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Abstract 
This dissertation describes the introduction and development of school journeys within the 
Swedish elementary schools during the period 1890 to 1940. The study focuses on how the jour
neys were perceived, organised and performed by elementary school teachers and their pupils. 
The development of school journeys is mainly due to two different organisations: The Elemen
tary School Teachers of Sweden (Sveriges allmänna folkskollärarförening, SAF) and the Swe
dish Tourist Association (Svenska Turistföreningen, STF). The latter started to support school 
journeys performed by elementary schools in 1898, by allowing teachers to apply for economic 
benefits. SAF, on the other hand, helped the development of journeys through the production 
of guidelines. They also appointed a special School Journey Committee 1899 that were to pro
mote school journeys, and they introduced special youth hostels for travelling school-classes in 
about 50 cities in Sweden during 1897-1930. 

School journeys were introduced in Sweden in 1894. The term was used to describe longer 
journeys taken by school children under the direction of teachers. Its intention was to give the 
pupil direct experience of the work that had been done in the classroom. The subjects that were 
dealt with in school, geography, history and nature studies, were thus objectified during the 
journey. Children were to see and experience such things that hitherto had been nothing but 
names. 

In this dissertation the different purposes of the journeys are discussed and it is argued that 
the journeys became a mean to translate into practise some of the progressive educational prin
ciples that Swedish progressive educators discussed at the end of the nineteenth century. These 
principles included that education should be based on direct observation, that it should pro
mote self-activity and that it should give the pupils a sense of the national community and shape 
their national identity. 

The study consists of three parts. The first part deals with the origin of school journeys and 
the educational principle of direct observation. The second part presents the ways the notion of 
school journeys were translated into practise. The third part discusses the image of Sweden that 
was presented to the children, through the journeys. 
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Förord 

Äntligen är jag klar! Att nu få skriva förordet, och därmed för gott avsluta den
na del av forskarutbildningen, har varit efterlängtat. Och det är inte bara jag 
som har sett fram emot detta. Det är många i min omgivning som nu drar en 
lättnadens suck. När jag började för snart sju år sedan var jag mamma till en 
ettårig tjej och gravid med mitt andra barn. Det var stort i sig, och att påbörja 
forskarutbildningen var också en stor utmaning, fast av annat slag. Mycket har 
hänt sedan dess och att kombinera småbarnsliv med avhandlingsarbete har 
inte varit alldeles lätt. Nu när avhandlingen äntligen är färdig vill jag tillägna 
den Lisa och Clara, mina älskade, underbara döttrar. Jag vet inte om de har 
förstått vad jag har gjort de senaste åren, men av följande samtal framgår i alla 
fall att det inte har upplevts som avskräckande. Häromdagen frågade Clara: 
"Mamma, vad blev du när du blev stor?" "Jag blev forskare", svarade jag. "Det 
vill jag också bli", sa hon då. 

Det är många jag vill tacka för att jag har kommit så här långt. Först vill jag 
tacka min handledare Lena Eskilsson och Klas Sandell, som har haft rollen 
som bihandledare. Det var deras gemensamma intresse för friluftslivets histo
ria som en gång i tiden bidrog till utformningen av mitt avhandlingsämne. 
Lena har tålmodigt läst alla de utkast som jag presenterat för henne, och med 
hjälp av hennes kommentarer och korrigeringar har jag till slut lyckats forma 
alla dessa utkast till ett avhandlingsmanus. Klas har under dessa år inspirerat 
mig genom sitt engagemang för friluftslivsfrågor och bidrog under de första 
åren till att vidga mitt nätverk. Mitt avhandlingsarbete har också, tack vare 
Lena och Klas insatser, kunnat finansieras genom FRN-projektet "Rörlighets
kulturen och naturen: Friluftsliv, genus och vetenskaplig legitimering 1850— 
2000". Sedan 1999 har mitt projekt även varit en del av forskningsprogrammet 
"Landskapet som Arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön", finansie
rat av Riksbankens Jubileumsfond. De forskarmöten och exkursioner som har 
anordnats av detta forskningsprogram har varit mycket inspirerande. "Land
skapet som Arena" har även finansierat mitt avhandlingsarbete under det sista 
året. 

Jag vill tacka mina kollegor vid Institutionen för Historiska studier, och sär
skilt ni som tog er tid att granska ett eller flera kapitel ur slutmanuset: Åsa An
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dersson, Peder Alex, Lena Berggren, Pär Eliasson, Stefan Gelfgren, Maria 
Göransdotter, Gunnela Ivanov, Jenny Larsson, Erland Mårald, Björn Olsson, 
Bosse Sundin och Sofia Åkerlund. Till Erland vill jag också rikta ett stort tack 
för att han åtog sig uppgiften att vara föropponent vid slutseminariet och för 
att han under slutfasen av arbetet tog sig tid att läsa igenom hela manuset ännu 
en gång. Detsamma gäller Pär Eliassons insatser. Dina kommentarer till mina 
texter, och dina positiva tillrop i allmänhet, har varit mycket uppskattade. Ste
fan och Sofia ska ha en extra eloge för att de hjälpte mig med de engelska över
sättningarna. Anders Kjellberg har gjort ett bra jobb med avhandlingens 
layout, tack så mycket. 

Per Lunden vid Lärarförbundet i Stockholm, vill jag tacka för att han hjälp
te mig när jag gick igenom SAF:s arkivmaterial. Han kopierade bland annat 
stora delar av SAF:s klipparkiv åt mig, samt bidrog till att jag kom i kontakt 
med Solveig Paulsson, kontaktperson för Stiftelsen Sveriges allmänna 
folkskollärarförening. Ett stort tack till Solveig som har bidragit till att Fören
ingen för undervisningshistoria kommer att ge ut avhandlingen i en ny och 
större upplaga genom sin årsboksserie. 

Slutligen vill jag tacka alla mina fantastiska vänner som gjort det möjligt att 
ibland glömma allt som har med skolresor att göra. Min familj som har gjort 
så mycket för att hjälpa mig, mamma och pappa, syster och bror. En extra 
kram till min syster för alla hennes insatser under de sista månaderna. 

Avhandlingen har tryckts med bidrag från "Landskapet som Arena" och ut
ges i forskningsprogrammets skriftserie. Jag har även fått ett tryckbidrag från 
Stiftelsen Sveriges allmänna folkskollärarförening. 

Petra Rantatalo 
Umeå, november 2002 
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I. INLEDNING 

Samla de små ti] 

[„.J 
Är ej lärarens sträfvan i skolan 
ständigt en vårens trägna id? 
Han, om någon, på en förhoppning 
sår för sommar och skördetid. 

Men att den bleka planta, som spirat 
sakta i vinterns kulna dar, 
Skall fa lifssaft och lifskraft och färgg
lans, tag henne ut under himmel klar! 

Samla de små till sommarvandring 
öfverallt, där du det förmår! 
Låt dem sitt fagra fosterland skåda: 
fjället och skogen, som nyklädd står! 

sommarvandring! 

För hos de äldre de ungas talan, 
klappa på fadershjärtat med kraft! 
Säg dem, att barndomsdagarnas min
nen äga för lifvet en läkande saft! 

Säg dem, att böckernas torra läxor 
läska dock litet i ett barnasinn! 
Blott hvad som skådas i friska färger 
bränner i törstande själ sig in. 

Följ din skara kring berg och dalar 
tälj dem blommornas sagokvad! 
För dem till flitens och odlingens 
härdar, sågverk vid fors och museer i 
stad. 
[-] 

Ovanstående dikt, skriven av författaren Henrik Wranér, publicerades i Svensk 
Läraretidning 1901.1 I dikten uppmärksammas vad vi idag skulle kalla för ett 
utomhuspedagogiskt arbetssätt, det vill säga en undervisning som syftar till att 
"skapa förutsättningar för konkreta upplevelser i uterummet".2 Sommarvand
ringar, eller skolresor som de också kallades för, var vid sekelskiftet 1900 en 
verksamhet som främjades utifrån just denna ambition. Läraren eller lärarin
nan skulle låta skolbarnen få konkreta upplevelser av "sitt fagra fosterland" ge
nom resor och vandringar. 

