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Abstract 

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges mest kända och älskade författare och hennes 

böcker har sålts i miljonupplagor över hela världen. Hon fick Nobelpriset år 1909 och valdes 

in i Svenska akademien som första kvinna fem år senare år 1914. Hon växte upp på gården 

Mårbacka och kunde efter sina framgångar köpa tillbaka den och bodde där till sin död. År 

1901 fick hon en förfrågan av Alfred Dalin på Svensk skollärarförening om hon kunde tänka 

sig att författa en ny läsebok för den svenska folkskolan och hedrad accepterade hon det 

uppdraget. Boken hon skrev kom i sin första del ut år 1906 och hette Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige. Den kom att bli älskad av både barn och vuxna och översattes 

till över 60 språk.  

Denna undersökning ämnar att undersöka vilka didaktiska frågor som Selma Lagerlöf 

jobbade med i arbetet till läseboken och hur de tar sig uttryck i korrespondensen i brev från 

henne till bokens initiativtagare överlärare Alfred Dalin, från henne till förläggaren Karl-Otto 

Bonnier och från henne till språkprofessor Adolf Noreen.  

Som metod har jag valt att använda mig av en hermeneutisk textanalys för att kunna nå 

förståelse i mitt källmaterial som består av sammanlagt 38 brev. Frågan som jag ställde 

baserades på Werner Jank och Hilbert Meyers teori om vilka som är de didaktiska frågorna 

och utifrån den så har jag sökt och funnit en förståelsehorisont om hennes didaktiska 

överväganden.  

Studien har kommit fram till: 

 

 Vem skall lära sig? Barnen i folkskolans första klass 

 Vad som skall läras? Kunskaper om Sverige, dess län, djur och människor. 

 När skall en lära sig? Läseboken skrevs för elever i första klass. 

 Med vem skall en lära sig? I en klass som inte var för stor. 

 Hur skall en lära sig? Genom faktarik men underhållande läsning. 

 Genom vad skall en lära sig? Med en välskriven bok. 

 Varför skall en lära sig det en skall lära sig? För att bli en framtida nyttig 

demokratisk samhällsmedborgare.  

 

Ämnesord: Selma Lagerlöf, hermeneutik, didaktik, Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige, korrespondens 
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1. Inledning 

 

”Från alla land där barnen lärt sig läsa, kom fler och fler och snart låg millioner av barn bland 

skyarna och red mot Sarek”.1 – Så skrev författaren och Nobelpristagaren i Litteratur Harry 

Martinson om Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige.2 Få 

skolböcker om någon har lyckats sprida kunskapen om Sverige inte bara inom landets gränser 

och i en skolmiljö som det först var tänkt utan över hela världen översatt till över 60 språk.3 

För det var som en läsebok för den svenska folkskolan som initialt var syftet med berättelsen 

med den idag världsberömda resan.  

Nils Holgersson må i boken ha gjort resan upp till Sarek ensam på en gåsarygg men i 

praktiken så har han i över hundra år haft miljontals följeslagare i olika åldrar. 

Dock, skam till sägandes, har han inte gjort något outplånligt litterärt avtryck i min barndom 

som jag kan dra mig till minnes. Jag har ett vagt minne av en tyskproducerad disneyfierad tv-

serie (eller kanske en julkalender) med Nils Holgersson-tema4, möjligtvis dubbad. 

 

Men historien om hur den bångstyrige lintotten Nils förtrollas av en tomte måste ses som 

litterärt allmängods och utgör en stor del av Sveriges kulturarv och givetvis har den kommit 

att påverka mig mer än vad jag kan föreställa mig. Selma Lagerlöf är utan tvekan en av våra 

riktigt, riktigt framstående författare och det är omöjligt att utse vilken av hennes verk som är 

det allra främsta. Men att inte nämna detta både fantasifulla och ambitiösa epos vid en 

sammanställning vore omöjligt att tänka sig.  

 

Forskningen om den lovprisade författaren Selma Lagerlöf är vittomfattande. Likaså 

människan Lagerlöf och hennes sociala liv, hennes kärleksliv och vänskapsrelationer finns 

väl dokumenterade. Däremot tycks det finnas en forskningslucka kring didaktikern Selma 

Lagerlöf och vilka didaktiska överväganden som hon måste ha ställts inför i arbetet med 

förarbetet till boken om Nils Holgersson. Den luckan avser jag att med denna undersökning 

försöka stänga till.  

 

 

                                                 
1 Martinson, Harry ”Vildgåsresan” ur Lagerlöfstudier. [1], Selma Lagerlöf-sällskapet, Sunne, 1958 
2 Lagerlöf, Selma Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige [Ny uppl.] Finland: Bonnier Carlsen 

bokförlag 2003 
3 http://www.selmalagerlof.org/selma.php  
4 https://www.youtube.com/watch?v=nSfvS-6aNmk  

http://www.selmalagerlof.org/selma.php
https://www.youtube.com/watch?v=nSfvS-6aNmk
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2. Tidigare forskning 

 

Få om någon svensk kvinnlig författare är väl så analyserad och studerad som Selma Lagerlöf 

och min ambition här är inte att lyfta fram alla undersökningar utan några av de främsta. Hon 

kom att bli världsberömd redan relativt tidigt i sin författarkarriär och forskningen om henne 

är omfattande. De första större biografierna Selma Lagerlöf I5 och Selma Lagerlöf II6 kom 

åren 1942 och 1943 och skrevs av akademiledamoten, journalisten och kvinnorättskämpen 

Elin Wägner (1882-1949). Första doktorsavhandlingen kom år 1951 då Bengt Ek disputerade 

med Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga7 som studerade genombrottsåren 1891-18978 

och som kom att följas av åtskilliga både om henne och om hennes alster. Även internationell 

forskning kring Lagerlöfs finns, exempelvis Maria Nikolajevas avhandling Selma Lagerlöf ur 

ett ryskt perspektiv9 kan nämnas som ingick i ett projekt från Nationalmuseum kallad Selma 

Lagerlöf i världen 10 som jag har tagit del av för att få en internationell synvinkel. Den berör 

dock mestadels Lagerlöfs hela produktion samt för resonemang kring översättningen från 

ryska till svenska. Jag har primärt valt att titta på litteraturprofessorn och Selma Lagerlöf-

kännaren Vivi Edströms forskning om hennes liv och forskning kring uppkomsten av verket 

Nils Holgerssons underbara resa (som mest består av initierade anekdotiska berättelser kring 

skrivprocessen plus utvalda stycken ur Nils Holgersson)11 samt litteraturforskaren Nils 

Afzelius12 studier för att skapa en kontext både till Selma Lagerlöf som person som till 

hennes arbete.  

 

För att få en djupare insikt i svensk skolhistoria och en kontextuell förståelse av den i den 

tidsperiod som denna undersökning omfattar så har jag primärt studerat Gunnar Richardsons 

forskning om den svenska utbildningshistorien och som även behandlar den läsebok för 

folkskolan som under den tid som denna undersökning avser kritiseras från olika håll.13 Jag 

har även studerat tre andra undersökningar för att få ett djupare perspektiv på hur svenska 

                                                 
5 Wägner, Elin, Selma Lagerlöf. 1, Från Mårbacka till Jerusalem, [1./4. tus.], Bonnier, Stockholm, 1942 
6 Wägner, Elin, Selma Lagerlöf. 2, Från Jerusalem till Mårbacka, [1./5. tus.], Bonnier, Stockholm, 1943 
7 Ek, Bengt, Selma Lagerlöf efter Gösta Berlings saga: en studie över genombrottsåren 1891-1897, Bonnier, 

Diss. Stockholm: Högsk., Stockholm, 1951 
8 Edström, Vivi Selma Lagerlöf 1 Uppl. Danmark: Natur och kultur 1991 s 149 
9 Nikolajeva, Maria Selma Lagerlöf ur ett ryskt perspektiv 1 Uppl. Göteborg: Lagerlöfstudier 1991 
10 Edström Selma Lagerlöf s 149 
11 Edström, Vivi Uppdrag läsebok 1 Uppl. Falun: AB Rabén & Sjögren 1996 
12 Afzelius, Nils Selma Lagerlöf – den förargelseväckande 2 Uppl. Lund: Gleerups 1973 
13 Richardson, Gunnar Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu 8 Uppl. Indien: 

Studentlitteratur 2010 
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skola organiserades i början av 1900-talet och läromedlets betydelse; Göran Andolfs 

Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-196514, Christina Florins & Ulla 

Johanssons Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 1850-191915 samt Björn 

Melanders Läsebok för folkskolan. Bakåtsträvande eller framåtblickande?16  

 

Förståelse kring hur den samtida språkdebatten fördes har jag funnit i Markella Callins C-

uppsats Gammalstafning eller nystavning? En komparativ analys av tidningsspråket efter 

1906 års stavningsreform som även har gett mig insikter i hur radikalt språket i Nils 

Holgersson måste har ansetts ha varit då den publicerades.17 

 

Den forskning som jag har valt att luta min undersökning mot när det gäller didaktik och 

pedagogik är framförallt är Werner Janks och Hilbert Meyers rön kring nyttan av kunskaper i 

didaktisk teori och deras tes att didaktiken även innefattar frågor om metoder genom att 

definiera didaktik som ”undervisningens och inlärningens teori och praktik”.18 

Det närmaste jag har lyckats komma en koppling mellan didaktik och Selma Lagerlöf är 

Gunilla Molloys bok Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum19 men den lyfter inte fram 

didaktikern Lagerlöf utan snarare hur en som lärare kan använda hennes verk didaktiskt i en 

mångkulturell läromiljö. Mycket av forskningen kring henne finns även nämnd på Selma 

Lagerlöfs-sällskapens hemsida men trots all min grundliga research så tycks det saknas 

forskning kring Selma Lagerlöfs syn på didaktik och pedagogik.20  

 

Denna undersökning kommer med andra ord att placera sig i en skärningspunkt mellan olika 

forskningslägen. 

 

 

 

                                                 
14 Andolf, Göran, Historien på gymnasiet: undervisning och läroböcker 1820-1965, Esselte Studium, Diss. 

Uppsala: Univ. Stockholm, 1972 
15 Florin, Christina & Johansson, Ulla, "Alla dessa barnen": sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 

1850-1919, Umeå, 1984 
16 Melander, Björn, Läsebok för folkskolan: bakåtsträvande eller framåtblickande? Univ. Institutionen för 

nordiska språk, Lund, 1996 
17 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:740219/FULLTEXT01.pdf  
18 Jank, Werner och Meyer, Hilbert ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori” ur Uljens, Michael (red) Didaktik 1 

Uppl. Malmö: Studentlitteratur 2007 s 18 
19 Molloy, Gunilla, Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum 1 Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 
20 http://www.selmalagerlof.org/forskning.php  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:740219/FULLTEXT01.pdf
http://www.selmalagerlof.org/forskning.php
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3. Syfte  

Undersökningens syfte är: att genom en hermeneutisk studie av Selma Lagerlöfs 

korrespondens undersöka vilka didaktiska överväganden som hon gjorde under 

skrivprocessen till läseboken Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och få en 

förståelse för och kunskap om det går det att finna spår av lärarinnan Lagerlöf i författarinnan 

Lagerlöfs korrespondens. Syftet med min undersökning är således att presentera en 

förståelsehorisont utan att hävda allmängiltighet: som en sanning möjlig att tillmötesgå då 

varje läsning är en översättning. Då mitt primära syfte är förståelse och då ett första steg får 

att kunna uppnå denna förståelse är kunskap så är det också ett centralt syfte med denna 

undersökning att skapa en kontextuell förståelse om och kring Selma Lagerlöf, boken Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige samt de aktörer som är involverade i processen. 

Forskningsläget kring människan Selma Lagerlöf måste anses som gott och likaså 

forskningen kring henne som författare och hennes litterära produktion. Men det finns en 

forskningslucka kring vilken syn Lagerlöf hade på didaktik vilket gör att mitt sekundära syfte 

blir att klargöra den synen och fylla den luckan.  

4. Material, avgränsning och urval 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilket material som jag har använt mig av, vilka 

avgränsningar och urval som har gjorts. Jag har till denna undersökning primärt valt att 

studera brev från Selma Lagerlöf till Alfred Dalin, Karl-Otto Bonnier samt Adolf Noreen; de 

personer som främst deltog i projektet kring den nya läseboken. Eftersom jag vill ha Selma 

Lagerlöfs perspektiv så har jag valt att inte studera respondenternas brev, utom vid ett tillfälle 

då jag har valt att inkludera ett brev från Fridtjuf Berg till Selma Lagerlöf då det brevet i sin 

tur skickades med som bilaga till hennes brev till Karl-Otto Bonnier. Det inkluderas här i min 

undersökning av kontextuella skäl. Mitt urval av brev har gjorts utifrån dess relevans för 

undersökningen och de ligger samtliga tidsmässigt från år 1901 när projektet initierades fram 

till slutet av år 1906 då den första delen av boken gavs ut och omfattar totalt 38 brev. Alla 

brev har dock inte fått betydelse för undersökningen och har då inte heller tagits med i 

resultatet efter analysen har gjorts. 

  

All korrespondens före och efter den avgränsningen är medvetet exkluderad. Jag har heller 

inte tagit med korrespondens som visserligen berör arbetet kring boken men som är skickade 
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som privat korrespondens till väninnorna Sophie Elkan och Valborg Olander, trots att den 

senare var inblandad i projektet och renskrev boken. Anledningen till min avgränsning är att 

de breven är av en mer privat karaktär som ofta sammanblandar det yrkesmässiga med det 

vardagliga vilket gör att de breven inte harmonierar med mitt syfte.  

