140 flickor att läsa 

vid den humanistiska ringen medan 15 flickor valde realringen. När det gäller de betyg som 

flickorna erhöll befann sig de flesta flickor över eller runt medel i ämnet modersmålet. När 

det gäller matematik låg en majoritet av flickorna runt medel, ett fåtal utav dem över.  

 

7. Avslutande diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att skildra de första kvinnliga studenternas skolsituation 

vid högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås. Målet har varit att redogöra för hur 

flickorna mottogs av lärare och manliga klasskamrater, att se vilken ring de valde, deras antal, 

samt att se om lärarnas attityder på något sätt kom att påverka flickornas betyg.  

   När frågan om flickors rätt till högre utbildning utreddes av Drätselkammaren och 

Beredningsutskottet, är det intressant att se att två organ inom Stadsfullmäktige såg frågan ur 

två vitt skilda perspektiv. Båda instanserna var dock eniga om att ett högre flickläroverk 

måste upprättas, men när Drätselkammaren sade nej i frågan gällande flickors provisoriska 

tillträde till läroverkets gymnasium, sade Beredningsutskottet istället ja. Drätselkammarens 

ståndpunkt visar tydligt att äldre generationers attityder gentemot kvinnors rätt till högre 

utbildning fortfarande levde kvar. Flickor och pojkar i samma skola var alltså fortfarande en 

mycket laddad fråga.  

   Beredningsutskottet baserade sitt ställningstagande på de undersökningar som genomförts 

vid andra läroverk med samundervisning. De hävdade att de hygieniska och psykologiska skäl 

som tidigare angivits som ett skäl mot ett sådant beslut, nu kunde avskrivas, det fanns inget 

som tydde på att några sådana olägenheter skulle uppstå. Frågan om flickors högre utbildning 

hade uppkommit i juni 1926 och två år senare fattades beslut i frågan, en process som tagit 

tämligen kort tid om man tänker på de meningsskiljaktigheter som uppenbarligen rådde i 

frågan.  

   Undersökningen har visat att lärarkollegiet var tämligen återhållsamma i sina uttalanden 

gällande flickors inträde i läroverket. Det främsta argumentet mot flickors inträde var det 

gällande lokalbristen. I just denna fråga kan man ana en viss tvetydighet. När det gällde ett 

definitivt intagande av flickor hävdade man att antalet lärjungar kunde komma att öka 

dramatiskt, vilket i så fall skulle medföra betydande utgifter för staden. När kollegiet slutligen 

beslutade sig för en provisorisk intagning, menade man att det säkerligen inte skulle röra sig 

om någon större anstormning av flickor. Beslutet om provisorisk intagning fattades med 
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endast fem rösters marginal, vilket speglar den oenighet som måste ha rått inom kollegiet. 

Frågan man kan ställa sig i samband med detta beslut är om kollegiet och framförallt rektorn 

kände press ifrån högre instanser att fatta just detta beslut? Det gjorde tydligt klart i sin 

framställan att detta var en provisorisk lösning som skulle göras så kortvarig som möjligt, 

vilket i sin tur tydligt kom att spegla deras faktiska inställning till flickor vid gymnasiet.  

   Två år senare inkom ett förslag från stadsfullmäktige om att omvandla läroverket till ett 

samläroverk, kollegiet fick i uppdrag att yttra sig i frågan och här visar kollegiet tydligt sin 

inställning i frågan. Kollegiet uttalade då sin stora tveksamhet gällande samundervisning och 

återigen hänvisade man till lokalbristen och påtalade de betydande kostnader detta skulle 

medföra för kommunen. Kollegiets betänksamheter hörsammades dock inte. Ett beslut 

fattades av Kungl. Maj: t att läroverket från och med läsåret 1932 – 1933 skulle omvandlas till 

samläroverk.  

   Beslutet måste ha väckt blandade känslor hos både kollegiet och rektorn. I en skrivelse till 

stadsfullmäktige framhåller rektorn att läroverkets ekonomiska utgifter markant ökat av det 

ökade antalet flickor. Rektorn framhåller bland annat ”myndigheternas åtgärder” som skuld 

till situationen, något som pekar på att vare sig kollegiet eller rektorn riktigt accepterat  

beslutet om flickors rätt att studera vid läroverket.  