Några av de bakomliggande motiven till varför barn skulle tas med "ut un
der himmel klar" framgår av Wranérs dikt. Utgångspunkten är att skolbarn, 

1. Henrik Wranér, "Samla de små till sommarvandring!", Svensk Läraretidning nr 2, (1901), 

s 352. Wranér (1853-1908) var från 1897 anställd av Svensk Läraretidning. 
2. Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski, Utomhuspedagogik: Boklig bildning och sinnlig 

erfarenhet (Linköping, 1997), s 44. 
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likt trädgårdens nysådda plantor, behöver frisk luft: och solljus för att kunna 
växa och utvecklas. Sommarvandringarna ska ge barnen livskraft och främja 
deras hälsa. Friluftslivet blir här en nödvändighet för barnets fysiska utveck
ling. Ett andra motiv som nämns i dikten har en mer kunskapsteoretisk ut
gångspunkt och utgår från begreppet åskådning. Wranér skriver att endast det 
som "skådas i friska färger" blir till varaktig kunskap, till skillnad från de "torra 
läxor" som skolböckerna innehåller. Wranér antyder att böcker inte är anpas
sade till barnets naturliga sätt att lära och att åskådning är en viktig förutsätt
ning för att skolbarnet ska tillägna sig varaktig kunskap. Detta förhållningssätt 
var en ledande pedagogisk princip för reformsinnade folkskollärare och folk
skollärarinnor vid denna tid. 

Syfte 
Följande avhandling handlar om skolresans historia i Sverige. Mot bakgrund 
av 1800-talets reformpedagogiska diskussioner är syftet med avhandlingen att 
undersöka hur skolresan som pedagogisk och fostrande undervisningsmetod 
initieras och utvecklas inom det svenska folkskoleväsendet under perioden 
1890-1940. Skolresor, sommarvandringar och studieresor var några av de be
grepp som användes för att beskriva den verksamhet som står i fokus för av
handlingen. Bakom dessa begrepp fanns en gemensam utgångspunkt i det 
åskådningspedagogiska förhållningssätt som Wranér berör i ovanstående dikt. 
Barnen skulle utifrån direkta iakttagelser jämföra och korrigera inlästa fakta 
mot de verkliga förhållandena. Lärarnas uppgift var att vägleda barnens blick 
och lära dem urskilja det som var viktigt att iaktta. Ett metodiskt förfarande 
under resorna borgade för att barnen lärde sig att hantera synintrycken. En 
välplanerad uppläggning av skolreseföretaget i sin helhet var i sin tur en garant 
för att det skulle leda till de önskvärda målen. I likhet med de bildningsresor 
som under 1600- och 1700-talet blev ett populärt inslag i unga adelsmäns upp
fostran betraktades skolresan som ett företag i tre delar. De tre momenten be
stod av förberedelsearbetet, genomförandet och efterarbetet.3 Genom att 
beakta dessa tre delmoment ansågs skolresan kunna bli ett nyttigt och lärorikt 
komplement till den ordinarie folkskoleundervisningen. 

Skolresor var vid sekelskiftet 1900 en växande företeelse inom det svenska 
folkskoleväsendet. Sveriges allmänna folkskollärarförening (SAF) och Svenska 
Turistföreningen (STF) hade inlett ett samarbete i syfte att främja folkskole
barns möjligheter att genomföra längre resor genom Sverige, med hjälp av en 
välvilligt inställd statsmakt. I och med ett riksdagsbeslut 1897 subventionera
des biljettpriserna på Statens järnvägar för resande folkskoleklasser. Liknande 

3. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790-1840 
(Umeå, 1999), s 45. 
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I. INLEDNING 

rabatter erbjöds även av de privata järnvägs- och ångbåtsbolagen. En skolrese
kommitté bildades av SAF:s centrals tyrelse samma år och från och med 1898 
delade STF ut resestipendier till folkskoleklasser. Genom SAF inrättades från 
och med 1897 så kallade skolresebyråer runt om i Sverige där skolklasserna 
kunde övernatta. De resor som i och med dessa föreningars arbete började ge
nomföras vid enstaka folkskolor runt om i Sverige ökade i omfattning under 
1900-talets första hälft. Parallellt utvecklades också diskussionerna om skolre
sans syften, dess nytta, men också dess faror. I likhet med tidigare former av 
bildnings- och kunskapsresor uppfattades skolresorna som både en möjlighet 
och ett hot. 

Utgångspunkter 
När arbetet med avhandlingen inleddes var det utifrån ett intresse att under
söka utvecklingen av friluftsliv som en pedagogisk metod inom skolväsendet. 
Jag arbetade mig genom 1800-talets pedagogiska litteratur, främst folkskollä-
rartidningar och sökte efter material där naturumgängets fostrande betydelse 
lyftes fram. Ur detta material framträdde 1880- och 1890-talets reformpedago
giska diskussioner inom den svenska lärarkåren som särskilt intressanta. Bland 
annat blev det tydligt hur en grupp lärare förespråkade åskådning av verklig
hetens föremål som ett komplement till den på böcker baserade undervisning
en. Under senare delen av 1800-talet konkretiserades detta ideal i form av 
månadslånga sommarvandringar eller kortare dagsutflykter. En pedagog som 
ofta återkom i detta sammanhang var läroverksläraren Johan Bager-Sjögren. 
Han introducerade 1894 begreppet "skolresa" i Sverige och beskrev det som en 
undervisningsmetod utvecklad av tyska pedagoger. Skolresans syfte var bland 
annat att komplettera den bokliga bildningen med sådana åskådliggörande ex
empel som kunde erbjudas under en resa. Bager-Sjögren talade om skolresan 
som ett exempel på friluftsundervisning och jag fann här en ingång till ett pe
dagogiskt sammanhang där friluftsliv var en viktig del.4 

Mot bakgrund av de reformpedagogiska diskussionerna i Sverige vid sekel
skiftet 1900 är det skolresans pedagogiska och fostrande funktion som står i fo
kus i avhandlingen. Min utgångspunkt har varit att granska förutsättningarna 
för skolresornas utveckling i Sverige ur ett utbildningshistoriskt perspektiv, 
beskriva den praktiska organiseringen av resandet samt granska folkskollärar
nas, och även andra aktörers, uppfattningar om skolresan. Vad var skolresans 
syften? Hur skulle en skolresa genomföras på bästa sätt? Vart skulle man resa 
och vilka kunskaper skulle förmedlas genom resorna? En riktlinje i förhållande 

4. Johan Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz. En bild af modern tysk pedagogik, 
svenska skolor till förebild", Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri (1894), s 
169-178. 
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DEN RESANDE ELEVEN 

till dessa frågeställningar är den parallella utvecklingen av en modern svensk 
rörlighetskultur, och därmed menar jag först och främst friluftslivets, eller na
turturismens, utveckling vid sekelskiftet 1900. Den kvantitativa ökningen av 
det allmänna och fritidsbaserade resandet i Sverige under 1920- och 1930-talet 
påverkar skolreserörelsens organisering och leder till en successiv förändring i 
synen på skolresornas syften och innehåll. 

På 1950-talet blev skolresebegreppet alltför mycket relaterat till nöjesresor.5 

I och med detta började man istället använda begreppet studieresa när man vil
le klargöra att det handlade om resor med ett pedagogiskt syfte. Det är med 
anledning av denna förändring under efterkrigstiden som jag har valt att inte 
gå längre än till 1940 i denna avhandling. Några korta reflektioner över utveck
lingen efter 1940 kommer dock att tas upp i det avslutande kapitlet. 