 

I en större undersökning skulle dock även dessa korrespondenser vara av intresse att ta del av 

då det högst sannolikt finns ytterligare perspektiv att beakta. För att lättare förstå 

undersökningen följer här en kortare presentation av mitt källmaterial. 

 

4.1 Breven 

Mitt källmaterial består av sammanlagt 38 handskrivna brev som Selma Lagerlöf skickade 

mellan åren 1901-1906 till projektets initiativtagare Alfred Dalin, bokens förläggare Karl-

Otto Bonnier, språkforskare Adolf Noreen samt skolpolitikern Fridtjuf Berg. De är 

handskrivna och har erhållits via Kungliga biblioteket, Avdelningen för fysiska samlingar, 

Enheten för handskrifter, kartor och bilder (korrespondensen till Dalin) och Uppsala 

universitetsbibliotek enheten digital bild (korrespondensen till Noreen). Breven från Karl-

Otto Bonnier är hämtade finns i original hos Centrum för näringslivshistoria, Bonnierarkivet 

(korrespondensen till Karl-Otto Bonnier och brevet från Fridtjuf Berg till Selma Lagerlöf) 

men jag fick tillgång till dem via kopior som har gjorts på KB. Jag har från samtliga erhållit 

rätt att citera ur dessa brev i min undersökning. Samtliga brev är daterade utom ett från 

Lagerlöf till Dalin och det brevet kommer att redovisas som det odaterade brevet.  

 

5. Teori och metod 

I detta stycke avser jag att redovisa vilken teori som min underökning vilar på samt vilken 

metod som jag ämnar att använda. 

 

5.1 Teori – Didaktik 

Det finns många teorier om och kring didaktik. Dess historia sträcker sig ända bort till den 

grekiska filosofitraditionen då först Homeros och senare Platon använde termen för att 

beskriva den undervisningsmetod (som Sokrates själv kallade för maieutik) för att sedan på 

allvar etableras som begrepp då evangelisterna med samma ord beskrev Jesus praktiska 

undervisning.21  Ordet didaktik härstammar i sin tur från det grekiska verbet ”didaskein” som 

                                                 
21 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik#allmän-didaktik  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik#allmän-didaktik
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både går att översättas aktivt (att undervisa) eller passivt (att bli undervisad) vilket betyder att 

redan i antiken så syftade ordet didaktik både till undervisning och inlärning.22 Samtidens 

didaktik definierar NE som:  

 

Didaktik handlar om lärande och undervisning i relation till kunskapstraditioner 

och kunskapspraktiker, normer, bedömningssystem och institutionell 

inramning, lärresurser och handlingsutrymme. Didaktiken omfattar såväl 

kunskaper och färdigheter som hur man utvecklar förmågor och identitet.23 

 

De teorier som finns kring didaktik bör ses som redskap för kritisk granskning och framförallt 

reflektion av lärandet och undervisningen och har en handledande funktion genom att hjälpa 

läraren till att strukturera sin undervisning då teoretisk kunskap inte kan avskiljas från 

handlingskompetenser eller vice versa.24 

Werner Jank och Hilbert Meyer menar på att den tidigare gängse definitionen av didaktik 

kontra undervisningsmetodik är otillfredsställande snäv då didaktiken svarar på frågan vad 

(innehållet) och metodiken besvarar frågan hur (presentationen) och vidareutvecklar 

begreppet genom att didaktiken allt som allt handlar om: 

 

 Vem som skall lära sig 

 Vad som skall läras 

 När en skall lära sig 

 Men vem en skall lära sig 

 Var en skall lära sig  

 Hur en skall lära sig 

 Genom vad en skall lära sig 

 Varför en skall lära sig för vad en skall lära sig25 

 

Jank och Meyer ser sin definition inte enbart som en disciplin om enbart rör själva skolans 

undervisning utan de vidgar även begreppet till att omfatta hur inlärningsprocesser 

                                                 
22 Jank & Meyer ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori” ur Uljens (red) Didaktik s 19 
23 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik#allmän-didaktik  
24 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik#allmän-didaktik 17 18 
25 Jank & Meyer ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori” ur Uljens (red) Didaktik s 17-18 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik#allmän-didaktik
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/didaktik#allmän-didaktik
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förverkligas även i andra tänkbara sammanhang26 vilket gör att jag anser att denna teori är 

närmast skräddarsydd för denna undersöknings syfte och ändamål. De ser didaktik både som 

en teori och som en undervisnings- och inlärningspraktik samt att den kan utgöra en del av de 

praktiska handlingar och interaktioner som utförs mellan lärare och elever27 och det är genom 

denna teori som jag ämnar att fånga upp de didaktiska överväganden som Selma Lagerlöf 

gjorde inför sin läsebok. Jag kommer även att använda min teori som en modell i min 

redovisning av mina resultat för att tydliggöra dem. 

 

5.2 Frågeställning 

När jag granskar källorna till denna undersökning så vill jag ställa denna fråga till 

källmaterialet: 

Vilka didaktiska överväganden gjorde Selma Lagerlöf under framställandet av Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige i sin professionella korrespondens med Alfred 

Dalin, Karl-Otto Bonnier samt Adolf Noreen? 

 

 

5.3 Metod 

I detta avsnitt ämnar jag delge en beskrivning av den metod som har legat till grund för min 

undersökning. Denna korrespondensstudie vilar på en hermeneutisk grund. Men vad kan då 

sägas utgöra en dylik? Den grekiska mytologin förtäljer om hur de oftast tvetydiga budskapen 

från oraklet i Delfi (som i sin tur förmedlades av prästinnan Pythia) behövdes tolkas av s.k. 

hermeios (orakelpräster) för att ge klara besked om framtiden.28 Deras tolkningsföreträde gav 

av naturliga orsaker dem en viss makt att påverka sin sam- och framtid vilket gör att trots att 

det grekiska verbet hermeneuein enklast översätts till ”att tolka” i praktiken innefattar 

mycket, mycket mer: förståelsen förväntades ge så omfattande och nya perspektiv på sin 

tillvaro att de som fick ta del av tolkningarna skulle välja att förändra sina liv.29 

På samma sätt kan antikens hermeneutik kopplas samman med nutidens då det 

bakomliggande syftet är detsamma: att tolka och förstå. Men vad är då hermeneutik och hur 

                                                 
26 Jank & Meyer ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori” ur Uljens (red) Didaktik s 18 
27 Ibid s 114  
28 Ödman, Per-Johan Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik 2 Uppl. Finland: Nordstedts 

akademiska förlag 2007 s 12  
29 Ödman Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik s 13  
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kan den användas metodologiskt idag? Hur kommer jag att använda den i denna 

undersökning? Det korta svaret är att hermeneutik är en typ av kvalitativ 

textanalys/texttolkning men jag ämnar att teoretisera min förståelse och praktisk användning 

av begreppet hermeneutik som textanalys ytterligare.  

Ett brev mellan två människor kan ses som ett möte reserverat för brevskrivaren och den 

tilltänkta läsaren. Liz Stanley menar på att ”Letters (almost) always presume a response, and 

an after as a before is ordinary taken into account in an epistolary exchange"30 då breven är 

ett slags "call and response" (egenfabricerad term, lånad från musikteoretisering kring tidig 

bluesmusik men i brist på kännedom om en mer adekvat term känns denna i detta 

sammanhang applicerbar) och de förutsätter svar på de frågor som Lagerlöf har eller de 

funderingar som hon reflekterar kring.  Inga "Dear Johns" där inte.31 Breven är en del av en 

fortlöpande dialog som i sin tur påverkar hennes skrivprocess i författandet av boken. 

Dessutom instämmer jag Stanley om att brev är perspectical på så vis i denna undersökning 

att innehållet i breven påverkas av sammanhang och syfte, den här korrespondensen har 

enbart haft ett professionellt syfte vilket av naturliga orsaker framgår vid läsningen.32 

Bachtins teori om att även mottagaren deltar i breven33 instämmer jag fullt i men här ser jag 

det mer som att jag tycker mig kunna se av ton och stil i Selmas brev vilken relation hon har 

till de olika mottagarna och att de därmed deltar passivt i dialogen. Jag vill hävda att tonen, 

hälsningsfraser och innehåll skiljer markant mellan breven som jag har studerat i denna 

undersökning och jag har även detekterat ännu större skillnader i den privata 

korrespondensen (som dock faller utanför denna undersökning). Men det sagt så är detta min 

förståelse av hermeneutik ur ett metodologiskt perspektiv. När det gäller brev och 

brevtolkning har jag haft stor nytta av Per-Johan Ödmans bok Tolkning, förståelse, vetande 

34som behandlar hermeneutik samt Gunnar Andréns essä Tolkning, sanning och 

intersubjektivitet35 som diskuterar olika hermeneutiska teorier. Jag har även inspirerats av och 

                                                 
30 Stanley, Liz The Epistolarium: On Theorizing Letters and Correspondences 

http://autobiography.edina.clockss.org/aub_2004_12_3/10.1191_0967550704ab014oa.pdf s 214 
31 Leffler, Yvonne ”Jag har fått ett bref…”: den tidiga svenska brevromanen 1770-1870 1 Uppl. Hedemora: 

Gidlunds förlag 2007. S 167 (termen avser ett brev där avsändaren inte vill eller förväntar sig ett svar, en sorts 

envägskommunikation som bla praktiserades när soldater i krig fick ”dumpningsbrev” då deras käresta hade 

funnit en annan under deras frånvaro) 
32 Stanley, Liz The Epistolarium: On Theorizing Letters and Correspondences 

http://autobiography.edina.clockss.org/aub_2004_12_3/10.1191_0967550704ab014oa.pdf s 215 
33 Bachtin, Michail, Dostojevskijs poetik, Anthropos, Gråbo, 1991 s 210    
34 Ödman Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik  
35 Andrén, Gunnar ”Tolkning, sanning och intersubjektivitet” essä ur Strand, Hans (red) Tillförlitlighetsproblem 

vid tolkning och innehållsanalys 1 Uppl. Stockholm: Akademilitteratur AB, 1983 (inte att förväxla med den 

liberala riksdagsmannen Gunnar Andrén) 

http://autobiography.edina.clockss.org/aub_2004_12_3/10.1191_0967550704ab014oa.pdf
http://autobiography.edina.clockss.org/aub_2004_12_3/10.1191_0967550704ab014oa.pdf
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tagit del av Hans-Georg Gadamers arbete och strävan att förstå människan som ”historiskt 

förstående” och även studerat Christina Douglas avhandling Kärlek per korrespondens: två 

förlovade par under andra hälften av 1800-talet 36 för att få en större insikt om praktisk 

tillämpning av hermeneutik som metod.  

 

Anledningen till att jag har valt att utgå från en hermeneutisk metod att den, som Ödman 

också hävdar, att den förutsätter en dialog som förs på lika villkor vilket i sin tur leder till en 

intersubjektiv förståelse.37 Men vilka förutsättningar till relevant dialog finns i en 

korrespondens som enbart innehåller avsändarens brev? Saknas inte viktiga perspektiv om 

inte bägge som deltar i korrespondensen får komma till tals? Givetvis skulle det gå att hävda 

att så är fallet men här instämmer jag till fullo med Ödman som menar på att det gäller att 

söka förståelsen genom att söka en inre och självreflekterande dialog och på så vis uppnå en 

förståelsehorisont utan att göra anspråk på generalitet vilket jag inte heller gör. De slutsatser 

som min undersökning kommer leda till utgår av förklarliga skäl utifrån min egen 

förståelsehorisont som i sin tur utgår från det som jag i allmänhet vet om denna tidsepok och 

dess skola samt vad jag i synnerhet vet om författaren Selma Lagerlöf. Den förståelse jag får 

och de slutsatser jag dra är således mina egna och de är en produkt av den hermeneutiska 

forskningsprocess som jag har valt att bruka. Jag ämnar att i denna undersökning skapa en 

hermeneutisk cirkel där min förståelse av breven som helhet kommer att påverka förståelsen 

av brevens enskilda delar och vice versa så att tolkningsprocessen formas till en spiral och via 

en dynamisk växelverkan mellan delar och helhet kombinerad med min självförståelse 

kreerar en förståelse av mitt källmaterial som gör att jag tror mig kunna besvara 

undersökningens fråga.38 Mina resultat kommer jag att presenteras tematiskt utifrån den 

modell som ryms i min teori. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Douglas, C. (2011). Kärlek per korrespondens: två förlovade par under andra hälften av 1800-talet. Diss. 

Lund: Lunds universitet, 2011. Stockholm. 
37 Ödman Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik s 14 
38 Vikström, Björn Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens 1 Uppl. Lund: Studentlitteratur 

2005 s 26 
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6. Bakgrund   

 

”Detta är ingen vanlig skolbok, ”det är en resebeskrivning över Sverige. Men de resande äro 

vildgäss och hotellen äro vildmarkernas mossar och kärr, och reseäventyren utspelas mellan 

rävar och sorkar och tranor” beskrev Selma Lagerlöf till synes muntert sitt verk för sin 

danska översättare Elisabeth Grundtvig år 1906.39 Boken hette Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige och bröt genom sitt inversus-perspektiv (omvänd värld sedd ur djurens 

horisont) helt med den tidigare lärobokstradition som ditintills hade funnits i Sverige. Den 

utkom i två delar åren 1906 och 1907, den omfattade totalt ca 600 sidor och den har haft 

betydelse för många författare såsom Tournier, Milosz för att inte nämna den 

nobelpristagande korsordsfavoriten japanske Kenzaburo Oe som lärde sig den utantill för att 

bara nämna några.40 När den franska tidningen Le Monde bad sina läsare att ranka 1900-talets 

viktigaste böcker kom Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson 41strax bakom Jack 

Kerouacs På drift.42 

 

Att hävda att denna bok har kommit att prägla många människors bild av Sverige är med 

andra ord inte en överdrift.  