   Som tidigare nämnts var läroverket en manlig värld. Hur de flickor som för första gången 

satte sin fot innanför dessa dörrar verkligen mottogs av sina manliga klasskamrater är svårt att 

helt riktigt fastsälla. De protokoll som förts vid studentföreningens möten ger oss dock en god 

bild av hur de manliga eleverna uppfattade de kvinnliga elevernas närvaro.  

   Till skillnad från lärarkollegiet var de manliga eleverna betydligt mer frispråkiga i sina 

kommentarer i frågan. De flesta utav dem slog tydligt fast sitt missnöje med att läroverket 

blivit tillgängligt för flickor, de hade ingenting där att göra hävdades det och i 

studentföreningen skulle de inte släppas in. Vissa utav föreningsmedlemmarna ville till och 

med gå så långt som till en stadgeändring, så att föreningen för all framtid ”måtte förskonas 

från kvinnliga medlemmar”. Efter fyra års diskussioner enades slutligen föreningen om att 

släppa in flickor, men trots det avtog inte diskussionerna om flickors rätt till högre studier 

bland vissa utav de manliga eleverna. Ända fram till slutet av den undersökta perioden fanns 

det dem som menade att flickorna inte hade någonting vid gymnasiet att hämta, att de inte 

skulle ha rätten att erlägga studentexamen, och att deras närvaro inte var önskvärd.  

   Dessa uttalanden är, enligt min mening, inte de mest häpnadsväckande i denna 

undersökning, dess bevis på intolerans till trots. Man får inte glömma att kvinnans krav på 

grundläggande rättigheter var en tämligen ny företeelse under denna tid. Det som däremot är 
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anmärkningsvärt, är de manliga medlemmar som uttalar sitt stöd för de kvinnliga studenterna. 

Trots att många utav deras kamrater uttalat sin starka motvilja mot flickornas inträde i skolan 

lyckades dessa elever stå fast vid sina åsikter och kräva en förändring. Dessa 

ställningstaganden visar att flickorna inte enbart mötte motstånd.  

   Något som också är anmärkningsvärt är de kvinnliga studenterna själva. Trots de 

fördomsfulla attityder som mötte dem från många håll, vågade ett fåtal ställa sig upp och 

argumentera för sina rättigheter. En utav dessa elever var Britta Liedgren som ställde sig upp 

och höll ett tal i en sal, fylld av fördomar och skepticism, och yttrade avslutningsvis orden 

”Plats för hennes Majestät kvinnan”, vad kräver inte en sådan handling i mod och viljestyrka?  

   Undersökningen visar att det inte rörde sig om någon större anstormning av flickor till 

gymnasiet de första åren. En avgränsning genomfördes på grund av det mycket omfattande 

arkivmaterialet, trots denna avgränsning framträder ändock en tydlig bild över antalet flickor 

vid gymnasiet. Det rörde sig om 155 flickor totalt vid gymnasiet mellan åren 1928 och 1936. 

Mellan åren 1932 och 1934 skedde den största uppgången då antalet kvinnliga elever ökade 

från 33 elever till 46 mellan dessa år.  

   Nordström hävdar i sin avhandling att de flesta flickor valde latinringen med dess 

humanistiska inriktning, vilket ansågs lämpa sig väl till flickornas ”läggning”. 

Undersökningen som genomförts vid Västerås allmänna läroverks gymnasium visar även den 

att de flesta utav flickorna valde att läsa vid latinringen. Hela 140 av de kvinnliga eleverna 

valde latinringen mot 15 vid realringen.  

   Vid en genomgång av flickornas betyg finns det ingenting i katalogerna som vid en första 

anblick tyder på att flickorna betygsmässigt särbehandlats. Flickorna befann sig betygsmässigt 

över eller runt medel, vilket även många utav pojkarna gjorde. Resultatet väcker ändock 

många frågor till liv. Flertalet utav flickorna låg över eller runt medel när det gäller 

modersmålet, i matematik var det ett fåtal flickor som betygsmässigt befann sig över medel. 