Perspektiv 
I avhandlingen kommer jag att diskutera skolreserörelsens utveckling i förhål
lande till en bredare samhällskontext. De sammanhang och samhälleliga före
teelser som jag kommer att relatera till har valts i förhållande till några 
perspektiv och teorier som inspirerat mig under avhandlingsarbetet. Ett vik
tigt perspektiv som behandlas i avhandlingen är den moderna rörlighetskultu
rens utveckling i Sverige kring sekelskiftet 1900. Jag tänker i första hand på 
den inhemska natur- och kulturturism som växte fram under sent 1800-tal och 
den parallella utvecklingen av friluftsliv som en metod för att fostra ungdo
mar. Ytterligare perspektiv som bidragit till att vidga avhandlingens kontext är 
1800-talets nationaliseringsprocess relaterad till en kulturteoretisk diskussion 
om landskapet som arena. 

Den svenska rörlighetskulturen 
"Dagens rörlighetskultur", skriver idéhistorikern Lena Eskilsson, "har sin 
grund i det moderna samhällets generella utveckling mot ökad komplexitet, 
där separeringen av offentligt-privat, individ-kollektiv, natur-kultur, liksom 
tid-rum ingår."6 Eskilsson betonar hur industrialismens organisations- och 
produktionsstruktur ledde till en mer specialiserad uppdelning mellan arbete, 
fritid och utbildning. Denna tidsmässiga differentiering medförde också en 
tydligare uppdelning av rummet i arbetsplatser, bostäder, skolor och fritids
miljöer. Härigenom ökade behovet av rörlighet och transporter i samhället, 
inte bara för människor, utan också av gods och information. I takt med sam
hällsförändringarna formades också nya förhållningssätt, normer och värde

5. Kent Birgersson, Skolresan — En samdo kunder sökning (Gränna, 1989), s 30. 

6. Lena Eskilsson & Klas Sandell, "Rörlighetskulturen och naturen: Friluftsliv, genus och 
vetenskaplig legitimering i Sverige 1850-2000", FRN-ansökan 1996-04-29. 
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ringar vad gällde livets organisering. Inom den borgerliga kulturen utvecklades 
en ny fritidskultur vilken till stor del var inriktad på att uppsöka och vistas i 
naturen. Under 1890-talet blev denna fritidskultur också normgivande för an
dra sociala grupper i samhället, däribland arbetarklassen.7 

Uppdelningen mellan arbete och fritid skapade behov av att fylla fritiden 
med meningsfullt innehåll. Stärkande och självdisciplinerande friluftsaktivite-
ter blev en viktig aspekt av fritidens idé vid sekelskiftet 1900 och detta förstärk
tes än mer på 1930-talet, då fritid blev i stort sett detsamma som friluftsliv.8 En 
rad friluftsorganisationer bildades under 1800-talets slutskede, däribland STF 
(1884) och Skid- och friluftsfrämjandet (1892), och de gjorde det till sin uppgift 
att lära den svenska befolkningen att resa och färdas i den svenska naturen un
der sin fritid. Friluftsliv och naturturism fick vid sekelskiftet 1900 en domine
rande ställning i den svenska fritidskulturen. En viktig idémässig bakgrund till 
denna utveckling återfinner vi i romantikens natursyn och i de ideal som bor
gerligheten gjorde till sina: individualism, askes- och prestationsmoral samt 
kult av idyllisk natur.9 Det nationella var ytterligare ett viktigt motiv. Frilufts
livets naturumgänge blev en viktig del av det svenska nationsbygget vid sekel
skiftet 1900. Detta blev särskilt tydligt i de ungdomsorganisationer som hade 
friluftsliv på sitt program.10 

Friluftsliv som en metod för ungdomsfostran är ett tema i den svenska fri-
luftskulturens historia som har behandlats av kulturgeografen Klas S andell 
och idéhistorikern Sverker Sörlin. De visar hur friluftslivsaktiviteter inom or
ganisationer såsom scouterna och Skid- och friluftsfrämjandet syftade till att 
främja nationell mobilisering, moralisk och fysisk fostran, samt motverka vissa 
negativa inslag som utvecklats i de moderna städerna. Ur ett ideologiskt per
spektiv användes friluftslivet för att stödja den pågående moderniseringen av 
samhället.11 Även om friluftsorganisationerna stöttade de samhällsbärande 
krafterna i samhället var ändock friluftslivet som fenomen både en "följd av 
och en reaktion mot den framväxande industrialismen", menar Sandell och 
Sörlin.12 

7. Lena Eskilsson, "Fritid som idé, struktur och praktik", Historisk Tidskrift m 1 (2000), s 
38. Se även Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan (1979) (Malmö, 
1989), s 222. 

8. Lena Eskilsson, "Fritid och demokratisering", i Friluftshistoria: Frän *härdande friluftslif " 
till ekoturism och miljöpedagogik, red. Klas Sandell & Sverker Sörlin (Stockholm, 2000), s 
72, 78. 

9. Ibid., s 46. Se även Gunnar Broberg & Karin Johannisson, "'Styr som örnen din färd till 
fjällen: Några linjer i den tidiga turismens idéhistoria", i STF 100 âr. STF:s Årsskrift ipSâ, 
red. Halvar Sehlin (Stockholm, 1985), s 61. 

10. Klas Sandell & Sverker Sörlin, "Naturen som fostrare: Friluftsliv och ideologi i svenskt 
1900-tal", Historisk Tidskrift m 1 (1994), s 17. 

11. Sandell & Sörlin, "Naturen som fostrare", s 13-23 och 40. 
12. Ibid., s 6 .  
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Eskilsson har studerat STF:s ideologiska utveckling vid sekelskiftet 1900 
och hon visar hur föreningen medverkade till en demokratisering av rörlighet
skulturen under 1900-talet, en utveckling som också sammanföll med samhäl
lets ökade demokratisering. Det sena 1800-talets resenärer var i första hand 
män med akademisk bakgrund, och friluftsliv var i stort sett synonymt med 
äventyrsfyllda strapatser i Sveriges nordligaste fjällvärld. STF utvecklade dock 
sitt program i en mer folklig inriktning. Under mottot "Känn ditt land" bör
jade föreningen vid sekelskiftet 1900 att främja utveckling av en slags folktu
rism. "Upphöjandet av individuella prestationer övergick till en vision om 
kollektiva upplevelser för familjen, skolklassen, väninnorna eller arbetskamra
terna", skriver Eskilsson.13 

Friluftslivets ideologi vid sekelskiftet 1900 samt friluftsturismens breddning 
under 1900-talet är två perspektiv som kommer att tas upp i a vhandlingen. 
Med hjälp av den turist- och friluftshistoriska forskningen kan vi se att de idéer 
och förhållningssätt som låg till grund för den borgerliga fritidskulturens ut
veckling under sent 1800-tal präglar skolreseverksamhetens utformning. Skol-
resorna kan också ses som en viktig aspekt av rörlighetskulturens 
demokratisering under 1900-talets första hälft, vilket också Eskilsson berör i 
sin studie av STF. 

Landskap och nationalism 
Sandell och Sörlin betonar att friluftstraditionen i Sverige är mycket bredare 
än vad som ryms inom friluftsorganisationerna. Friluftsliv blev en del av folks 
vardagskultur, till exempel genom svamp- och bärplockning och gökottor. 
Det kom också att ingå i skolväsendets organiserade naturmöten.14 Skolrese
rörelsen är ett exempel på detta och därmed känns det relevant att diskutera 
skolresans syften i förhållande till friluftslivets ideologiska betydelser under 
1900-talet. Jag vill dock poängtera att skolresan, likväl som den naturturism 
STF propagerade för, inbegrep upplevelser av både natur och kultur. Med 
hjälp av begreppet landskap, vilket enligt idéhistorikerna Bosse Sundin och 
Sverker Sörlin betecknar "den miljö som är samtidigt natur och kultur", kan 
vi formulera det som att skolresorna förmedlade landskapsupplevelser.15 

Ett av skolresans främsta syften var att åskådliggöra de geografiska förhål
landena i Sverige och därmed ge skolbarnen en mer verklighetsanknuten före
ställning om sitt land och dess karaktär, vilket i sin tur skulle gagna en starkare 

13. Lena Eskilsson, "Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige 
vildmarksmannen till den cyklande husmodern", Historisk Tidskrift m 2 (1996), s 257 och 
276ff. 