 

Jag kommer att i nästa kapitel kontextualisera författaren Selma Lagerlöfs liv fram tills boken 

kom ut, den svenska folkskolans historia samt den lärobok som då var allenarådande samt, 

givetvis, boken Nils Holgerssons resa genom Sverige.  

 

6.1 Selma Lagerlöf 1858-1940 

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf föddes på den värmländska gården Mårbacka den 20:e 

november år 1858, näst yngst i en skara om fem barn, och hon lämnade jordelivet på samma 

gård som hennes livsgärning kom att förknippas med den 16:e mars år 1940.43 En medfödd 

höftskada gjorde att hon redan som treåring drabbades av tillfälliga förlamningar som med 

tiden växte bort samt en hälta som kom att vara livet ut.44 Redan som sjuåring definierade 

hon sig som författare berättade hon i essän Två spådomar som trycktes i Bonniers 

                                                 
39 Edström Uppdrag läsebok s 32 
40 Edström Uppdrag läsebok s 7 
41 http://www.svd.se/varlden-alskar-svensk-litteratur  
42 Kerouac, Jack, På drift, [Ny utg.], Pan, Stockholm, 2002  
43 Edström Selma Lagerlöf s 12 och s 162 
44 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 47 

http://www.svd.se/varlden-alskar-svensk-litteratur
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månadstidning år 1908 45 efter att ha tagit starkt intryck av Mayne Reids indianbok Oceola.46 

Familjens ekonomi försämrades gradvis under 1870-talet och kulminerade med att gården 

såldes år 1890.47 Selma Lagerlöfs talang för att skriva uppmärksammades av författaren Eva 

Fryxell då hon höll tal på ett bröllop år 1880 och uppmanade den tjugotvååriga Lagerlöf att 

gå en förberedande kurs på Sjöbergs Lyceum för kvinnor48för att året därefter komma in på 

Kungliga Högre Lärarinneseminariet.49  

 

Under hela sitt liv hade hon endast en anställning; efter att ha slutfört utbildningen i 

Stockholm så fick hon år 1885 jobb vid elementarskolan för flickor i Landskrona där hon 

verkade i tio år. 50 Det var här som Selma fick möjlighet att skriva och år 1891 ger hon ut sin 

debutroman Gösta Berlings Saga och när hon slutade som lärare så var det för att kunna 

försörja sig på sitt författarskap. Det kan tyckas lite modigt då den hemma i Sverige inte blev 

en omedelbar succé.51 Hennes framgångssaga börjar i Danmark där hon slog igenom stort och 

rent utav kallades för en ”ung Ibsen”.52Samma år, 1894, som hon följer upp med den hyllade 

novellsamlingen Osynliga länkar så möter hon även sin ena stora kärlek; den fem år äldre 

änkan och författaren Sophie Elkan som kommer att få ett stort inflytande både över 

privatpersonen Lagerlöf som författaren. De företar ett flertal resor tillsammans53där den 

första resan till Italien kom att utmynna i romanen Antikrists mirakler år 189754 som hon 

själv kallar för en ”socialistroman utan strejk o utan arbetare”55 Hösten samma år lämnar 

Selma Lagerlöf Landskrona och flyttar upp till sin syster Gerda i Falun och bodde där på 

olika adresser fram till år 1910 (då Falun ville beskatta hennes Nobelpris).56 Kanske bidrog 

också vetskapen om att namn som Anders Zorn och Erik Axel Karlfeldt vid denna tid gav 

Dalarna sin storsvenska nimbus som och som kom att utvecklas till ett kulturellt centrum och 

det är i Falun som hon möter sin andra stora kärlek: Valborg Olander. Istället för att välja 

mellan bägge dessa kärlekar så tycks Lagerlöf ha haft en vad vi idag skulle kalla för en 

                                                 
45 Edström Selma Lagerlöf s 15 
46 Reid, Mayne, Oceola eller Den uppgående solen. Förra delen, Stockholm, 1862 
47 Edström Selma Lagerlöf 13 
48 Edström Selma Lagerlöf s 17 (ett dåtida, privat gymnasium som gav tillträde till högre studier) 
49 Ibid s 17 
50 Edström Uppdrag läsebok s 9 
51 http://www.marbacka.com/selma_lagerlof.php  
52 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 165 (då Henrik Ibsen var en av 1800-talets mest hyllade dramatiker 

torde detta beröm ha känts stort att få, egen anm.) 
53 Edström Selma Lagerlöf s 50   
54 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 195 
55 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 201 
56 Ibid s 211 

http://www.marbacka.com/selma_lagerlof.php
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polyamorös relation med Elkan och Olander, må vara att ingen av de bägge damerna verkade 

att riktigt trivas med att dela på Selma Lagerlöf.  

 

Under denna historiska epok så valde många att lämna Sverige för att skapa sig ett bättre liv 

någon annanstans, oftast i Amerika. Men en grupp på 37 personer från Nås socken i Dalarna 

ville år 1896 ansluta sig till en amerikansk koloni som hade bosatt sig i Jerusalem för att 

invänta Kristi återkomst och det var i syfte att studera dem som Lagerlöf och Elkan gjorde en 

längre resa runt om i Mellanöstern åren 1899-1900 och som kulminerar i den lakoniska och i 

två delar uppdelade romanen Jerusalem (som trots sin initiala dokumentära ansats i sin 

slutgiltiga gestalt kom att bli en fiktiv roman om än inspirerad av verkliga händelser).57 

Första delen av boken får översvallande positiv kritik och röner internationella framgångar 

när den ges ut lagom till julen år 1901 och hennes namn kommer för första gången att 

nämnas i samband med Nobelpriset.58 

Hon var nu en etablerad författare i det yttersta författarskiktet i Sverige och när romanen 

Herr Arnes penningar släpptes år 1904 samtidigt som hennes tidigare verk sålde stora 

upplagor så steg också inkomsterna ikapp med framgångarna.59 

Det var då som Selma Lagerlöf skulle komma att anta sin kanske största litterära utmaning i 

sitt författarliv: en läsebok för den svenska folkskolan. Hon trodde innan hon började med 

boken att den ”dessvärre inte kan gå utom Sverige, men det är väl mer värt att komma in i 

varenda stuga härhemma än att bråka med utlandet, som är så svårt att vinna och som aldrig 

tycks lyckas”.60  

Selma Lagerlöf kom att ha fel, boken blev stor även utanför rikets gränser. Riktigt stor.  

Hon kom att bli en stor aktris på den svenska litterära scenen under halva första delen av 

1900-talet och några milstolpar värda att nämna i vad som hände i hennes liv efter att Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige gavs ut är givetvis tilldelningen av Nobelpriset i 

litteratur år 1909 och att hon fem år senare 1914 tog plats i Svenska akademien som första 

kvinnan någonsin.61 

 

 

                                                 
57 Edström Selma Lagerlöf s 54 
58 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 276 (En negativ recension av Hjalmar Branting i Social-Demokraten 

tyckte dock att Lagerlöf for med en ”oäkta bondeidealisering”)  
59 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 295 
60 Ibid s 326 (Vad Selma Lagerlöf menade med att bråka med utlandet är oklart då hon då var en internationellt 

etablerad författare) 
61 http://www.marbacka.com/selma_lagerlof.php 

http://www.marbacka.com/selma_lagerlof.php
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6.2 Den svenska folkskolans historia 

Skolsystemets organisation har förändrats i Sverige sett över tid, från medeltidens kloster- 

och riddarskolor till dagens hårt detaljstyrda skola62 så finns det ändå en sak som förenar dem 

alla; dess schematiska relation till det existerande samhället som både kan ses som en 

funktion av olika samhällsfaktorer såväl som ett instrument där makthavarna vid olika 

tidpunkter i historien har sökt att förändra samhället eller låtit utbildningen svara mot samtida 

behov.63 

Det dynamiska 1800-talet kom att innebära stora förändringar i samhället och grunden till det 

som vi idag kallar för det moderna Sverige med ett industrialiserat och demokratiskt styrt 

välfärdssamhälle lades med reformer som skråväsendets avskaffande, tvåkammarriksdagen 

och lika arvsrätt för män och kvinnor för att nämna några exempel. För att möta ett 

expanderande samhälles behov så fastslogs principen om statens yttersta ansvar för 

medborgarnas undervisning och uppfostran i vårt land år 1842 med tillkomsten av 

folkskolestadgan.64 Den hade i sin tur sin uppkomst i den pedagogiska debatt som rörde både 

den kommande folkskolan och de s.k. lärdomsskolorna som fördes av Uppfostringskommittén 

mellanåren 1825 och 1828 där liberala krafter verkade för att det var statens plikt att sörja för 

en medborgerlig uppfostran av samtliga medlemmar i samhället medan konservativa krafter 

ansåg att undervisning utom den religiösa skulle ske i hemmet.65 Den förstnämnda falangen 

avgick med seger, delvis med hjälp av den dåvarande kronprins Oscar. 66 

Efter tre årtionden av utredande i frågan åstadkommer Karl XIV Johan ett förslag som antas 

av 1840-41 års riksdag som kommer ligga till grund för den första folkskolestadgan där staten 

slår fast principen om barnens skol- och läroplikt samt tar på sig ansvaret för 

lärarutbildningen.67 Under de kommande åren så reformeras folkskolan ytterligare vid ett 

flertal gånger, bla år 1853 då skolstyrelserna fick inrätta ”mindre skolor” (av geografiska skäl 

och med oexaminerade lärare vilket med tiden utvecklades till ett lågstadium)68samt år 1864 

års reform som ledde till klassindelningen och upprättandet av en särskild byrå för 

                                                 
62 http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17639  
63 Richardson, Gunnar Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu 8 Uppl. Indien: 

Studentlitteratur 2010 s 11 
64 Richardson Svensk utbildningshistoria s 50 
65 Ibid s 50 
66 Ibid s 51 (De gick populärt under namnet Snillekommittén och hade många av den tidens främsta 

kulturpersonligheter, exempelvis Erik Gustaf Geijer) 
67 Ibid s 52 
68 Ibid s 55 59 

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17639
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folkskoleärenden.69 Den svenska skolan som verkade under 1800-talet verkade i en delad 

värld. Städernas medelklass och statliga ämbetsmäns barn utbildades i statliga läroverken och 

de kommunala folkskolorna (där 90 % av barnen kom att gå) kom att uppfattas som en 

”fattigskola” då de ibland brast i pedagogik såväl som i hygien. Denna produkt av 

klassamhället skapade kluvenhet och framstod som djupt olycklig för dåtida reformvänner 

som närde en vision om en folkskola som skulle fungera som en gemensam grundskola för 

samtliga barn oavsett klasstillhörighet. Den främste agitatorn för denna vision var 

folkskolläraren, riksdagsmannen och den blivande skolministern Fridtjuf Berg.70 Han tog 

avstamp i den franska revolutionens idéer om broderskaps- och jämlikhetsidéer och hans 

strävan att fördöma parallellskolesystemet och betrakta pedagogiska problem genom att 

koppla dem till sociala och politiska diton kom att prägla hans politiska gärning.71  

I början fanns ingen enhetlig läroplan för folkskolorna utan varje kommun fick författa en 

egen, först på 1920-talet genomfördes reformer för att folkskolan skulle bli mer enhetlig.72  

 

 

6.3 Svensk läromedelshistoria 1868-1906 

I ett samtida, multimodalt perspektiv så innefattar läromedel idag inte bara en skolbok: 

begreppet läromedel omfattar idag även (utöver själva läroboken) filmer, representationer ur 

radio & tv, tidning, teater, digital media samt datorer och en större tonvikt läggs mer och mer 

på hur dessa medier kan vara informationsbärare och den senaste definitionen från 

Skolförordningen definierar läromedel som ”alla de resurser som kan användas i en 

undervisningssituation.73  

I den svenska folkskolans barndom så utkom den första läroboken år 1868 initierad av 

ecklesiastikministern F.F. Carlsson som hette Läsebok för folkskolan och innehöll 

geografiska, historiska och naturvetenskapliga stycken samt nationell diktning och 

uppdaterades med nya upplagor kontinuerligt fram till år 1938 då den elfte upplagan döptes 

om till Folkskolans läsebok.74 

 

                                                 
69 Ekman, Einar Diakonien och folkskolan: En minnesvärd insats i svenskt folkbildningsarbete under förra 

seklet 1 Upp. Lund: Föreningen för svensk undervisningshistoria 1950 s 59 

 
70 Richardson Svensk utbildningshistoria s 57 
71 Richardson Svensk utbildningshistoria s 99 
72 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/folkskola  
73 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690 

(definitionen är från år 1971 så den må anses ha varit förutseende för sin tid)  
74 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkskolans-läsebok  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/folkskola
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkskolans-läsebok
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6.4 Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

Selma Lagerlöfs mest lästa verk, (den första delen av) Nils Holgerssons underbara resa 

genom Sverige, gavs ut av Albert Bonniers förlag den 24:e november år 1906.75 Bakgrunden 

var följande. År 1868 utgav Nordstedts förlag på initiativ av ecklesiastikminister F.F. 