Visar betygen en riktig bild? Var det verkligen så att det stora flertalet av flickorna var 

duktigare i språk än matematik, eller är det helt enkelt ett resultat av lärarkollegiets attityder 

och förväntningar? Dessutom kan man fråga sig, med tanke på de blandade känslor som rådde 

inom lärarkollegiet, om flickorna var nödgade att prestera betydligt mer än pojkarna för att 

erhålla samma betyg.  

   Målet för denna uppsats har varit att skildra flickornas skolsituation vid högre allmänna 

läroverkets gymnasium i Västerås. Det skulle vara oerhört intressant att följa hur andra 

grupper i samhället såg på flickornas inträde vid läroverket. Hur ställde sig föräldrar, media 

och andra skolor som exempelvis flickskolan i denna fråga? Frågan om flickornas betyg har 
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väckt många funderingar. Det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan olika 

skolformer under denna tid för att på så vis etablera ett mer konkret mönster gällande 

flickornas betyg. Förhoppningsvis kan frågor som dessa locka till fortsatt forskning.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

8. Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckta källor 

 

Västerås stadsarkiv 

Rudbeckianska skolans arkiv, Vol. A IV: 6, Lärarkollegiets protokoll 1919 - 1937 

 

Västerås fosterländska förbunds protokoll, Vol. A I: 9, Mötesprotokoll 1926– 1933,  

1934 – 1941 

 

Rudbeckianska skolans arkiv, Vol. A XIV a: 18, Betygskataloger: Terminsexamina: 

Gymnasiet och läroverket 1925 – 1929  

 

Rudbeckianska skolans arkiv, Vol. A XIV a: 19, Betygskataloger: Terminsexamina: 

Gymnasiet och läroverket 1930 – 1934  

 

Rudbeckianska skolans arkiv, Vol. A XIV a: 20, Betygskataloger: Terminsexamina: 

Gymnasiet och läroverket 1935 - 1939 

 

Tryckta källor 

 

Västerås Stadsarkiv 

Stadsfullmäktiges i Västerås protokoll och handlingar 

27/10 1927 

30/6 1927 

29/5 1928 

14/6 1928 

28/6 1928 

 

 

 

 

 



 29

Litteratur  

Florin, Christina, Johansson, Ulla, (1993), ”Där de härliga lagrarna gro…” – Kultur, klass, 

och kön i det svenska läroverket 1850 – 1914, Kristianstad 

 

Kyle, Gunhild, (1972), Svensk flickskola under 1800-talet, Göteborg 

 

Larsson, Hans Albin, red, (2000), Boken om Sveriges historia, Stockholm 

 

Nordström, Marie, (1987), Pojkskola, Flickskola, Samskola – Samundervisningens utveckling 

i Sverige 1866 – 1962, Lund 

 

Richardson, Gunnar, (2004), Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu, 

Lund 

 

Sandberg, Erik, (1994), Västerås Gymnasium – Från stiftsgymnasium till borgerligt läroverk, 

Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

Bilaga 1 
Rudbeckianska skolans arkiv Vol A XIV a: 18, Betygskataloger: Terminsexamina: Gymnasiet och 

läroverket 1925 – 1929 

 

HT 1928 – Fjärde Latin ringen 

27 elever varav 1 flicka 

Modersmålet:   

AB: 1  

BA: 10  

B: 15  

BC: 1  

Varav flickan/flickorna hade betyget: Ba 

 

Matematik: 

a: 1  

Ba: 5  

B: 9  

BC: 4  

- : 8  

V. f: B 

 

HT 1928 - Latin II 

25 elever varav 3 flickor 

Modersmålet: 

AB: 2 

Ba: 7 

B: 15 

BC: 1 

V. f: AB: 1, Ba: 2 

 

Matematik: 

AB: 3 

Ba: 3 

B: 15 

BC: 4 

V. f: B: 3 
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HT 1928 – Realen 1 

5 elever varav 1 flicka 

Modersmålet: 