14. Sandell &C Sörlin, "Naturen som fostrare", s 6. 
15. Bosse Sundin & Sverker Sörlin, "Landskapets värdefrågor: Kring miljö- och kulturmiljö

vård som historiskt problem", i Miljön och det förflutna: Landskap, minnen, värden, red. 
Richard Pettersson & Sverker Sörlin (Umeå, 1998), s 7. 

18 



I. INLEDNING 

fosterlandskärlek. Skolresan förmedlade en rad föreställningar om Sverige och 
svenskhet och frågan är vad för slags Sverigebild som förmedlades genom skol-
resorna? I förhållande till denna fråga utgår jag från ett landskapsteoretiskt 
perspektiv utifrån vilket landskapet betraktas som en kulturell process.16 Sver
ker Sörlins begrepp "tankens landskap" exemplifierar en aspekt av detta per
spektiv. 

Sörlin framhåller att vår uppfattning av omgivningen, av landskapet, kon
stitueras genom olika kulturella processer.17 De svenska landskapen är inte 
bara objektiva fenomen "där ute", de utgör också rumsliga föreställningar i 
människors medvetande, "inre bilder vi bär med oss om hur landskapet ser ut 
och, inte minst, hur det bör se ut".18 Detta tankens landskap kan väl närmast 
beskrivas som människans mentala förståelse av det geografiska rum hon lever 
i. Nationaliseringen av naturen under 1800-talet inleddes genom en veten
skaplig kartläggning av det svenska territoriet. Detta bidrog till det Sörlin kal
lar för en "konstruktion av landet", här formades en berättelse om Sverige och 
dess landskap, vilken blev en del av den svenska befolkningens kollektiva min
ne.19 De nya naturvetenskapliga disciplinerna som formades under 1800-talet 
hade en viktig roll i den process som ledde till konstruktionen av en nationell 
berättelse om Sverige och dess landskap, tillsammans med de nya kulturveten
skaperna.20 

Inom ramen för denna process framträdde olika "nationella landskap".21 

Vissa utvalda platser, scenerier och landskap framträdde som arenor dit stäm
ningar, minnen och myter lokaliserades, vilket kan beskrivas som en "kulturell 
förtätning av det nationella", enligt etnologen Orvar Löfgren. Denna nationa-
lisering av landskapet fick en särskild roll var gällde "inskolningen till foster

16. Katarina Salzman & Birgitta Svensson, "Inledning", i Moderna landskap: Identifikation 
och tradition i vardagen, red. Salzman & Svensson (Stockholm, 1997), s 11-12. 

17. Sverker Sörlin, "Tankens landskap", Miljöhistoria idag och imorgon, red. Martin Johans
son (Karlstad, 1998), s 17. Se även Sverker Sörlin, "The articulation of territory: lands
cape and the constitution of regional and national identity", Norsk geografisk tidskrift vol. 
53 (1999)» s io3-

18. Sörlin, "Tankens landskap", s 17. 

19. Sverker Sörlin, "Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet", i Nordiska 
museet 12$ år, red. Hans Medelius, Bengt Nyström & Elisabet Stavenow-Hidemark 
(Stockholm, 1998), s 19; Sverker Sörlin & Anders Öckerman, Jorden en ö: en global miljö
historia (Stockholm, 1998), s 187-188. Se även Christer Nordlund, Det upphöjda landet 
(Umeå, 2001), s 267fr. 

20. Sörlin, "Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet", s 19. De kulturveten
skapliga disciplinerna deltog också i denna process genom sin kartläggning av de svenska 
kulturförhållandena. Det förekom också ett samarbete mellan natur- och kulturfors
karna. Torkel Molin & Christer Nordlund, "'Här vandra sålunda fornforskningen och 
geologien hand i hand vid hvarandras sida : Om vetenskapliggörandet av det svenska 
landskapet under 1800-talet", RIG nr 3 (1999), s 129-143. 

21. Sörlin, "Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet", s 20-23. 

19 



DEN RESANDE ELEVEN 

landskärleken" vid sekelskiftet 1900.22 Löfgren betonar hur 1800-talets na
tionsbyggare var medvetna om vikten av kommunikation för att kunna för
medla de rätta nationella föreställningarna, "det gällde att skapa former, 
medier och institutioner för en nationalisering av kulturen".23 Idéhistorikern 
Christer Nordlund framhåller, mot bakgrund av Sörlins tankegångar, att de 
nationella landskapen är något vi lär oss att uppfatta genom olika nationella 
läroprocesser.24 Våra rumsliga föreställningar om de svenska landskapen är 
delvis upplevda men framför allt är de inlärda. Denna inlärning sker via ett 
flertal olika medier. Några exempel på de instanser som medverkar i den läro
process genom vilken vissa platser lyfts fram som typiska, eller emotionellt lad
dade, är vetenskap, konst, turism och skolundervisning.25 Båda framhåller de 
den betydelse folkskolans läromedel har som förmedlande medier. Skolresor-
na utgör ytterligare ett exempel på denna läroprocess. 

Disposition 
Avhandlingens kapitel följer en kronologisk ordning men behandlar samtidigt 
olika teman i förhållande till folkskolans skolreserörelse. Skolresans idébak
grund och förutsättningarna för dess utveckling i den svenska folkskoleunder
visningen behandlas i de två kapitel som följer på denna inledning. Kapitel två 
beskriver den västerländska bildningsresans historia och syftet är att lyfta fram 
den tyska (och därmed även den svenska) skolresemetodens ursprung i den 
apodemiska tradition som från 1500-talet och framåt blir ett viktigt inslag i 
den västerländska pedagogikhistorien. Kapitlet utgör samtidigt en idéhistorisk 
presentation av den pedagogiska utgångspunkt skolresan och andra kunskaps
resor grundar sig på - åskådningsprincipen. Här kommer några av de pedago
ger vars undervisningsprogram inspirerade 1800-talets folkskollärare att 
presenteras. 

I kapitel tre presenteras den reformpedagogiska diskussionen i Sverige vid 
sekelskiftet 1900. Syftet med detta kapitel är i första hand att granska folksko
leutbildningens utveckling under perioden 1842 till 1919, som en referensram 
till de återstående kapitlens granskning av folkskolans skolreserörelse. Tyngd
punkten ligger dock på de reformpedagogiska och socialt inriktade reformpro
gram som Sveriges allmänna folkskollärarförening tog upp som sitt 
arbetsområde vid slutet av 1800-talet. En viktig del av detta program var åskåd-

22. Orvar Löfgren, "Nationella arenor", i Försvenskningen av Sverige: Det nationellas förvand
lingar, red. Billy Ehn, Jonas Frykman &c Orvar Löfgren (Stockholm, 1993), s 90. 

23. Ibid., s ioi. Se även, Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring 
nationalismens ursprung och spridning (andra engelska uppl. 1999) sv. övers. (Göteborg, 
1992). 