Carlsson Läsebok för folkskolan som kom att bli den första större profana boken i Sverige 

utgiven i sammanlagt tio upplagor fram till år 1938.76  

Hösten år 1901 kontaktades Lagerlöf av överlärare Alfred Dalin från Sveriges Allmänna 

folkskollärarförening om en geografilärobok för folkskolan som var tänkt att ersätta Läsebok 

för folkskolan och anledningen till att just Selma Lagerlöf kontaktades, en modern 

romanförfattare, torde vara att hon ansågs ligga i fas med tidens idéer om pedagogisk 

förnyelse.77 Innan Dalin frågade henne direkt så hade han förhört sig hos Valborg Olander 

om ett intresse från Lagerlöf för att författa en läsebok fanns.78 Författaren till boken Barnets 

århundrade (1900), Ellen Key hade i en artikel i tidningen Ord och bild kallat Läsebok för 

folkskolan för en ”nationalolycka” och Lagerlöf hade i sitt tackbrev för artikeln välformulerat 

skrivit till Key och ”tackat för hugget på den gamla läseboken” och menade på ett den nog 

hade sett dagen ”under tråkighetens stjärnbild”.79 Det går att förutsätta att många barn under 

denna tid hade en ofullständig bild av Sverige och att den inhemska turismen var få förunnad.  

Men vad var då anledningen till att den skönlitterära storheten Lagerlöf kom att tillfrågas om 

att färdigställa en läsebok för skolan bortsett från sitt deltagande i skoldebatten? Selma 

Lagerlöf var som vi vet en produktiv författare. Hon kom under sin livstid att producera inte 

bara tjocka romaner utan även en mängd dikter och noveller, inte sällan baserade på 

folksägner eller myter. I barntidskriften Jultomten kom Dalin att läsa hennes novell Flykten 

till Egypten och där upptäcka att Lagerlöf använde ett språk som kunde läsas av både vuxna 

och barn och här fann han en författare som hade alla förutsättningar för att kunna skapa en 

”verkligt nationell folkläsning”.80 Dessutom gäller det att sätta boken i en historisk kontext. 

Den skrevs under unionskrisens år och en drivkraft bakom boken var att stärka det nationella 

medvetandet som sattes på prov både av unionsupplösningen såväl som den stora 

                                                 
75 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 325 
76 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkskolans-l%C3%A4sebok (då den fortsatte att 

ges ut under namnet Folkskolans läsebok).  
77 Edström Uppdrag Läsebok s 10 
78 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 325 
79 Edström Uppdrag Läsebok s 11 
80 Edström Uppdrag läsebok s 11 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/folkskolans-l%C3%A4sebok
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emigrationsvågen till Amerika.81 Dessutom så blåste nationalromantiska vindar genom 

landet.  

Bokens utgivning kom lyckligtvis också att sammanfalla med rättstavningsreformen samma 

år där barnen kunde ges de senaste skrivreglerna; exempelvis att huvudsatserna tillåts 

dominera, stavningen är moderniserad och singularformer i dialogen.82Ansvarig för den 

nymodigheten torde vara professor Adolf Noreen som var satt att granska språket och 

nystavningen vållade viss dialog mellan Lagerlöf och Dalin/Berg.83    

Den i sagotraditionen väl förankrade historien om Nils Holgersson från Västra Vemmenhög i 

Skåne handlar om en lat och elak pojke som av en tomte blir förvandlad till en pyssling och 

som under ett drygt halvår får se hela Sverige ridandes på gåsen Akka.  

 

Berättelsen inleds med att Nils vägrar följa med till kyrkan och straffas av sin far till att 

hemma läsa den fjorton sidor långa predikan hemma. Han somnar men vaknar till och ser 

gårdens hustomte som enligt tron måste ges respekt. Men Nils Holgersson fångar tomten en 

håv i syfte att reta honom och blir av denne straffad genom en förtrollning där Nils blir 

förvandlad till en lilleputt men samtidigt försedd med ett utökat medvetande som låter honom 

förstå djurens språk och ”nattögon” för att kunna se i mörker. I ett försök att stoppa gårdens 

gås att slå följe med vildgässen misslyckas Nils med att stoppa denne och får istället vara 

med om sitt livs resa. Genom Nils resa på fågelns rygg så får boken sin helhet och 

berättelserna binds samman och ges både mening och spänning. Den ofrivilliga rundfärden 

över Sverige lär pojken både om vårt land och om hyfs.   

Bland olika förebilder till historien har bl.a. HC Andersen nämnts vars berättelse från år 1849 

I Sverige handlar om hur den danske diktaren i fantasin färdas med hjälp av olika fåglar över 

vårt land eller Richard Gustafssons saga Det okända paradiset som handlar om en skånsk 

pojkes lärorika flyttfågelsfärd över Sverige.84 Även Rudyard Kipling, vars novellsamling 

Djungelboken med djurnarrativ där djuren ges mänskliga egenskaper har inspirerat Selma 

Lagerlöfs berättelse.85  

 

                                                 
81 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 327 (som även drabbade Lagerlöf själv då hennes bror Johan 

emigrerade dit och dog 1912) 
82 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 355 (Lagerlöf var personligen motståndare till verbens 

singularformer men ville samtidigt inte publicera en stilistiskt förlegad bok) 
83 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 80 (Svenska Morgonbladets recensent förfärades över 

det ”vildvuxna språket” som hen kallade för ”mesopotamiska”).  
84 Edström Uppdrag läsebok s 15 (Ironiskt nog publicerad år 1890 i Folkskolans läsebok som Nils Holgersson 

var tänkt att ersätta) 
85 Edström Selma Lagerlöf s 77 (Kipling fick även han Nobelpriset i litteratur, två år innan Lagerlöf) 
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Men skapandeprocessen tog, med Lagerlöfs mått mätt lång tid då det tog hela fyra år från 

beställning till att boken fick struktur86, sannolikt en kombination av att hon inte hade 

färdigställt romanen Jerusalem87 samt en hög ambitionsnivå utan att ha en samlande idé. För 

att få stoff till boken ber hon både Alfred Dalin om lokala sagor och sägner från 

folkskollärarna samt böcker om olika landskap med bilder men hon gjorde också resor över 

hela Sverige med Sophie Elkan för att fånga upp lokala intryck.88 Men det är först hösten år 

1904 som det stora genombrottet i skrivandet kommer då hon implementerar djur i 

berättelserna.89 Resans etapper kommer att bestämmas av fåglarnas färdval och nya trakter 

introduceras och presenteras allteftersom de flyttar sig vilket även för berättelsen framåt. 

Människornas roller i boken blir ytterst perifera och skog och djuren framstår inte sällan som 

huvudgestalter. När resan till slut är klar och Nils kommer tillbaka till sina föräldrar så göra 

han det som en ny pojke med nya och sundare värderingar.   

 

6.5 Aktörerna i och kring breven 

För att enklare kunna förstå Selma Lagerlöfs relation till de personer som förekommer i 

undersökningen så följer här en enklare presentation. I denna undersökning förekommer inte 

korrespondens från Sophie Elkan, Valborg Olander och (med ett undantag) Fridtjuf Berg men 

kontextuell förståelse om dem behövs för att kunna tillgodogöra sig undersökningens resultat. 

 

 

6.5.1 Alfred Dalin (1855-1919) 

Överlärare samt kulturpersonligheten Alfred Dalin verkade i småländska Huskvarna. Han 

blev år 1885 styrelsemedlem i Sveriges allmänna folkskollärarförening där han så 

småningom kom att bli ordförande år 1914.90 Han var på många sätt en visionär inom den 

svenska skolan. Han tog inte bara initiativ till och redigerade serien Läseböcker för Sveriges 

barndomsskolor, där inte bara Selma Lagerlöfs bidrag om Nils Holgerssons resa blev 

omtyckt utan exempelvis även Verner von Heidenstams historiebok Svenskarna och dess 

hövdingar; han bidrog även själv till denna boksamling med Svensk vers samt (fristående) 

Valda bibeltexter.91  

                                                 
86 Edström Uppdrag läsebok s 14 
87 Lagerlöf, Selma, Jerusalem I-II, [Ny uppl.] Stockholm: Bonnier 1960 
88 Edström Uppdrag läsebok s 13 
89 Edström Uppdrag läsebok s 13 
90 Svenska uppslagsbok, Malmö 1931 
91 TAM-arkiv, Alfred Dalin, www.lararnashistoria.se 2010 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/lararhistoria/artiklar/Alfred%20Dalin_0.pdf  

http://www.lararnashistoria.se/
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/lararhistoria/artiklar/Alfred%20Dalin_0.pdf
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Dalin spelade även en avgörande roll i arbetet med att reformera de svenska läroböckerna 

som ansågs bygga på en föråldrad hierarkisk samhällsuppfattning och ville med en positivt 

om Sverige beskrivande bok även motverka emigrationen som sågs som ett problem92 En 

kommitté tillsattes med b.la honom och Fridtjuf Berg för att råda bot på detta.93 

Sommaren år 1901 tog Alfred Dalin kontakt med Valborg Olander och bad henne att tala sig 

varm för läseboksprojektet gentemot Selma Lagerlöf vilket resulterade i en korrespondens är 

han efterfrågade om hon ville författa en geografibok för folkskolan.94 Det ställde hon sig 

positiv till men arbetet med både Jerusalem och Herr Arnes Penningar låg före. Dalin kom 

också att verka som redaktör för böckerna samt behjälplig med faktaunderlaget till Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige som boken skulle komma kallas.95 

Från år 1915 fram till sin bortgång år 1919 verkade han i Stockholm som undervisningsråd.96 

 

6.5.2 Fridtjuf Berg (1851-1916) 

Pedagogen och sedmera politikern Berg kom att ha en viktig del i tillkomsten av läseboken 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som en av initiativtagarna till projektet men 

som även korrekturläste boken tillsammans med Dalin.97 Dessutom så skickade han 

omsorgsfulla listor över lämplig litteratur som hon hade nytta av sin research.98 Verkandes i 

sin fars fotspår blev han också folkskollärare och blev mycket tidigt aktiv i den då nybildade 

Sveriges allmänna folkskollärareförening.99Han kom att verka på Svensk läraretidning, först 

som skribent men under en stor del av sitt liv (bortsett under åren som statsråd) som dess 

redaktör och kom även att bokstavligen dö på sin post då kan avled av hjärtsjukdom på 

tidningens redaktion.100 Under sina aktiva år kom han att författa både läroböcker och otaliga 

debattartiklar om skolan.101 Dessutom var han pådrivande för professurer i pedagogik; han 

ansvarade för skolfrågorna i två regeringar som ecklesiastikminister (1905-1906 och 1911-

                                                 
92 TAM-arkiv, Alfred Dalin, www.lararnashistoria.se 2010 

http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/lararhistoria/artiklar/Alfred%20Dalin_0.pdf 
93 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 79 
94 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 79 
95 Edström Uppdrag läsebok s 9 
96 TAM-arkiv, Alfred Dalin, www.lararnashistoria.se 2010 
97 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 357 
98 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 79 
99 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fridtjuv-berg  
100 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18541  
101 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fridtjuv-berg (det bör nämnas att NE stavar hans namn 

Fridtjuv när han själv stavade sitt namn Fridtjuf) 

http://www.lararnashistoria.se/
http://www.lararnashistoria.se/sites/www.lararnashistoria.se/files/lararhistoria/artiklar/Alfred%20Dalin_0.pdf
http://www.lararnashistoria.se/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fridtjuv-berg
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18541
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fridtjuv-berg
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1914)102och kan vid en samlad bedömning över hans livsverk ses som en stor reformatör av 

den svenska skolan. Men hans stora gärning torde vara då han som statsråd genomförde den 

stora och kontroversiella stavningsreformen år 1906 initierad tre år tidigare av Sveriges 

allmänna skollärarförening (med bla Alfred Dalin) som förenklade stavningen men som kom 

att fjärma det svenska skriftspråket från de övriga nordiska.103  

 

6.5.3 Karl-Otto Bonnier (1856-1941)  

Svensk liberal förläggare som gick i sin fader Alberts fotspår och som vid dennes död år 1900 

fick axla huvudansvaret i familjeföretaget.104 Utvecklade både förlaget och familjeföretaget 

och var ordförande i Svenska bokläggareföreningen mellan åren 1904-1912.105 Via en 

generös donation av Karl-Otto Bonnier möjliggjordes inrättandet av en personlig professur i 

litteraturhistoria vid Stockholms högskola för kulturskribenten och författaren Oscar 

Levertin. Samma Levertin som år 1889 introducerade den med Gösta Berlings saga 

debuterande Lagerlöf till vännen Verner von Heidenstam som en ”skolmamsell som har 

skrivit en häpnadsväckande bok”106utgiven på Bonniers förlag och som i en översvallande 

recension i SvD hyllade hennes roman Jerusalem.107 

Karl-Otto Bonnier hade en god relation med relation med Selma Lagerlöf och när hon skrev 

brev till honom skrev hon inte till hans förlag utan till honom personligen vilket jag upptäckte 

när jag granskade deras korrespondens. 