Ba: 1 

B: 3 

BC: 1 

V. f: B 

 

Matematik: 

Ba: 2 

BC: 3 

V. f: Ba 

 

VT 1930 – Latin III   4  

24 elever varav 4 flickor 

Modersmålet:    

AB: 8  

Ba: 5  

B: 11  

V. f: AB: 2, Ba: 2  

  

Matematik: 

AB: 2 

Ba: 3 

B: 8 

BC: 5 

- : 6 

V. f: B: 2, BC: 1, -: 1 

 

 

VT 1930 – II Latin ringen, L II 4 

20 elever varav 1 flicka 

Modersmålet:  

AB: 8  

Ba: 7  

B: 5  

V. f: AB  
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Matematik:  

AB: 1 

Ba: 5 

B: 11 

BC: 3 

V. f:  B 

 

VT 1930 – Latin I  4 

27 elever varav 6 är flickor 

Modersmålet:   

AB: 1  

Ba: 16  

B: 10  

V. f: AB: 1, Ba: 5  

 

Matematik: 

Ba: 1 

B: 19 

BC: 7 

V. f: B: 5, BC: 1 

 

 

VT 1930 – Real II  3 

6 elever varav 3 flickor 

Modersmålet:  

AB: 1  

Ba: 3  

B: 2  

V. f: Ba: 3 

Matematik: 

Ba: 1 

B: 4 

C: 1 

V. f: Ba: 1, B: 2 

 

VT 1930 – Latin I  3 

17 elever varav 12 st flickor 

Modersmålet:  

AB: 7  

Ba: 5  
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B: 5  

V. f: AB: 4, Ba: 5, B: 3  

 

Matematik: 

Inga betyg för terminen 

 

VT 1932 – Latin III  4 

28 elever varav 7 är flickor 

Modersmålet:   

a: 2  

AB: 7  

Ba: 10  

B: 8  

BC: 1  

V. f: AB: 2, Ba: 2, B: 3  

 

Matematik:  

14 elever läste matematik, varav 2 flickor 

AB: 3 

Ba: 4 

B: 4 

BC: 3 

V. f: B: 1, BC: 1 

 

VT 1932 – Latin II  4 

18 elever varav 7 flickor 

Modersmålet:  

a: 1  

AB: 2  

Ba: 12  

B: 3  

V. f: AB: 2, Ba: 3, B: 2  

Matematik:  

a: 2 

Ba: 5 

B: 9 

BC: 1 

C: 1 

V. f: Ba: 3, B: 4 
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VT 1932 – Latin I  4 

30 elever varav 11 flickor 

Modersmålet:   

Ba: 12  

B: 15  

BC: 3  

V. f: Ba: 7, B: 4  

  

Matematik:  

AB: 7 

Ba: 10 

B. 8 

BC: 5 

V. f: AB: 5, Ba: 3, BC: 1 

 

VT 1932 – Latin II  3 

11 elever varav 3 flickor 

Modersmålet:   

a: 1  

AB: 1  

Ba: 4  

B: 2  

BC: 3 

V. f: a: 1, AB: 1, Ba: 1 

 

Matematik: 

3 elever läste matematik varav 1 flicka 

Ba: 1 

B: 2 

V. f: B: 1 

 

 

VT 1932 – Real II  3 

22 elever varav 1 flicka 

Modersmålet:   

AB: 2  

Ba: 9  

B: 11  

V. f: Ba: 1  
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Matematik: 

AB: 2 

Ba: 7 

B: 8 

BC: 5 

V. f: B: 1 

 

VT 1932 – Latin I  3 

6 elever varav 3 flickor 

Modersmålet:  

AB: 1  

Ba: 2 

B: 2 

BC: 1 

V. f: Ba: 1, B: 2 

 

Inga betyg för terminen 

 

VT 1932 – Real I  3 

27 elever varav 1 flicka 

Modersmålet:    

AB: 3   

Ba: 9  

B: 13  

BC: 2  

V. f: B: 1  

  

Matematik: 

AB: 2 

Ba: 6 

B: 11 

BC: 4 

C: 4 

V. f: B: 1 

 