24. Nordlund, Det upphöjda landet, s 269. 

25. Sörlin, "Artur Hazelius och det nationella arvet under 1800-talet", s 22f och Nordlund, 
Det upphöjda landet, s 269. 
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ningsprincipen. Under 1800-talet utvecklades metoder och tekniker i syfte att 
få en ökad åskådlighet i folkskoleundervisningen. Inom ramen för de åskåd
ningspedagogiska diskussionerna presenterades skolresan som en möjlighet att 
på ett metodiskt sätt visualisera och åskådliggöra klassrumsundervisningens lä
rokurser. Skolresorna ansågs vara särskilt lämpade för att åskådliggöra geogra
fiundervisnings innehåll. Geografiämnets utveckling vid sekelskiftet 1900 
kommer att tas upp i detta kapitel och här uppmärksammas också hembygds
undervisningen, ett ämne som introduceras under tidigt 1900-tal. 

Kapitel fyra handlar om skolresornas introduktion i Sverige på 1890-talet 
och på vilket sätt denna metod mottogs av folkskollärare och folkskollärarin
nor. De empiriska utgångspunkterna i detta kapitel är bland annat Bager-Sjö-
grens presentation av den tyska skolresetraditionen från 1894 och den 
diskussion om skolresor som fördes vid det Tolfte allmänna svenska folkskol-
lärarmötet i Norrköping 1898.1 det femte kapitlet är det de aktörer som med
verkade till en organisering av folkskolans skolreserörelse som står i fokus, 
framför allt SAF och STF. Men också enskilda folkskollärare, folkskoleinspek
törer och läroboksförfattare kommer här till tals. De åtgärder som vidtogs för 
att främja skolresor studeras däribland de råd och anvisningar som publicera
des. Ett övergripande syfte med både kapitel fem och sex är att granska attity
der och föreställningar om skolresans syften. 

Syftet med det sjätte kapitlet är att granska de bakomliggande intentionerna 
med skolreseverksamheten och vilken slags Sverigebild som presenterades för 
skolbarnen. Här studerar jag skolresornas innehåll, vad som besöktes och vad 
som ansågs vara viktigt att betrakta. Utifrån folkskollärares och folkskolebarns 
skolreseberättelser diskuteras också förhållandet mellan elever och lärares för
kunskaper och den verklighet de möter. Avhandlingen avslutas med en sum
mering och en kort presentation av skolresornas utveckling efter 1940. 

Forskningsöversikt 
Den forskning som har inspirerat mig i avhandlingen återfinns inom ett flertal 
olika forskningsområden och discipliner. Forskning om resor, folkskolans his
toria, reformpedagogik och friluftslivets historia utgör några av de områden 
som jag kommer att presentera här. I denna forskningsöversikt anges exempel 
på sådan forskning som jag har haft nytta av i avhandlingen. 

Forskning om skolresor och resan som kunskapsform 
Svensk utbildningshistoria utgör ett brett forskningsområde vilket kan delas 
upp i en rad discipliner. Folkskolans historia är ett av dessa delområden, en 
andra utbildningshistorisk inriktning handlar om resan som kunskapsform. 
Dessa två inriktningar har dock aldrig tidigare kombinerats, med ett litet un
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dan tag. Det finns en skrift från 1988 vilken dels beskriver skolresans framväxt 
under tidigt 1900-tal, dels dokumenterar en skolresa till Gränna och Visingsö 
utförd 1988.1 denna studie jämför etnologen Kent Birgersson det tidiga 1900-
talets synsätt på skolresan med 1980-talets förhållningssätt och han bygger den 
historiska skildringen på STF:s årsskrifter. Skriften är dock svårhanterlig för 
en forskare då det inte finns någon notapparat. Birgersson betonar bland an
nat att bildning eller kunskapsinhämtning har varit skolresans övergripande 
syfte under hela 1900-talet.26 

Ytterligare ett exempel på forskning där resor behandlas i förhållande till 
folkskoleundervisningen är barndomshistorikern Anne-Li Lindgrens avhand
ling Att ha barn med är en god sak (1999). Hennes huvudsyfte är att diskutera 
vilka medborgerliga ideal som förmedlades till folkskolans elever under 1930-
talet, genom skolradion och i Folkskolans barntid ning. Hon visar att resor av 
olika slag var ett återkommande tema i båda dessa medier. Reseberättelserna 
hade till syfte att förmedla normer och förhållningssätt. Resandet framställdes 
som något positivt och relaterades till "kunskapsinhämtande, god iakttagelse
förmåga och vetenskaplighet".27 

Internationell sett är forskningen om skolresor som metod i skolväsendet 
ytterst blygsam. Det finns dock en aktuell studie av skolresans historia i Stor
britannien, "The School Journey Movement to 1940", författad av skolhisto-
rikern W. E. Marsden. Han framhåller att den tyska skolreseidén var en viktig 
inspirationskälla för utvecklingen i Storbritannien. Skolresorna betraktades 
till en början som ett led i att utveckla den utomhusbaserade undervisningen, 
"'to make the return to nature a fundamental principle in English educa
tion'".28 Skolresorna innefattades också i en kontext av tidigare försök med ut-
omhusbaserad fostran, ett exempel som nämns är sommarlovskolonierna.29 

Det finns flera exempel på forskning om resan som kunskapsform i förhål
lande till högre utbildning i Sverige. Idéhistorikern Pär Eliasson har till exem
pel studerat svenska studenters utrikesresor från medeltiden och fram till 
sekelskiftet 1800.301 samband med denna studie beskriver han hur utländska 
resor blev en del av den nordeuropeiska adelns uppfostringsideal från 1500-ta-
lets slut och framåt. Resan blev en pedagogisk metod som syftade till att fostra 
de unga adelsmännen till höviska och eleganta gentlemän. Den s.k. peregrina-
tionen, eller bildningsresan i främmande land, blev under 1600- och 1700-talet 

26. Kent Birgersson, Skolresan — En samdokundersökning (Gränna, 1989). 
27. Anne-Li Lindgren, Att ha barn med är en god sak: Barn, medier och medborgarskap under 

1930-talet (Linköping, 1999), s 198. 
28. Citatet kommer ur en text skriven 1907 av den engelske pedagogen J. E. G. de Montmo

rency. W. E. Marsden, "The School Journey Movement to 1940", Journal of Educational 
Administration and History nr 2 (1998), s 81. 

29. Ibid., s 81. 

30. Pär Eliasson, "Resande studenter under 600 år", Lychnos (1992), s 71-102. 
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en obligatorisk del av unga adelsmäns uppfostran31. Eliasson utvecklar sin 
forskning om resan som metod för att hantera kunskap i sin avhandling Plat
sens blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790—1840 
(1999). Här behandlar han bland annat den omfattande litteratur som kom till 
för att vägleda 1600- och 1700-talets bildningsresenärer, den apodemiska litte
raturen. Denna bestod av metodiska anvisningar för hur en resa på bästa sätt 
skulle genomföras för att få de önskvärda effekterna i form av social uppfostran 
och ökade kunskaper.32 I denna litteraturgenre, vilken så gott som upphörde 
under 1700-talet, finns en rad idéer och förhållningssätt till resandets praktik 
som vi också möter i diskussionerna om folkskolans skolresor. Det förefaller 
som om skolresorna utgör en slags vidareutveckling av adelns bildningsresor. 
Ytterligare en idéhistorisk studie av resandets kulturhistoria i Sverige är Jakob 
Christenssons essäsamling Konsten att resa: Ess äer om lärda svenska resenärer 
(2001). Med början i en tid då man färdas med hjälp av hästar eller segelfartyg 
följer han ett antal kunskapssökande resenärer fram till dess ångbåtar och ång
lok förändrar resandets villkor i Sverige och Europa.33 Olika aspekter av resan
dets historia i Sverige behandlas också i en antologi sammanställd av en grupp 
historiker från Lund, Från Karakorum till Siljan: Resor under sju sekler 
(2000).34 