 

 

 

6.5.4 Adolf Noreen (1854-1925) 

Liksom Selma fyra år senare född i lilla Östra Ämtervik i Värmland, språkforskare, professor 

samt ledamot i Svenska Akademien år 1919 och en av pådrivarna bakom stavningsreformen 

år 1906.108 Verkade och pläderade för en rationell inställning till språket ”Bäst är vad som 

kan av den förevarande publiken exaktast och snabbast uppfattas och av föredraganden lättast 

produceras” stiftade år 1885 Rättstafvningssällskapet109 och han ansågs som en radikal-liberal 

                                                 
102 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fridtjuv-berg  
103 Nordisk familjebok, Nordisk familjeboks förlags AB, 1916, s 115 
104 Svenskt biografiskt lexikon Blom till Brannius 1 Uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1925, s 435 
105http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karl-otto-bonnier   
106 Edström Selma Lagerlöf s 32 
107 Edström Selma Lagerlöf s 53 
108 Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm: Nordstedts 1991, s 496 
109 Svenskt biografiskt lexikon s 497 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fridtjuv-berg
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/karl-otto-bonnier


   

23 

 

kulturentusiast och utpräglad demokrat. Det går inte att utesluta att Noreen och Lagerlöf lärde 

känna varandra tidigt i livet, eller åtminstone kände till varandra. 

 

 

6.5.5 Valborg Olander (1861-1943) 

Som en av två livskamrater i Selma Lagerlöfs liv kom hon att betyda mycket, framförallt 

under den period som avses i denna undersökning. Valborg Olander var aktiv som skribent 

både inom pedagogiken som i kvinnorörelsen i Falun.110 Tre år yngre och även likt Selma 

Värmlandsfödd kom hon redan femton år gammal att antas som elev vid Högre 

lärarinneseminarietår år 1876.111Till skillnad mot det första mötet med Sophie Elkan så finns 

det inte belagt exakt när Olander och Lagerlöf möts för första gången. Men hösten år 1897 

lämnar Lagerlöf Landskrona för att tillmötesgå sin syster Gerda och bo närmaresin familj 

uppe i Falun112och det är i samband med när hon etablerar sig i det sociala livet i staden och 

skaffar sig vänner som Carl Larsson, Sven Hedin och Anders Zorn som hon möter 

modersmålsadjunkt och ekonomiskt välbeställde Valborg Olander.113På många sätt kom hon 

att bli den ”författarhustru” som många manliga författare har haft, vilket även Selma 

Lagerlöf själv reflekterade över.114 Genom att hjälpa Lagerlöf finansiellt, sköta viss 

korrespondens samt läsa korrektur, även till den bok som är central i denna undersökning 

Nils Holgersson, kan Olanders betydelse för Lagerlöfs författargärning inte överdrivas115 och 

år 1918 utgav hon även en handbok till läroboken.116  

 

6.5.6 Sophie Elkan (1853-1921) 

Änkan, författaren och översättaren var den första livskamraten i Selma Lagerlöfs liv och 

deras förhållande finns väl dokumenterad i korrespondens som omfattar över 2000 brev och 

blev tillgänglig för allmänheten i mars år 1990.117 Även stora kunskaper om hur Selma såg på 

sig själv, sina böcker och sin författargärning kan vi förstå genom att studera 

korrespondensen mellan Lagerlöf och Elkan och stora delar av den finns utgiven som 

underlag i en biografi: Sophie Elkan: Hennes liv och vänskapen med Selma Lagerlöf av Eva 

                                                 
110 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/valborg-olander  
111 Dagny: tidning för svenska kvinnorörelsen 1910-12 15 

http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/03/1910/dagny1910_50.pdf  
112 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 210  
113 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 217 
114 Toijer-Nilsson, Ying En riktig författarhustru Selma Lagerlöf skriver till Valborg Olander 1 Uppl. s 6 
115 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 216 
116 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/valborg-olander  
117 Edström Selma Lagerlöf s 9 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/valborg-olander
http://www.ub.gu.se/kvinndata/digtid/03/1910/dagny1910_50.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/valborg-olander
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Helen Ulvros. Kärleken mellan Lagerlöf och Elkan var passionerad och stark, även om den 

sattes på prövning både när Lagerlöf mötte Valborg Olander men även Elkans känslor för den 

belgiske pedagogen Alexis Sluys.118 Elkan och Lagerlöf träffades vid en sammankomst på 

nyårsafton år 1894 och redan i juni ett halvår efter så åker de på sin första gemensamma resa 

till Visby.119 Sophie Elkans egen produktion innehöll ett flertal historiska romaner och många 

av deras gemensamma resor tillsammans resulterade i böcker, exempelvis resan vid 1900-

talets början till mellanöstern som år 1901 ledde till romanen Drömmen om Österlandet.120  

 

 

7. Analys och resultat 

I det här kapitlet så kommer jag att analysera de brev som ingår i undersökningen och 

redovisa mina resultat samt föra en diskussion kring dessa. För att tydligt åskådliggöra 

resultaten så kommer breven att analyseras tematiskt och inte kronologisk utifrån den modell 

som finns redovisad i metodavsnittet och resultatet och diskussionen om resultatet 

presenteras i samma stycke.  

 

7.1 Vem som skall lära sig  

Boken Nils Holgerssons resa över Sverige var som vi vet ett beställningsverk till Selma 

Lagerlöf från Svensk folkskollärarförening vilket gjorde att den primära målgruppen läsare 

redan på förhand måste anses vara given: barn i den svenska folkskolan. Men hur resonerade 

Lagerlöf didaktiskt kring sin tilltänkta publik? Redan i korrespondensens första blev med 

Alfred Dalin benämner hon sin framtida läsarskara som ”det första de små höra få god 

kännedom om, det är deras eget land”.121 Hon hade tidigt i processen en tydlig bild om vad 

hon tyckte att projektet skulle utmynna i och det märks i korrespondensen att hon inte på 

något sätt underskattade sina blivande läsare trots att de var barn – snarare tvärtom ” Och jag 

tror för visso att svenska barn har en sådan stark nyttighetskänsla, att de gärna läsa hvad de 

förstå, att det är dem nyttigt att känna”.122 Lagerlöf hade verkat som lärarinna i tio år och 

hade därmed får man förmoda en god inblick i vad som krävdes av sin unga men vetgiriga 

                                                 
118 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 213 
119 Norrhem, Svante Rydström, Jens & Markusson Winkvist, Hanna Undantagsmänniskor: En svensk HBTQ-

historia med utblickar i världen 2 Uppl. Polen: Studentlitteratur 2015 s. 125 (De hyrde ett hus i Visby och 

refererade många gånger i sin korrespondens till Visbykärlek) 
120 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sophie-elkan (och som för Lagerlöf samma år genererade 

romanen Jerusalem) 
121 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB 
122 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122 KB 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sophie-elkan
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läsarskara och det går även att koppla till vad hon anser bör finnas med i hennes läsebok rent 

innehållsmässigt utan att den heller inte fick bli för avancerad: ”Denna bok kommer kanske 

att påminna om Boken om Vårt land. Jag har ej läst mer än några rader i denna men ehuru 

början mycket tilltalade mig, tyckte jag, att han snart öfvergick till lärdare saker än vad barn 

kunde följa.”.123 Ett av Lagerlöfs didaktiska övervägande kring sin tilltänkta publik var 

således att inte göra en för avancerad bok utan att för den sakens skull underskatta sina läsare 

och göra läseboken för simpel.  

Just formen för läseboken kom initialt att skapa Lagerlöf en del huvudbry. Ett år efter att hon 

hade tackat ja till uppdraget så brottades hon fortfarande med formfrågan som tog sin ansats i 

att publiken var barn. I ett brev till Dalin nästan på dagen exakt ett år senare skriver hon 

”Hvad jag mest skall tänka på under resan skall bli den form, under hvilken man lämpligast 

kan få lärdomen om vårt land in i de små skallarna”.124 Skrivprocessen dröjde en tid efter att 

hon hade accepterat uppdraget, till stor del beroende på tidigare åtaganden men även till 

synes att en ny publik krävde ett nytt modus operandi. Hennes research blev omfattande både 

med inläsning och med studieresor och i ett brev till Alfred Dalin daterat den nionde juni år 

1904 skriver hon ”Och fast en läsebok för nioåringar ej får vara någon lärd bok, så får där ej 

heller finnas några misstag”.125 Men arbetet fortsätter och till slut finner Selma Lagerlöf den 

form som hon tror kommer att kunna utbilda sin unga läsarskara. Hon skriver triumferande 

om boken i ett brev till Alfred Dalin ”Den blir nu både rolig och anpassad för barn och 

lärorik”126 och det går att läsa mellan raderna i brevet att en stor sten tycks ha fallit från 

hennes hjärta. Den kreativa processen tycks vara i full gång.  

 

Men hur vet en om ett ambitiöst projekt faller den unga publiken i smaken? Här såg Lagerlöf 

ingen annan utväg än att lätta på den av henne önskade sekretessen och pröva sin läsebok på 

en testpublik. Hon skriver till Dalin att ”jag har låtit profläsa början i två skolor, så att jag vet 

att skolbarnen både förstod den och tyckte om den”.127  

 

Men med vilket berättartekniskt Alexanderhugg lyckades då Selma Lagerlöf att hugga sönder 

den formmässiga gordiska knuten som länge gäckade henne? Inspirerad av Rudyard Kipling 

                                                 
123 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 (Zacharias Topelius bok från 1875 som var den finska 

folkskolans läsebok) 
124 Brev från Lagerlöf till Dalin, 021124, KB: R 33d:2  
125 Brev från Lagerlöf till Dalin, 040609, KB: R 33d:2 
126 Brev från Lagerlöf till Dalin, 051025, KB: R 33d:2 
127 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060522, KB: R 33d:2 
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så sneglade hon på dennes djurböcker för att kunna göra ”kuster och berg smakliga för 

nioåringar”128 berättar hon i ett brev till Alfred Dalin och det går inte att ta miste på hur 

hennes entusiasm blandas med oro över hur hon har gått till väga med uppgiften. För att på 

bästa sätt kunna tilltala sin unga publik så gör hon det didaktiska övervägandet att hitta en 

form som skall passa för i första hand barn vilket hon också gör. 

Bokens tilltänkta utgivningsdatum närmar sig dessutom steg för steg och att döma av de brev 

som Lagerlöf sänder så stiger förväntningarna och de språkmässiga formfrågorna övergår till 

andra formfrågor som också rör läsebokens tilltänkta publik. Som illustratör till boken utses 

den unga och lovprisade illustratören John Bauer men Lagerlöfs missnöje över bilderna går 

inte att ta miste på. Sannolikt beror det på att hon anar att bokens bilder kan komma att ha 

betydelse för hur hennes unga läsarskara kommer att ta emot boken. I ett brev till Dalin, där 

Bauers bilder beskrivs som gräsliga, förordar hon att uppdraget borde sändas vidare till en 

mer lämpad artist ”[…] så skulle jag önska att ett fruntimmer med vana att rita för barn såsom 

Elsa Beskow blefve anmodad”.129 Däremot kunde hon möjligtvis tänka sig att Bauers 

djurbilder fick kvarstå ”[…] hans publik är nioåringar och så för det tredje, att han inte kan 

göra pojken och troligen inga andra människor.”130 Hon verkar ha en didaktisk tanke om att 

en bok riktad till barn bör ha ordentliga illustrationer men den första utgåvan av Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige (första delen) kommer att sakna bilder, delvis på 

grund av den oenighet som råder om vilka bilder som bör inkluderas. Att det dock var viktigt 

för henne råder det inga tvivel om. I ett tidsmässigt odaterat brev (som ändå bör ha skrivits ca 

september-oktober år 1906) så skriver Lagerlöf till Dalin att ”[…] ty illustrationer äro en 

vansklig sak för en författare och jag tycker mycket om att få tala direkt till barnen”131. 

 

Hon kom även att föra ett didaktiska resonemang om sin unga publik med Adolf Noreen och 

framförallt kring den nya stavningen som låg i tiden. Hon ville inte skriva en språkmässigt 

daterad bok utan vinnlade sig om att ligga i språkmässig framkant framförallt för barnens 

skulle. Hon frågar Noreen ”Och hur gör man klarast med sådana ord som Lapplandsresa, 

Tåkernfåglar etc. i en sådan här bok? Är det inte en lättnad för småttingar, att dylika ord ha 

stor bokstaf, eller är det onödigt?”132 

                                                 
128 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060515, KB: R 33d:2 
129 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060917, KB: R 33d:2 
130 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060917, KB: R 33d:2 
131 Brev från Lagerlöf till Dalin, 06XXXX KB: R 33d:2 (det odaterade brevet) 
132 Brev från Lagerlöf till Noreen, 060922, UU: G 185m 
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På frågan vem skall lära sig så var svaret skolbarnen i den svenska folkskolan redan från 

början då uppdraget som ställdes till Lagerlöf handlade om att författa en bok till en på 

förhand redan utsedd publik. Men med det sagt så var hon ändå under hela sin 

skapelseprocess av boken tvungen att ha det i åtanke under skrivandets gång. Och det går inte 

att ta miste på hur stolt hon blev av det beröm som hon fick av i slutfasen av färdigställandet 

av bokens första del av Adolf Noreen, som hon i sina brev visade stor aktning och respekt 

för; ” Dina ord ”de ungar som kunna denna bok, bli för sin ålder lärda”, ha varit mig till en 

riktig tröst”.133 Hon ville nå ut till barn och ge dem en bok som underhöll medan den 

utbildade dem vilket hon också lyckades med.  