VT 1934 – Latin III  4 

26 elever varav 11 flickor 

Modersmålet svenska språket och litteraturen: 

AB: 8  

Ba: 13  
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B: 5 

V. f: AB: 5, Ba: 6 

 

Inga matematikbetyg för terminen 

 

VT 1934 – Latin II  4 

16 elever varav 1 flicka 

Modersmålet svenska språket och litteraturen:  

AB: 2 

Ba: 6 

B: 8 

V. f: B: 1 

 

Inga matematikbetyg för terminen 

 

VT 1934 – Latin I  4 

30 elever varav 11 flickor (eleverna står här i bokstavsordning) 

Modersmålet Sv. S och litt.    

AB: 6   

Ba: 10  

B: 13  

V. f: AB: 4, Ba: 4, B: 3  

  

Matematik: 

AB: 2 

Ba: 6 

B: 13 

BC: 8 

C: 1 

V. f: Ba: 4, B: 4, BC: 3 

 

 

VT 1934 – Latin II  3 

18 elever varav 10 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt. 

AB: 6 

Ba: 4 

B: 8 

V. f: AB: 4, Ba: 1, B: 5 
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Inga matematikbetyg för terminen 

 

VT 1934 – Latin I  3 

15 elever varav 8 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt. 

AB: 6 

Ba: 4 

B: 5  

V. f: AB: 5, Ba: 2, B: 1  

 

Inga matematikbetyg för terminen 

 

VT 1934 – Realen I  3 a 

15 elever varav 5 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt.  

AB: 2  

Ba: 4  

B: 8  

BC: 1  

V. f: AB: 1, Ba: 3, B: 1  

  

Matematik:  

a: 1 

AB: 3 

Ba: 1 

B: 9 

BC: 1 

V. f: B: 5 

 

 

VT 1936 – Latin III  4 

21 elever varav 11 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt.  

a: 2 

AB: 7 

Ba: 7 

B: 5 

V. f: a: 1, AB: 4, Ba: 4, B: 2 

 

Inga matematikbetyg för terminen 
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VT 1936 – Latin II  4 

23 elever varav 8 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt.  

AB: 5 

Ba: 9 

B: 9 

V. f: Ba: 6, B: 2 

 

Inga matematikbetyg för terminen 

 

 

VT 1936 – Latin I  4 

28 elever varav 9 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt.    

a: 2  

AB: 5  

Ba: 12  

B: 9  

V. f: AB: 2, Ba: 7  

  

Matematik: 

a: 1 

AB: 3 

Ba: 7 

B: 11 

BC: 4 

C: 2 

V. f: a: 1, AB: 2, Ba: 1, B: 4, BC: 1 

 

VT 1936 – Latin III  3 – 2 elever, 1 pojke och 1 flicka 

Båda underkända 

VT 1936 – Realen III 3a, 1 elever, flicka 

Underkänd 
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VT 1936 Latin II  3 

7 elever varav 5 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt. 

AB: 2 

Ba: 3 

B: 2 

V. f: AB: 2, Ba: 2, B: 1 

 

Inga matematikbetyg för terminen 

 

VT 1936 Realen II 3a 

18 elever varav 1 flicka 

Modersmålet Sv. S och litt.   

AB: 4   

Ba: 7  

B: 7  

V. f: AB  

  

Matematik allmän kurs:  

A: 1 

AB: 5 

Ba: 6 

B: 3 

BC: 3 

V. f: B 

 

 

VT 1936 – Latin I  3 

10 elever varav 7 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt. 

AB: 2 

Ba: 7 

B: 1 

V. f: AB: 1, Ba: 5, B: 1 

 

Inga matematik betyg för terminen 
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VT 1936 – Realen I  3a 

18 elever varav 2 flickor 

Modersmålet Sv. S och litt.   

AB: 1  

Ba: 7  

B: 9  

BC: 1  

V. f: Ba: 2  

 

Matematik: 

a: 1 

Ba: 5 

B: 6 

BC: 6 

V. f: Ba: 1, BC: 1 

 

 

Klart med betyg för perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