Den internationella forskningen rörande resandets kulturhistoria i Europa 
är mycket omfattande. Jag har främst inspirerats av Justin Stagi, A History of 
Curiosity: T he Theory of Travel 1550—1800 (1 995) och Joan-Pau Rubiés, "Ins
tructions for Travellers: Teaching the eye to see".35 Stagi och Rubies fokuserar 
båda på resandets metodisering och utreder den apodemiska litteraturens syf
ten och innehåll. En bredare översikt av resandets utveckling i Europa ges i an
tologin Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel (1999) 

redigerad av Jan Eisner och Joan-Pau Rubiés samt i John Towner, An Histori
cal Geography of Recreation and Tourism in the Western World 1540—1940 
(1996).:36 

31. Eliasson, "Resande studenter under 600 år", s 80-82. 

32. Eliasson, Platsens blick, s 38-46. 

33. Jacob Christensson, Konsten att resa: Essäer om lärda svenska resenärer (Stockholm, 2001). 

34. Hanna Hodacs & Åsa Karlsson, Från Karakorum till Siljan: Resor under sju sekler (Lund, 
2000). 

35. Justin Stagi, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550-1800 (Chur, 1995); Joan-Pau 
Rubiés, "Instructions for Travellers: Teaching the eye to see", History and Anthropology nr 
2-3 (1996), s 139-186. 

36. Jan Eisner & Joan-Pau Rubies, Voyages and Visions: Towards a Cultural History of Travel 
(London, 1999); John Towner, An Historical Geography of Recreation and Tourism in the 
Western World 1540-1940 (Chichester, 1996). 
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Forskning om folkskoleundervisningens historia 
I min beskrivning av folkskoleundervisningens historia i Sverige har jag i första 
hand utgått från SAF:s historieskrivning, vilken skildrar folkskolans framväxt 
och utveckling i serie om sex band, Svenska Folkskolans Historia (1940—1971) .37 

Detta har sedan kompletterats med ett flertal skolhistoriska avhandlingar. Pe
dagogen Åke Islings studie av den svenska folkskolans framväxt ger en översikt 
över de läroböcker och arbetsmetoder som förespråkades i läroplaner och pe
dagogiska handledningar under 1800-talet. Han urskiljer två olika riktningar 
vad gäller folkskolepedagogiken och kallar dem för evangelisk pedagogik res
pektive reformpedagogik. Isling framhåller att folkskoleundervisningen vid 
slutet av 1800-talet allt mer knöts till klassrummet.38 Pedagogen Agneta Linné 
har i sin avhandling Moralen, barnet eller vetenskapen? (1996 ) granskat folk-
skollärarseminariernas utveckling under 1800-talet. Hon menar att det fanns 
en ansats till en alternativ didaktik inom seminarieutbildningen, ett tema som 
hon kallar för "att skåda världen".39 Begreppet strävar efter att ringa in utveck
lingen av åskådliggörande undervisning och dess materiella bas: planscher, 
kartor, glober och apparater för fysiska experiment. Hon hänför denna ten
dens till en tradition under 1800-talet, vilken hon sammanfattar med benäm
ningen "den utställda världen" och hon påpekar i detta sammanhang hur 
central åskådningsprincipen var i fö rhållande till dåtidens uppfattningar om 
hur inlärning går till.40 

Åskådningsbegreppets betydelser behandlas mer specifikt i en studie av idé
historikern Anders Ekström. I uppsatsen "Konsten att se ett landskapspanora
ma: Om åskådningspedagogik och exemplarisk realism under 1800-talet" 
skriver han om 1800-talets åskådningspedagogiska föreställningar och den 
samtida utvecklingen av nya typer av publika kulturer såsom museer, utställ
ningar och biografer.41 Han diskuterar även detta tema i förhållande till den 
pedagogiska utvecklingen inom folkskolan under 1800-talet. Ekströms av
handling Den utställda världen (1994) vill jag o ckså nämna. Här diskuteras 
bland annat den nya Sverigebild som växer fram vid sekelskiftet 1900.42 Veten
skapshistorikern Jenny Beckman har i sin avhandling om Naturhistoriska riks

37- Svenska folkskolans historia, red. Viktor Fredriksson (Stockholm, 1940-1971). 
38. Åke Isling, Det pedagogiska arvet: Kampen för och mot en demokratisk skola, del 2 (Stock

holm, 1988), s 190. 

39. Agneta Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i 
lärarutbildningen (Stockholm, 1996), s 137. 

40. Ibid., s 129. 

41. Anders Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama: Om åskådningspedagogik och 
exemplarisk realism under 1800-talet", i Publika kulturer: Att tilltala allmänheten, 1700-
1900, red. Martin Bergström, Anders Ekström & Frans Lundgren (Uppsala, 2000), s 125-

170. 
42. Anders Ekström, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världs

utställningar (Stockholm, 1994). 
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museet ett särskilt avsnitt som berör åskådningspedagogiken inom folkskolan 
i förhållande till ämnet naturkunskap.43 

Sveriges allmänna folkskollärarförening och dess arbete med att reformera 
folkskoleväsendets organisering och undervisning har behandlats av Christina 
Florin i Kampen om katedern (1987).44 Inom det utbildningshistoriska fältet 
finns också ett antal undersökningar av de enskilda läroämnenas utveckling. 
Jag vill i första hand peka på de studier som har gjorts vad gäller geografiun
dervisningen i folkskolan, till exempel Gösta Wennbergs studie Geografi och 
skolgeografi (1990), idéhistorikern Benny Jacobssons artikel "Skolans kon
struktion av landskap" och Lena Olssons avhandling Kulturkunskap i föränd
ring (198 6).45 

Forskning om reformpedagogik 
Det finns många likheter mellan 1800-talets reformpedagogiska idéer inom 
den svenska folkskollärarkåren och den reformpedagogik som vid samma tid 
kom till uttryck i en rad andra europeiska länder. De svenska reformsträvan
dena har dock sällan diskuterats ur detta perspektiv. Däremot finns det en 
svensk avhandling som behandlar den reformpedagogiska rörelsen i Tyskland 
och USA under perioden 1890 till 1930 ur ett jämförande perspektiv, Reform
pedagogik och samhälle (200 0) skriven av pedagogen Gerd B. Arfwedson. En 
internationell översikt av den reformpedagogiska rörelsens utveckling vid se
kelskiftet 1900 och framåt ges i Progressive Education Across the Continents 
(1995) r edigerad av de tyska pedagogerna Hermann Röhrs och Volker Len
hart.46 Avsnittet som behandlar Sverige är anmärkningsvärt nog skrivet av en 
tysk forskare.47 I en artikel från 2001 analyserar den amerikanske pedagogik
historikern William J. Reese den reformpedagogiska rörelsens ursprung i USA 
och visar bland annat hur de amerikanska pedagogerna influerades av den eu
ropeiska upplysningens och romantikens uppfostringsidéer.48 Ytterligare kan 
nämnas några svenska avhandlingar som behandlar framträdande svenska re
formpedagoger, till exempel pedagogen Kent Hägglunds studie av Ester Bo
man och hennes skola i Tyringe och Lars Karlsson studie av aktivitets

43. Jenny Beckman, Naturens Palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska 
riksmuseet 1866-192$ (Stockholm, 1999), s 230-248. 

44. Christina Florin, Kampen om katedern (Umeå, 1987). 
45. Gösta Wennberg, Geografi och skolgeografi: Ett ämnes förändringar (Uppsala, 1990); Lena 

Olsson, Kulturkunskap i förändring: Kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-198$ 
(Stockholm, 1986); Benny Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", Bebyggelsehis-
torisk T idskrift m 38 (1999), s 107-124. 

46. Progressive Education Across the Continents, red. Hermann Röhrs & Volker Lenhart 
(Frankfurt am Main, 1995). 

47. Horst Hörner, "Origin and Development of Progessive Education in Scandinavia", i Pro
gressive Education Across the Continents, s 105-120. 