 

7.2 Vad som skall läras 

”Först och främst vill jag tacka för det förtroende Ni visat mig genom att begära min hjälp för 

anskaffandet af en ny lärobok för folkskolan” skrev Selma Lagerlöf i sitt första brev till ”Herr 

Öfverlärare Dalin” den 22:a november år 1901 och hon har så många idéer och uppslag till 

denna bok att hon skriver att hon måste skriva på riktigt manuskriptpapper för att få tillfälle 

att breda ut sig.134 Entusiasmen inför projektet lyser igenom mellan raderna och hon närmast 

staplar idéerna på varandra. I sina synpunkter på själva upplägget så exemplifierar hon att 

innehållet i boken blir väldigt brett om den ”skall innehålla både förströelseläsning och 

litteratur, geografi och historia, naturkunnighet och biografi, kort sagt allting […]  att det 

första som de små höra få god kännedom om, det är deras eget land”.135 Hon har alltså väldigt 

tidigt i den didaktiska processen dragit slutsatsen att dela upp boken i flera böcker och i 

vilken ordning som undervisningen bör ske och tar sin utgångspunkt utifrån egna erfarenheter 

där första året bör ägnas åt undervisning om moderlandet ”Jag vet själf, att långa tider framåt 

visste jag ingenting om Sverige annat än hvad en kortfattad geografi och en intetsägande 

karta lärde mig. Men nu skulle det gälla att ge lif åt kartan och så att säga för de smås 

inbillning, fylla den med skogar och sjöar, fält och ängar, byar, slott, lantgårdar och städer, 

alltifrån Ystad till Haparanda”.136 Möjligtvis speglade dessa tankar även en nationalistisk 

diskurs som rådde på sina håll i Sverige.  

I brevet skriver hon vidare om att andra läseåret bör ägnas åt en historisk läsebok med 

biografier och i de två återstående klasserna så ser hon gärna att de ägnar sig åt en 

                                                 
133 Brev från Lagerlöf till Noreen, 061203, UU: G 185m 
134 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
135 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2  
136 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2  
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vetenskaplig läsebok som skildrar ”uppfinningar och upptäcktsfärder, ge någon kunskap om 

främmande land, eller om detta ej ingår i folkskolan plan, borde den väl meddela något om 

svenska institutioner”.137 Att blanda ihop alla ämnen tyckte Lagerlöf var en dålig idé och 

menade på att ämnesblandningen förstörde elementarundervisningen.138 Hon fortsatte vidare i 

brevet om att hon gärna såg att skolan undervisade i ”medborgarkunskap, litet lagkunskap, 

litet helsolära, litet om nykterhet, om lantbrukets betingelser, om våra mest gängse industrier, 

om trädgårdsskötsel, om riksdagen, om nordpolsfärder” men hon avslutar sina önskemål med 

en brasklapp om att hon kanske begär för mycket.139 Det är tydligt att Lagerlöf ville se en 

modern skola som undervisade i en modern tidsepok. Snilleindustriernas påverkan på 

samhället och ingenjör Andrées luftfärd valde hon för att exemplifiera det moderna samhället 

och hon insåg att de barn som skulle gå i den folkskola vars bok hon nu skulle författa skulle 

komma att växa upp ien helt annan tidsepok än den hon själv växte upp i och att det skulle 

komma att ställas andra krav på den nya skolan än vad som hade behövts ställas på den gamla 

som hon själv aldrig fick chansen att gå i då hon fick hemundervisning.  

I de övre klasserna såg hon dock att omväxling i läsandet kunde ha sina poänger för att det 

inte skulle bli för ”torrt” och hon efterlyser ”små, billiga utdrag ur våra bästa författares 

skrifter […] för innantilläsning i dessa klasser och som barnen borde äga och tillåtas att få för 

att däraf skapa ett eget litet bibliotek”.140 Systemet som vi har idag, med bibliotek i varje 

kommun var vid denna tid inte etablerat så dessa socialliberala idéer var sannolikt inte helt 

okontroversiella vid denna tid.  

Men vad skulle då hennes egen läsebok innehålla mer än bara allmän kunskap om Sverige? 

Hon skriver att den skall innehålla om landets innevånare ”alltifrån lappar till skåningar. Djur 

och växter skulle också tagas med, men alla insatta i de landskap, där man kan tänka, att de 

äro mest typiska”, hon gör således en didaktisk koppling mellan innehåll (exempelvis gäss) 

och en plats (Skåne) ”som barn om nio år kunna följa med”141 

Selma Lagerlöf poängterar noga att det inte skall bli en bok med bara beskrivningar och 

hoppas att kunna skildra Sverige med små lokala berättelser som hon ämnar söka reda på 

”från sägnen och folkvisan, från jägare och skeppare, från historien och från poeter och 

novellister. Men allting skall hänföra sig till en viss lokal, en viss ort och innehålla faktiska 

                                                 
137 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 (Lagerlöf föreslår Verner von Heidenstam som författare 

till en historiebok. Denne skriver boken Svenskarna och deras hövdingar(1910) som ingår i samma serie för 

folkskolans läseböcker) 
138 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
139 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
140 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
141 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
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uppgifter”.142 Redan i detta initiala skede går det att detektera Lagerlöfs didaktiska ambition 

att balansera mellan fiktion och fakta även om hon ännu inte har funnit formen.  

Märkligt nog fortsätter korrespondensen fortlöpande under flera år utan att själva 

sakinnehållet i boken dryftas. Det är inte förrän under utgivningsåret som det tas upp igen fast 

på detaljnivå om exempelvis bilder. Det är lätt att bortse från hur viktiga de måste ha varit då 

boken släpptes då varken internet eller tv kunde berätta för den tidens läsekrets om hur en 

lappuggla ser ut på riktigt, vilket torde vara en stor anledning till att både Lagerlöf men även 

förläggare Karl-Otto Bonnier och Alfred Dalin engagerade sig i bildval och valet av 

illustratörer och illustrationer. Däremot förtäljer korrespondensen att ett flertal personliga 

möten har ägt rum mellan Lagerlöf och Dalin och det går inte att utesluta att många av de 

sammankomsterna har använts till att diskutera just bokens sakinnehåll på detaljnivå.  

I ett brev till Dalin hösten år 1906 skriver hon att hon även vill få med den femte och sjätte 

psalmen samt en bild på Sveriges karta143 men annars innehåller den sista korrespondensen 

innan utgivandet av första boken mest spörsmål kring grammatiska frågor där det också 

framkommer att en del av de föreslagna moderniseringar av språket som Noreen förväntades 

ha granskat och godkänt i efterhand inte alls skulle ha godkänts utan ”slapp igenom” via en 

försummelse av honom men Lagerlöf lugnar Noreen med ”I alla händelser får du nog beröm 

för hvad du har åstadkommit till språkets förenkling i boken.”144 

Det är intressant att se vid granskningen av Lagerlöfs korrespondens att även om hon vid 

uppdragets början inte alls hade formen klar för sitt verk så hade hon både det didaktiska 

innehållet och de didaktiska ramarna synnerligen klara för sig. Hon förutsatte sig att författa 

en bok som skulle skildra Sverige ur många lokala perspektiv och även om det huvudsakliga 

perspektivet är ett fågeldito så bär de lokala idéerna hela vägen från Skåne till Lappland och 

tillbaka samt att hon lyckades med sin initiala utgångspunkt ”att ge barn kärlek och intresse 

för deras hem och en vänlig bild af deras land”.145 

 

7.3 När en skall lära sig 

Just denna fråga är väl inte den som upptar Selma Lagerlöfs intresse primärt, åtminstone av 

korrespondensen till Alfred Dalin, Karl-Otto Bonnier och Adolf Noreen att döma. Men om en 

avgränsar frågan till att se den ur Lagerlöfs eget perspektiv, när hennes insats skall komma in 

                                                 
142 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
143 Brev från Lagerlöf till Dalin, 061021, KB: R 33d:2 
144 Brev från Lagerlöf till Noreen, 061203, UU: G 185m 
145 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
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i bilden, så ser en att hon gärna tar första sträckan på folkskolans stafett för att använda sig av 

en metafor. I det initiala uppdraget har jag inte kunnat detektera att den förfrågan om att 

författa en läsebok till den svenska skolan som hon fick skulle ha varit ämnad till att författa 

en bok till en specifik årskull men då Selma Lagerlöf beskriver sin vision om hur systemet 

med böcker bör struktureras upp så föreslår hon att det första läseåret bör ha den bok som hon 

ämnar att skriva; en bok om vårt land och då placeras den per automatik tidigt i 

inlärningsprocessen.146 Den historiska boken som hon föreslår bör ha stycken som kan läsas i 

första klass och dess sista i tredje ”men helst dock hvar bok i sin klass”.147 

Även i denna fråga lyser den frånvarande diskussionen starkt. Varför diskuterades inte denna 

detalj vidare? Harmonierade Lagerlöfs argument om att böckerna borde delas upp och i vilka 

klasser de borde göra entré så intimt med Dalins egna tankar eller kom de att diskutera denna 

fråga via andra forum? Det som talar emot den senare frågan är att inget i breven antyder att 

annan kontakt än korrespondens förekom de första åren; personliga besök låg ett par år 

framåt i tiden. Dock verkar Selma Lagerlöfs didaktiska reflektion kring denna fråga ha utgått 

från att den kunskap som barnen skulle få under sina skolår borde bygga på kunskap kring sitt 

fosterland vilket i sin tur gjorde att bokens pedagogiska ansats och syfte tog avstamp där.  

 

7.4 Med vem en skall lära sig 

Just denna fråga var nog inte riktigt aktuell för Selma Lagerlöf. Under 1900-talets första 

årtionden så skedde stora förändringar i den svenska skolan och debattens vågor rasade 

emellanåt högt. Socialdemokrater och liberaler slogs sida vid sida för att föra folkskolan till 

en skola för alla samhällsklasser och inte bara för samhällets lägre skikt och en av 

förkämparna i den frågan hette Fridtjuf Berg.148 Kampen stod mellan folkskolan och 

läroverket och det var i den senare som de ekonomiskt bemedlade placerade sina barn och 

genom drömmen om en bildningens demokratisering så skulle det klasslösa samhället 

förverkligas.149 Som kuriosa kan nämnas att två av de krav för att förbättra skolan som 

framhölls då även förekommer i dagens debatt: förbättring av lärarutbildningen och minskade 

klasser.150 

Då Selma Lagerlöf själv under en tioårsperiod verkade som lärare så torde hon med största 

sannolikhet ha haft åsikter även om denna fråga men det är inget som framskymtar i 

                                                 
146 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
147 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
148 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:740219/FULLTEXT01.pdf  
149 Richardson Svensk utbildningshistoria s 99  
150 Richardson Svensk utbildningshistoria s 101 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:740219/FULLTEXT01.pdf
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korrespondensen. Men då hon propagerar för fler läseböcker för innantilläsning bör finnas så 

är det svårt att tänka sig att hon skulle motsätta sig tanken om mindre klasser.151 Det är heller 

inte omöjligt att Lagerlöf och Dalin avhandlade denna typ av frågor tête-à-tête vid något av 

deras möten. Jag drar således slutsatsen att jag inte kan avgöra om Selma Lagerlöf gjorde 

några didaktiska överväganden gällande frågan med vem en skall lära sig utifrån den 

korrespondens som jag har tillgång till.  

 

7.5 Hur en skall lära sig 

Den samtida didaktiska debatten innehöll även åsikter om hur den pedagogiska 

undervisningen borde bedrivas och med vilka verktyg. Initialt sprang frågan om en ny 

lärobok ur en förhoppning om att kunna öka folkskolans status genom att anlitaförfattareliten 

och förbättrade också folkskolans pedagogiska anseende.152 Det rådde under denna tid en 

stark tro på folkbildningens medvetandegörande och klassutjämnande effekter. 

Det är därför intressant att ta del av Selma Lagerlöfs didaktiska resonemang i just denna 

fråga. Redan från början så initierar hon i ett brev till Alfred Dalin en alternativ idé om flera 

böcker istället för en enda med motiveringen ”det är vi författare, som skola tänka ut något 

nytt, inte sant”.153 Och ibland kan varet på hur en skall göra växa fram ur ett resonemang hur 

en inte skall göra. Hon skriver vidare ”[…]men för några dagar sedan så fick jag en idé till en 

läsebok, som jag nu vill underställa Er. Om man nu frånser dålig språkbehandling och sådana 

formella brister, som vidlådar våra läseböcker, så tycker jag, att en sådan läsebok, där allt 

möjligt är sammanblandat, är ett fullkomligt oting, något som alls ej borde vara”.154 

Här skräder inte Selma Lagerlöf med orden. Hon är skarp och precis i sin kritik och det märks 

att denna fråga inte bara seglade upp för henne i samband med denna förfrågan. Hon 

fortsätter ”Den meddelar ingen kunskap åt barnen, åtminstone ingen ordnad och klar, så att de 

hafva det angenäma intrycket att de veta något, och så är ju ämnesvalet ofantligt svårt, ty då 

man vill, att allt skall finnas i en bok, så kan man ju egentligen taga med allt möjligt och 

urvalet blir beroende på ren slump”.155 

Hon menar på att allt blir inget och att den breda ansatsen helt missar sitt syfte. Att lära ut. 

Hennes didaktiska svar på det blir fler och specialiserade böcker där grunden kommer att 

                                                 
151 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
152 Richardson Svensk utbildningshistoria s 102 
153 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 (Rimligen borde den meningen ha avslutats med ett 

frågetecken men hon begagnade sig inte med sådana vid denna tidpunkt) 
154 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
155 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
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utgöra kunskap om det egna landet och de, både människor och djur, som befolkar det. När 

hon beskriver de olika böckerna som hon ser framför sig i en svensk skola så nämner on inte 

sällan epitetet ”underhållande”156vilket måste sägas vara ett centralt ledord i Selma Lagerlöfs 

didaktiska vision. Hon vill helt enkelt se den raka motsatsen till den bok som fanns vid denna 

tidpunkt. Istället för en innehållsmässigt bred bok så ville hon se fler specialiserade och 

istället för ett torrt språk så ville hon ha ett levande. 