48. William J. Reese, "The origins of Progressive Education", History of Education Quarterly; 
nr i (2001). 
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pedagogen Elsa Köhler.49 Ellen Key betraktas internationellt som en av Sverige 
mest kända reformpedagoger. Hennes rykte som pedagog var dock något mer 
blygsam i Sverige. Hennes reformpedagogik har behandlats av Torbjörn Len-
gborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänka nde främst med utgångspunkt 
från "Barnets århundrade" (1977).30 

Forskning om turism och friluftsliv 
Inom det turisthistoriska forskningsfältet vill jag i första hand nämna två idé
historiska arbeten, dels Gunnar Brobergs och Karin Johannissons studie av det 
tidiga 1800-talets turism, dels Lena Eskilssons studie av STF.51 Eskilsson har 
också behandlat fritiden som idé och praktik i flera uppsatser, och i detta sam
manhang också diskuterat friluftslivets ideologi och praktik. Flera av hennes 
artiklar har publicerats i antologier som har den svenska fritidskulturens his
toria som gemensamt tema.52 Etnologen Orvar Löfgrens forskning om turis
mens kulturhistoria har också varit inspirerande.53 Vad gäller friluftslivets 
historia har jag redan berört den forskning Sverker Sörlin och Klas Sandell bi
dragit med. De har också sammanställt en antologi om det svenska friluftsli
vets historia, Frilufts historia (2000). Här skildrar Sörlin framväxten av 
"friluftslandskapet" och beskriver det som en del av det "nationella landska
pet". Sandell har också studerat de förutsättningar som gjorde landskapet till
gängligt för friluftsliv.54 

Främjandet av friluftsliv blev en viktig del av den framväxande hygieniska 
rörelsen i Sverige. Svensk forskning om friluftslivets betydelse i förhållande till 
den hygieniska kontexten innefattar bland annat barnhistorikern Ann-Char-

49. Kent Hägglund, Ester Boman, Tyringe Helpension och teatern: Drama på en reformpedago-
gisk flickskola 1909-1936 (Stockholm, 2001); Lars Karlsson, Leka, lära, öva, arbeta, verk-
skapa: Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige (Lund, 1998). 

50. Torbjörn Lengborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt 
från "Barnets århundrade" (Stockholm, 1977). 

51. Gunnar Broberg &C Karin Johannisson, '"Styr som örnen din färd till fjällen': Några linjer 
i den tidiga turismens idéhistoria", i STF100 år. STF:sÅrsskrift 1986, red. Halvar Sehlin 
(Stockholm, 1985), s 56-79; Eskilsson, "Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv", 
s 255-282. 

52. Lena Eskilsson, "Sommarsemester - Idé, praktik och personliga perspektiv", i Efter arbe
tet: Studier av svensk fritid, red. Peder Alex & Jonny Hjelm (Lund, 2000), s 159-177; 

idem., "Lediga stunder", i Fritidskulturer, red. Leif Berggren (Lund, 2000), s 71-99; 

idem., "Fritid och demokratisering", i Friluftshistoria: Från "härdande friluftslif" till eko
turism och miljöpedagogik, red. Klas Sandell & Sverker Sörlin (Stockholm, 2000), s 67-83. 

53. Orvar Löfgren, On Holiday: A History of Vacationing (Berkeley och London, 1999). 

54. Klas Sandell & Sverker Sörlin, red. Friluftshistoria: Från "härdande friluftslif" till ekotu
rism och miljöpedagogik (S tockholm, 2000); Sverker Sörlin, "Upptäckten av friluftsland
skapet", i Friluftshistoria, s 16-26.; Klas Sandell, "Naturkontakt och allemansrätt: Om 
friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige 1880-2000", Svensk 
Geografisk Årsbok (1 997), s 31-65. 
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lotte Miingers avhandling Stadens barn på landet (2000).55 Hon granskar de 
svenska sommarlovskoloniernas idé och praktik. Genom hennes avhandling 
har jag uppmärksammats på den internationella friluftsrö reise som växer fram 
under sent 1800-tal. Denna friluftsrörelse innefattade en strävan efter att ge, i 
första hand städernas skolbarn, ljus, sol och frisk luft som ett led i att behandla 
och motverka sjukdomar och andra fysiska besvär. Detta tema diskuteras 
bland annat i artikeln "The city of evil and the great outdoors: the modern 
health movement and the urban young, 1918—40", skriven av historikern Da
vid Pomfret. Han diskuterar den moderna hälsovårdens utveckling i England 
och Frankrike och visar att friluftsliv, eller friskluftsterapi, blev en viktig me
tod för att främja stadsbarns hälsa under mellankrigstiden. Utgångspunkten 
här är att barn och ungdomar under tidigt 1900-tal upptäcktes som intressanta 
medicinska objekt mot bakgrund av en politisk strävan att förbättra nationens 
hälsa. Barnens hälsa och välfärd "was 'fused with the broader political health 
of the nation'".56 I Frankrike främjades utbyggnaden av ungdomshärbärgen 
mot bakgrund av att friluftsliv i form av vandringar på landsbygden upplevdes 
som en metod för att gynna ungdomens fysiska hälsa. 

Källmaterial 
Med "skolresa" som sökord har jag g ranskat det pedagogiska material som 
finns att tillgå från perioden 1890-1940, i första hand lärartidskrifter och pe
dagogiska handböcker. Genom detta material blev jag uppmärksammad på 
vilken central roll SAF och STF hade för skolreseverksamhetens utveckling. I 
syfte att utreda deras insatser och förhållningssätt har jag därför också studerat 
dessa föreningars olika skrifter, liksom deras arkiverade material. Utifrån detta 
material har jag också kunnat fa fram lärarnas och elevernas egna skolresebe
rättelser. Det är dels reseberättelser publicerade i lokala dagstidningar, dels 
opublicerade reserapporter insända till olika skolråd. Avhandlingens källmate
rial kan således delas in i tre olika grupper. Den första utgörs av allmänt hållna 
texter om skolresemetoden och om skolresor som fenomen, till exempel peda
gogiska handledningar eller artiklar om skolreseverksamheten i lärartidskrifter 
och dagstidningar. Den andra gruppen utgörs av texter och bilder som använ
des för att förbereda skolresan, det vill säga råd och anvisningar, prospekt, tu
ristinformation och skolböcker. Den tredje typen av källmaterial är elevernas 

55. Ann-Charlotte Mùnger, Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den 
moderna välfärden (Linköping, 2000). 

56. David Pomfret, "The city of evil and the great outdoors: the modern health movement 
and the urban young, 1918-40", Urban History nr 3 (2001), s 405-427. Pomfret citerar här 
Harry Hendrick, Children, childhood and English society 1880-1990 (Cambridge, 1997), s 
I3* 
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och lärarnas skolreseberättelser. Dessa skildrar hur resan förberetts, vad som 
försiggår och iakttas under resan och vad som anses ha uppnåtts med resan. 

Huvudkällorna utgörs av tryckt material i form av årsböcker, pedagogiska 
skrifter, lärartidskrifter, läromedel och pedagogiska handböcker. De folkskol-
lärartidningar som jag har gått igenom systematiskt är Svensk L äraretidning 
1882-1940, Folkskolans Vän 1890—1935, Tidning fór lärarinnor 1900-1940, 
Folkskollärarnas Tidning 1921—1940 samt Lärarinneförbundet 1920—1940. Jag 
har även granskat den pedagogiska tidskriften Verdandi samt Pedagogisk tid
skrift. Verdandi startades av lärarinnan Anna Sandström och fungerade bland 
annat som ett organ för de högre flickskolorna, men också som ett forum för 
det pedagogiska sällskap Sandström var med om att starta i Stockholm i slutet 
av 1870-talet. Denna tidskrift speglar 1800-talets reformpedagogiska strävan
den i Sverige. Pedagogisk tidskrifi var läroverkslärarnas tidning och gavs ut av 
Svenska läraresällskapet. 