 

7.6 Genom vad en skall lära sig  

Den svenska skolan i början av 1900-talet skiljer sig markant från den vi har idag av naturliga 

orsaker på en mängd punkter och framförallt när det gällde synen på innantilläsning. 

Skolarbetet präglades inte sällan av läsning och memorering av läroböckernas innehåll och 

nittonhundratalets första läroplan rekommenderade förvisso mindre innantilläsning utom på 

en punkt: ett krav om att varje vecka lära in och utantill läsa ett minnesord ur bibeln.157   

Det är den synvinkeln som vi måste använda oss av när vi vill förstå när vi förstå läromedlets 

position i den svenska skolan vid denna tidpunkt. Läromedlet var inte bara central, den var 

mer än så. Skolboken fungerade som ett nav som all kunskap skulle utgå ifrån och det var 

genom boken som eleverna lärde sig.  

Sett ur det ljuset så blir det lättare att förstå vilken reform som de nya läseböckernas entré på 

den pedagogiska scenen skulle komma att utgöra. Den boken som Selma Lagerlöf hade i 

åtanke skulle alltså inte vara en knastertorr faktabok utan en ”fantasibok men att den också 

kan meddela åtskillig nyttig lärdom”158 Den skulle med andra ord vara boken som barnen 

ville ta upp ur bänken och inte boken som de ville lägga ner. Men hur skulle hon åstadkomma 

det? Redan i projektets begynnelse hade hon en vision om en fantasibok som ”skulle ge lif åt 

kartan”159men den visionen kom hon att omarbeta tills hon till slut fann den form som skulle 

komma att bli ett lyckokast.  

”Det var en gång en pojke”.160 Med de orden så inleder Selma Lagerlöf sin sagobok om 

gåsapågen från skånska Västra Vemmenhög som i sin resa mellan realism och fantasi 

samtidigt berättar en saga om landet Sverige. Hur det ser ut och vilka som finns där, både 

djur och människor. Men det är inte bara Nils boken handlar om. Boken Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige har även ett galleri med karaktärer ur djurens värd, från den 

                                                 
156 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
157 Richardson Svensk utbildningshistoria s 101 
158 Brev från Lagerlöf till Karl-Otto Bonnier, 061112, Bonnierarkiven 
159 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
160 Lagerlöf Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige s 5 
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kloka gåsen Akka som kommer att bli hans vän till den listiga räven Smirre. Och det var i 

sökandet efter ett uttryck som ”skulle göra beskrifningar […]kuster och berg smakliga för 

nioåringar som jag kom att tänka på den engelske författaren Kiplings djurböcker”.161 

Rudyard Kipling, brittisk författare som år 1894 hade gett ut populära novellsamlingen 

Djungelboken där djur gestaltades med mänskliga egenskaper kom att bli en stor inspiratör 

för Lagerlöf i denna skrivprocess och hon skriver till och med själv blygsamt till Dalin ” Jag 

vet inte om Ni har läst dem, men skulle nästan önska att Ni inte hade det för att inte kunna 

göra jämförelser ty jag kan inte skrifva så roliga djurhistorier somhan”.162 Genom att via en 

elak tomtes magi låta Nils Holgersson agera med djuren på djurens egna villkor så var 

dikotomin djur-människa upplöst och sagans regler fick sätta ett ramverk. Hon skriver vidare 

” I de gamla djurhistorierna (fablerna) bura sig djuren mycket märkvärdigt åt. Tänkande och 

rådde och varo helt som människor. Kipling låter de tala och vara mycket klyftiga, men 

annars ha de kvar sina djurvanor. Så är det nu hos mig också. Jag har försökt att följa 

naturkunnighet och sanning så vitt som möjligt, så att läroboken skall bli en verklig skildring 

af djurlivet i vårt land”.163 

Om Selma Lagerlöf ställde sig den didaktiska frågan, medvetet eller omedvetet, ”genom vad 

skall en lära sig” så blev det geniala svaret: genom fabelns form. Till Dalin berättar hon ”Det 

är alltså min mening att göra historier om sorkar och råttor för att få skildra ett gammalt slott 

och en andhistoria för att få tala om sjön Tåkern och så vidare om räfvar och elgar och 

björnar för att få tala om de lokaler, där de vistas”. Genom att berätta sagor vars detaljer var 

minutiöst faktagranskade så kunde hon därmed på ett unikt sätt kombinera fakta och fiktion 

och samtidigt genom bokens djur- och persongalleri ge den geografiska resans olika 

strapatser och psykologisk-moraliska problemformuleringar en djupare dimension utan att ge 

avkall på berättelsens huvudsyfte: inlärning.  

 

7.7 Varför skall en lära sig vad en skall lära sig 

Även här är det svårt att dra några djupare slutsatser ifrån de brev som jag har analyserat för 

att försöka förstå. Synen på kunskap i hennes korrespondens präglas av ett nyttighetsbehov. 

Hon skriver exempelvis tidigt till Dalin att ”svenska barn har en sådan stark nyttighetskänsla, 

att de gärna läsa hvad de förstå, att det är dem nyttigt att känna”.164 Även när hon räknar upp 

                                                 
161 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060615, KB: R 33d:2 
162 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060615, KB: R 33d:2 
163 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060615, KB: R 33d:2 
164 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
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vad som borde finnas med i de andra läseböckerna som hon har föreslagit så präglas även det 

av praktiskt nyttiga kunskaper som redovisats tidigare (medborgarkunskap, lagkunskap 

etc.).165 

Modernismens tankas om frigörelse och självförståelse må kanske ha legat i grunden för 

Lagerlöfs vision om en skola som skulle förmedla mer än bara kunskap och hennes tankar om 

att eleverna skulle få skönlitterära böcker och bygga upp egna bibliotek är en ett socialliberalt 

förslag direkt i den Staaffska andan.166 Ordet nyttigt använder hon själv också flitigt och 

ändamålsenligt. Exempelvis skriver hon till Alfred Dalin när de första  

kapitlen är klara att ”det skulle vara både nyttigt och angenämt att få tala med er själf och 

muntligen få läsa upp manuskriptet167 för Er”.  

Men jämsides med nyttighetskänslan så finns också en nationalromantisk ådra. Hon gav 

uttryck för att ha vackra illustrationer framför de viktigaste kapitlen, exempelvis bilder på 

Glimmingehus, en vy över Tåkern mm ”allt detta skulle ju inte bara vara för prydnad utan till 

verklig nytta för den ungdomliga läsekretsen”, som hon skrev i ett sent brev till Alfred 

Dalin.168 Även med förläggaren Karl-Otto Bonnier för hon ett flertal resonemang kring val av 

bilder som inte bara tycks bottna i estetiska ståndpunkter ”Det var ett högst förträffligt 

fotografi, som ni har fått af Tåkens och äfven alléerna på Övedskloster är mycket 

bra”.169Unionsupplösningen, storstrejker, massemigrationen till USA och klyftorna mellan 

rika och fattiga förstärkte folkskolans demokratiska uppdrag vilket den socialliberala Selma 

Lagerlöf var väl medveten om och högst sannolikt ville påverka. Boken tycks förmedla en 

tidig nationalromantisk föregångare till Per-Albins idé om folkhemmet, förvisso utan 

moderna lägenheter med spis men med en tanke om en nationell samhörighet som dock inte 

blundar för samtida problem som barnarbete, tuberkulos och emigration.  

Huruvida Selma Lagerlöf medvetet ställde sig den didaktiska frågan om varför en skall lära 

sig vad en skall lära sig så torde svaret bli en kombination av modernismens nyttighetsideal i 

kombination med en nationalromantisk idé om Sverigekunskap som ett för hela riket 

sammanhållande kitt. 

 

 

 

                                                 
165 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
166 Brev från Lagerlöf till Dalin, 011122, KB: R 33d:2 
167 Brev från Lagerlöf till Dalin, 060522, KB: R 33d:2 
168 Brev från Lagerlöf till Dalin, 061001, KB: R 33d:2 
169 Brev Lagerlöf till Karl-Otto Bonnier, 061101, Bonnierarkiven 
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8. Avslutande diskussion 

”Historia, allting handlar om vår historia, alla dom som gått mot strömmen, dom som gått sin 

egen väg”170 

Världshistorien är fylld av människor som har gjort skillnad både i sin samtid och för 

generationerna efter dem. Det råder inget tvivel om att författaren och kvinnorättskämpen 

Selma Lagerlöf tillhör den skaran. När hon föddes år 1858 var ogifta kvinnor omyndiga171 

men under hennes livstid kom kvinnor att både bli myndiga, ges rätt till utbildning och få 

rösträtt.172 Men det är inte som kvinnorättskämpe hon kom att nå ryktbarhet även om hon 

deltog i kampen för kvinnlig rösträtt173, det var som författare som hon befäste sin plats i den 

svenska historien.  

Men där författaren Selma Lagerlöf har genererat oöverskådliga mängder forskning och 

analyser så ter det sig som att forskningsläget kring hennes didaktiska gärning är obefintlig 

vilket på många sätt är anmärkningsvärt. Hennes läsebok för skolan Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige är ju en del av den svenska litteraturskatten och nått läsare 

och förmedlat kunskap till både barn och även vuxna över hela världen.  

Boken, som ingick i programmet Läseböcker för Sveriges barndomsskolor (och 

ungdomsskolor) initierad av en kommitté bestående av överläraren Alfred Dalin och 

skolpolitikern Fridtjuf Berg, skulle ersätta den tidigare Läsebok för folkskolan som hade getts 

ut i olika utgåvor sedan år 1868 och kraven på böckerna i den serien var höga: ”ingenting är 

gott nog åt barnen”.174 Och med kända författare, såsom inte bara Selma Lagerlöf utan bl.a. 

Sven Hedin och Verner von Heidenstam så måste måluppfyllelsen ses som tillfredsställd.175 

Då en skall författa en lärobok så bör en också ha en mängd didaktiska perspektiv i åtanke 

vilket också är ansatsen i denna undersökning. Skolans värld var dessutom inte främmande 

territorium för Lagerlöf då hon innan sitt författarskap hade verkat som lärare i folkskolan i 

tio år och t.o.m. i en uppsats om Sophie Adlersparre gett uttryck för att driva en egen skola att 

skapa en ”mönsterskola”.176 Som lärare har hon beskrivits som allt mellan ”fängslande” till 

”tråkig” och ”inte allt för nitiskt när det gällde läxförhör och disciplin”.177 Men detta är också 

det enda som jag i arbetet kring denna undersökning har funnit om didaktikern Selma 

                                                 
170 Citat: Kent Vi är för alltid 2016 http://kent.nu/latar/vi-ar-for-alltid/  
171 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia  
172 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi/  
173 http://www.marbacka.com/selma_politikern.php  
174 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 77-78 
175 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 78 
176 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 102 
177 Edström Selma Lagerlöf Livets vågspel s 102 

http://kent.nu/latar/vi-ar-for-alltid/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kvinnans-historia
http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi/
http://www.marbacka.com/selma_politikern.php
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Lagerlöf. Några spridda beskrivningar om hur hon verkade som pedagog, inget om vilka 

idéer som måste ha legat bakom hennes didaktik. 

Då det inte finns känd forskning kring vilka didaktiska resonemang som Selma Lagerlöf hade 

inför skrivandet av boken så är mitt syfte med denna undersökning att söka förståelse för hur 

hon resonerade. Genom att göra en hermeneutisk textanalys av korrespondensen mellan 

bokens uppdragsgivare Alfred Dalin, bokens förläggare Karl-Otto Bonnier samt 

språkprofessor Adolf Noreen så söker jag förståelse för vilka didaktiska överväganden som 

hon gjorde och diskuterade under bokens skapelse. För att strukturellt kunna blottlägga just 

vilka överväganden hon måste ha gjort så valde jag att använda mig av Werner Jank och 

Hilbert Meyers arbetsdefinition och teori om vilka didaktiska frågor som hon måste ha 

umgåtts med under skrivprocessen. De har preciserat sju frågor som jag här kommer att föra 

ett resonemang kring. 

 Vem som skall lära sig?  

Till skillnad mot för hennes tidigare böcker så hade Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige på förhand utpekad publik och läsekrets: svenska barn i folkskolan. Uppdraget att 

skriva boken hade förmedlats till Lagerlöf via Alfred Dalin på Svensk skollärarförening och 

hon hade med glädje blandad med stolthet accepterat uppdraget.178  

I korrespondensen med främst Dalin så framkommer vid ett flertal tillfällen att målgruppen 

och dess uppfattning om boken är av central betydelse för Selma Lagerlöf. Hon benämner 

dem som ”småttingar”, ”de små skallarna ”men också ”vetgiriga” och ”med stor 

nyttighetskänsla” och inget tyder i korrespondensen på att hon underskattade sin publik eller 

att hon trodde att det skulle gå lättare att skriva för ”nioåringar” än för en vuxen publik. 

Tvärtom hade hon som ambition att verkligen lyckas med sitt uppdrag och uppges ha sagt i 

förtroende till en vän ”Jag vill, att detta skall bliva en av mina bästa böcker”.179 Hennes 

didaktiska övervägande gällande denna fråga blir således att hon redan från början av 

skrivandet var medveten om att det inte var vuxna som skulle undervisas utan barn som gick i 

folkskolans första klass.  

 

 Vad som skall läras? 

Kring denna fråga hade Selma Lagerlöf tämligen explicita synpunkter på vad som skulle läras 

ut. I breven till Alfred Dalin lyfter hon fram fördelarna med att inte samla alla fakta i en bok 

                                                 
178 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 77  
179 Afzelius Selma Lagerlöf – den förargelseväckande s 77 



   

37 

 

då hon anser att bredden skapas på bekostnad av substansen i innehållet och att hon hellre 

medverkar i ett projekt där en allmän lärobok för skolan blir tre med tre olika inriktningar. 

Först en läsebok för första klass som lär ut kunskap om Sverige samt dess landskap, djur och 

människor. Därefter en historiebok som även innehöll biografier samt, för de två återstående 

årskullarna en vetenskaplig bok som ”uppfinningar och upptäcktsfärder, ge någon kunskap 

om främmande land, eller om detta ej ingår i folkskolan plan, borde den väl meddela något 

om svenska institutioner”. 

Tanken bakom uppdelningen var uppenbar. Hon upplevde att ämnesblandningen förstörde 

elementarundervisningen och även att skolan måste moderniseras och även undervisa om 

bl.a. medborgarkunskap, nykterhet och lite juridik. Hennes didaktiska tankar måste med den 

tidens mått ha legat ordentligt i framkant. Som en röd tråd i hennes diskussioner angående 

vad som skall läras ut löper tanken om att skapa ”den goda samhällsmedborgaren” ur ett 

nationellt nyttighetsperspektiv. Det som skall läras ut och in lärs ut och in av ett syfte. Det 

skulle vara lätt att ställa de tankarna som en motpol till nyhumanisten Wilhelm von 

Humboldts tankar om bildning och att människor inte har något gemensamt och inte ett på 

förhand givet slutmål för alla människors strävan utan bildningen som en 

individualiseringsprocess.180 Men tror heller inte att Selma Lagerlöfs bildningsideal enbart 

utgick från nyttighetsprincipen. Jag förstår henne snarare som en humanist som vurmade för 

demokratifrågor och som såg värdet av en rättvis folkskola som på intet sätt var ett slutmål 

utan som en trampolin för fortsatta studier för de som var lämpade. Utan att ha sett Dalins 

svar på hennes resonemang så har jag fått intrycket av att de bägge två tycktes ha samma 

vision om en kunskapsförmedlande skola och att det inte finns en motsättning mellan 

undervisning och underhållande undervisning (sett till formen som hon valde att författa sin 

lärobok).  

 

 När skall en lära sig? 

I denna undersöknings avgränsade korrespondens, vare sig den med Dalin, Bonnier eller 

Noreen så vill jag inte påstå att just denna fråga avhandlas explicit eller ens flyktigt berörs. 

Men hon har, som tidigare redovisat, en vision inte bara om vad eleverna bör lära sig i de av 

henne föreslagna nya böckerna utan även i vilken ordning. Hon anser att bildningsresan bör 

inledas med kunskap om fosterlandet och eftersom att det är just den boken som hon ämnar 

att författa så tolkar jag svaret på just denna fråga att hennes didaktiska övervägande kring 

                                                 
180http://www.svd.se/ar-begreppet-bildning-meningsfullt   

http://www.svd.se/ar-begreppet-bildning-meningsfullt
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denna fråga rör just det. Att de kunskaper som hon ämnar att förmedla i sin läsebok också bör 

vara det första som de lär sig i folkskolan redan från första klass. Då hon även i sin 

korrespondens med Dalin tycks ha en klar bild om i vilken ordning de andra ämnena skall 

undervisas i så är hennes didaktiska koppling mellan när och vad fastställd.  

 

 

 Med vem skall en lära sig? 

Inte heller ger korrespondensen något entydigt svar på om Selma Lagerlöf förde en dialog 

med sig själv eller andra kring vem en skall lära sig med. Frågan nämns aldrig i breven, 

åtminstone inte från Lagerlöfs sida och jag har inte funnit några svar i hennes korrespondens 

som skulle kunna korrelera med frågor från någon av hennes respondenter skulle ha 

behandlat just denna fråga. Men betyder det att jag inte vågar söka ett svar på frågan? Om en 

utvidgar fråga till att gälla med vem en lär sig som mest med så verkar det som att är av den 

uppfattningen att ett bra läromedel är ett gott redskap för inlärning. Hon för exempelvis 

detaljerade resonemang kring utformningen av dem. Om en i det läget tänker sig att det är 

lättare att få studiero i en mindre klass än i en större så torde svaret bli att om Selma Lagerlöf 

ställde en didaktisk fråga om vem en skall lära sig med så torde svaret kunna bli: i en klass 

som inte innehåller för många elever för att kunna ha en tillräckligt låg ljudvolym för att tyst 

läsning skall kunna fungera för inlärning. Detta skulle kunna vara ett svar på ett utökat 

omfång på frågan som används i min teori men om jag håller mig till teorins 

definitionsmässiga fråga så måste svaret bli att jag inte kan besvara just denna fråga om 

Lagerlöfs didaktiska överväganden utifrån den korrespondens som jag har tillgång till.  

 

 Hur en skall lära sig? 

Många olika röster och idéer förekom i den didaktiska debatten vid denna tid som måste ha it 

en väldigt levande diskussion, inte bara genom världsberömda debattörer som John Dewey 

och svenska Ellen Key utan även i de inhemska debatten om skolans syfte och organisation 

med Fridtjuf Berg och tanken på en demokratisk svensk folkskola som motverkade 

klasskillnader. 

I denna skola så ställs det givetvis rättmätiga krav på att läromedlen skulle vara av allra bästa 

kvalité och att både skolor, dess lärare och deras undervisning skulle hålla så hög klass så att 

även samhällets bättre bemedlade skulle se fördelar med att placera sina barn i folkskolan 

istället för i privata läroverk. Och det är i ett brev till Alfred Dalin där hon beskriver hur ett 
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läromedel inte skall vara som jag tror mig förstå svaret på denna fråga. Lagerlöf för ett 

resonemang om läromedel med att först framhålla att den läsebok som då hade funnits i 

nästan 40 år, Läsebok för folkskolan, som i sitt breda anslag tappade fokus på vilken kunskap 

den ville förmedla och att urvalet därmed närmast blev slumpmässigt. Då hennes kritik är så 

välformulerad och exakt så tycker jag mig se att detta på intet sätt är reflektioner som enbart 

har uppkommit ut ur att hon har fått en förfrågan om att författa en ny läsebok. Denna fråga 

har hon brottats med under en längre period, kanske ända sedan hon själv verkade som lärare 

i Landskrona många år tidigare.   

Hennes egna tankar om inlärning var desto mer moderna. Dels så ville hon se att en bok blev 

minst tre och att även de andra böckerna skulle vara författade av etablerade författare för att 

ge tyngd åt dem. Hon ansåg att den första boken, som hon själv skulle skriva, skulle berätta 

om både Sverige, dess län och dess djur och invånare. Den andra boken skulle fokusera på 

historia och historiska personligheter och de två återstående åren skulle ägnas åt läsning om 

exempelvis hälsa och rättskunskap. Två ord som är centrala när denna fråga dryftas i denna 

korrespondens är läsning och underhållning och det var tydligt att Selma Lagerlöf fann de 

bägge orden närmast synonyma. Om den didaktiska frågan hade ställts till Selma Lagerlöf 

under denna femårsperiod mellan år 1901-1906 hur en skall lära sig så tror jag mig förstå att 

hon torde ha svarat att inlärningsprocessen skulle med fördel ske genom underhållande 

läsning.  

 

 

 Genom vad skall en lära sig? 

Denna fråga och den övre är ju inte sällan frågor som kommunicerar med varandra och de 

kan ibland ha svar som inte helt korrelerar men nästan. Vi har nu slagit fast att Selma 

Lagerlöf gärna såg att läsning var en god källa till inlärning och torde hennes didaktiska svar 

på denna fråga bli: genom välskrivna läseböcker som förmedlade både underhållning utan att 

det skulle ske på bekostnad av det faktamässiga innehållet.  

När vi diskuterar läromedel då kontra läromedel nu så bör vi ha i åtanke att när vi idag med 

läromedel åsyftar exempelvis datorer, filmer och ljudband så fanns det vid 1900-talets början 

enbart ett läromedel i den svenska skolan: läroboken. Det medförde i sin tur att läromedlets 

position i den svenska skolan intog en väldigt central del av hela läroprocessen. Eftersom att 

Lagerlöf själv hade verkat som lärare i den svenska skolan i tio år så var hon givetvis helt 

medveten om detta förhållande och det måste hållas för sannolikt på gränsen till troligt att 
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tankarna om hur en läsebok för skolan borde vara skriven hade uppkommit redan då. 

Åtminstone att döma av den mångfald av idéer som hon presenterar för Alfred Dalin redan i 

hennes första brev till honom.  

Den boken som hon ville ge de svenska skolbarnen skulle inte vara en tråkig och 

faktastaplande antologi. Istället ville hon skriva en bok som de inte ville lägga ner i sin bänk 

när skoldagen var slut och hon ville skriva en bok som både gav barnen liv åt kartan inbäddad 

i en sedelärande historia om en ung pojke vars liv kommer att förändras och moral ställas på 

prov. Efter ett par års sökande efter en formel kom hon till slut att inspireras av den brittiska 

författaren Rudyard Kiplings fabler som skulle stå modell åt hennes berättelse. Djuren fick 

mänskliga egenskaper och kunde förstås av och förstå den unge Nils och berättelsen om 

färden på en gåsarygg gav boken en anledning att geografiskt spänna mellan Ystad och 

Haparanda. Kanske bestod det tvååriga sökandet efter en formel för berättelsen av att hon 

insåg den pedagogiska tyngden i att inte bara skriva en skolbok för skolbarnen utan att skriva 

en skolbok för skolbarnen som de inte ville lägga ifrån sig även fast klockan ringde för rast? 

Jag gör den tolkningen i alla fall.  

 

 Varför skall en lära sig vad en skall lära sig? 

Det mesta här i livet går lättare att lära sig om en vet varför en skall lära sig. Så om en skall 

verka som pedagog och en elev frågar en varför hen måste lära sig en viss uppgift så är det 

viktigt att ha ett reflekterande svar på den frågan. Det är dock svårt att ur Selma Lagerlöfs 

korrespondens dra några djupare slutsatser men det är lätt att detektera i många resonemang 

som inte bara rör läseboken utan även i andra frågor som inte direkt berör just den att hon 

ofta intog ett pragmatiskt nyttighetsperspektiv på olika problem och hur de bäst skulle 

ombesörjas. Även synen på skolelever hyste en förhoppning om att de kollektivt bar på en 

nyttighetskänsla samt att läromedel skulle ha praktiska kunskaper som exempelvis 

medborgarkunskap och enklare juridiska kunskaper.  

Dessutom så låg det i den samtida skoldebatten ett demokratiperspektiv och Selma Lagerlöf 

föreslog också tidigt i korrespondensen att skolbarnen skulle få böcker till att bygga upp egna 

bibliotek hemma för att, underförstått, öka arbetarklassens barns möjligheter att kunna göra 

klassresor. Så genom den förförståelse som jag har fått genom att följa hennes korrespondens 

och genom de kunskaper som jag har tillskansat mig om hennes liv och författargärning så 

tror jag mig kunna svara att hennes didaktiska övervägning kring denna fråga hade utmynnat 

i svaret: för att kunna bli en nyttig framtida demokratisk samhällsmedborgare.  
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Epilog: Hermeneutikern Friedrich Schleiermacher hävdade att ”hermeneutik är konsten att 

undgå missförstånd”.181 Frågan är om det annat på ett teoretiskt plan ens är möjligt då vi alla 

har olika förståelsehorisonter men jag har i alla fall med denna undersökning ämnat att göra 

en ansats. Schleiermacher gör förvisso en distinktion mellan missförstånd och brist på 

förståelse182 och jag tror att det är viktigt att när en tar del en underökning på ett tidigare icke 

utforskat fält att en bär med sig den kunskapen. När jag inledde denna undersökning så slog 

det mig tidigt att jag inte annat än om vissa kringliggande ämnen kunde basera mina resultat 

på tidigare forskning, så den tidigare forskningen har primärt kommit att vara av kontextuell 

betydelse.  

Syftet med undersökningen var att få en förståelsehorisont om de didaktiska överväganden 

som Selma Lagerlöf, medvetet eller omedvetet, måste ha gjort i arbetet till boken Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sverige och det anser jag att jag har uppfyllt och förstår. 

Det sekundära syftet var att fylla forskningsluckan mellan det vi vet om författaren Selma 

Lagerlöf och de didaktiska överväganden som hon gjorde inför sitt arbete med läseboken 

vilket jag också har gjort. Det finns onekligen en paradox i att läsa privat brevkorrespondens, 

om än mer än hundra år efter att breven skrevs och att, som Per-Johan Ödman framlägger, det 

ligger i hermeneutikens natur att inte tvinga sig på.183 

 

På många sätt så är även Lagerlöfs saga om Nils Holgersson en saga om att lära sig att förstå. 

Bokens huvudperson saknar vid berättelsens början empatisk förmåga att förstå både djur och 

andra människor men lär sig efter sin långa resa som pyssling att lära sig allt om både 

förståelse (även av vad djuren säger) och empati vilket i en nutida kontext möjligtvis skulle 

kunna ses som ett pekoral men som gav skolbarnen som läste och tog till sig denna berättelse 

både kunskap och en upplevelse.  

 

Precis som jag förstår att didaktikern Selma Lagerlöf avsåg.   

 

 

 

 

                                                 
181 Gadamer Sanning och metod i urval s 122 
182 Gadamer Sanning och metod i urval s 122 
183 Ödman Tolkning, förståelse, vetande Hermeneutik i teori och praktik s 13 
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