Genom ett initiativ från SAF i början av 1920-talet finns ett klipparkiv om 
skolresor som täcker perioden 1921-1932. Materialet består till största delen av 
folkskollärares och folkskolebarns reseskildringar publicerade i lokala dagstid
ningar runt om i Sverige. Tryckta skolreseberättelser finns också i STF:s Års
skrift och Svensk Läraretidning. Folkskollärarna hade inte bara möjlighet att 
söka bidrag från STF, flertalet skolråd runt om i landet började också under 
1910- och 20-talen dela ut resebidrag. Därmed finns det ett stort material i 
form av reseansökningar och redogörelser i de lokala skolrådsarkiven. Jag har 
dock gjort den bedömningen att det för denna studie inte har varit nödvändigt 
med en mer omfattande genomsökning av dessa arkiv. Men ett nedslag i t re 
församlingar i Stockholm och deras skolrådsarkiv under en period på 1920-ta-
let har gett en inblick i omfattningen av ansökningar och vilka de mest popu
lära resmålen var bland folkskolorna i dessa församlingar. Statistiska uppgifter 
över Stockholms folkskolors skolresor hittas även i Stockholms folkskolesty
relses årsberättelser. 

Det har varit min ambition att i största möjliga mån hitta primärkällorna i 
de fall där lärartidskrifter och dagstidningar refererar uttalanden och diskus
sioner rörande skolresan, från exempelvis folkskollärarmöten och styrelsemö
ten. Det otryckta material som därmed har kommit i fråga är dels protokoll 
och bilagda skrivelser från SAF:s centralstyrelse och skolresekommittéer, dels 
protokoll och rapporter från STF:s styrelse och arbetsgrupper. 
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Det är i ungdomen som lefnadsförrådet skall insamlas; ynglingen må derföre 
kringflyga verlden.1 

Skolresorna utgjorde ett viktigt led i en strävan efter "en mera åskådlig under
visning än den, hvari bokläsningen dominerar".2 Denna strävan, som också 
kommer att diskuteras i kapitel tre, kan hänföras till en undervisningsidé som 
likt en röd tråd återkommer hos några av de framträdande och mest uppmärk
sammade pedagogerna och utbildningsfilosoferna i den västerländska pedago
gikhistorien. Det var en idé baserad på empirismens föreställning att 
iakttagelser av verkligheten är den naturliga vägen till kunskap. Under 1600-
och 1700-talet utvecklades olika former av åskådningspedagogiska idéer av fi
losofer och pedagoger och nya undervisningsmetoder prövades, däribland 
klassvandringar och skolresor. Vid sekelskiftet 1800 gav också romantikens na
turuppfattning inspiration till ett ökat intresse för vandringar som en del av 
uppfostran och undervisning. Detta kapitel syftar till att ge en översiktlig his
torik över resan som kunskapsform och de synsätt på resandet som har utveck
lats från 1500-talet och framåt. De pedagoger som beskrevs som 
"skolreserörelsens andliga fäder" kommer att presenteras samt skolresemeto
dens ursprung och utveckling i Tyskland.3 

Från pilgrimsresor till Grand Tours 
I den västerländska historien har resor som ett pedagogiskt komplement till 
den bokliga bildningen diskuterats sedan mitten av 1500-talet. Vid denna tid 
påbörjades en systematisering av ett resande för unga män av adlig börd, vilket 
utmynnade i utvecklingen av de så kallade "Grand Tours". Det var en resekul

1. O. S. von Unge, Vandring genom Dalarna 1826, citerad av Mats Rehnberg, "Från skol
bänken till vandringsleden", STF:s Årsskrift (1945), s 283. 

2. P. E. Lindström, "Skolresa", Nordisk familjebok, bd. 25 (Stockholm, 1917), s nio. 
3. Frans Lindvall, "Våra yngsta turister: 30 år i skolresornas historia", Svenskt Turistväsen nr 

8 (1929), s 220. 
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tur som utan några större förändringar präglade det europeiska reselivet under 
200 år.4 Bildningsresorna blev under 1600- och 1700-talet en del av det aristo
kratiska kulturlivet i Nordeuropa, främst i Tyskland, England och Sverige. 
Resorna innefattade besök till de viktigaste kulturella och intellektuella miljö
erna i Sydeuropa, i synnerhet Frankrike och Italien. Motivet var i första hand 
bildning, i både ett inre och yttre avseende. Under resan skulle den unge man
nen inskolas i den lärda kulturen, träna sina sociala färdigheter, förbättra sina 
språkkunskaper och bygga upp ett nätverk av nyttiga kontakter. Akademiska 
kunskaper, förvärvade genom besök på universitet, skulle kombineras med en 
inre personlighetsutveckling. Resenären skulle "formas av sina reseerfarenhe
ter, ges en bestämd gestalt och riktning i livet."5 

Resandet på den europeiska kontinenten under denna period kan betraktas 
som en slags initiationsrit nödvändig för att utvecklas till en självständig man. 
Det var annorlunda för kvinnor, vilket är viktigt att ha i åtanke. Av tradition 
var de mer bundna till hemmet och familjen och rådande värderingar och mo
raliska förställningar tillät dem sällan att röra sig fritt i offentliga samman
hang.6 Under 1700-talet förekom det dock att kvinnor genomförde "Grand 
Tours". Det var bland annat kvinnor ur den brittiska medelklassen som reste 
till Frankrike och Italien i syfte att utöka sina kunskaper om andra länders kul
tur och intellektuella strömningar. Kvinnornas motiv beskrevs mer i termer av 
flykt och uppbrott från en trång och tråkig hemmiljö.7 De sökte självständig
het och intellektuell stimulans och i sina reseberättelser kommenterades också 
resans inverkan på den fysiska hälsan, "[t]ravel provided education, entertain
ment, physical exercise, and an escape route for a wide range of women th
roughout the eighteenth century."8 

Resor som en metod för kunskapsinhämtning och karaktärsfostran blev un
der renässansen en motvikt till det sedan medeltiden dominerande resemoti
vet - den kristna pilgrimsresan. Dessa resor började allt mer kritiseras under 
1500-talet, framför allt av protestantiska humanister. En av kritikerna var filo
sofen Erasmus från Rotterdam, som menade att pilgrimsresorna var ett ut
tryck för moralisk korruption.9 Mot bakgrund av kritiken utvecklade renäs
sanshumanisterna teorier kring ett mer pedagogiskt och allmänbildande rese
motiv i samklang med ett nytt humanistiskt bildningsideal. 

4. Pär Eliasson, Platsens Blick: Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790-1840 
(Umeå, 1999), s 43. 

5. Eliasson, Platsens Blick, s 39f. 
6. Maria Lindgren, The second journey: Travelling in Literary Footsteps (Umeå, 2000), s inf. 
7. Brian Dolan, Ladies of the Grand Tour (London, 2001), s 7. 

8. Ibid., s II. 
9. Jan Eisner & Joan-Pau Rubiés, "Introduction", i Voyages and Visions: Towards a cultural 

history of travel, red. Eisner & Rubiés (London, 1999), s 41. Se även, Eliasson, Platsens 
Blick, s 279. 
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Inom den katolska kyrkans tankesystem hade rörlighet och resor en nära 
koppling till begreppet curiositas, vars innebörd var att nyfikenhet eller osta
digt sinne leder tanken bort från Gud. Motsatsen till detta var stabilitasi ett 
sinne vänt mot Gud. Pilgrimsresorna företogs därmed som en form av "inre 
resor" med syfte att stärka resenärens religiösa hållning. Om nyfikenheten 
frestade pilgrimsresenären att under resan undersöka världen runt omkring sig 
hade han, så att säga, syndat.10 I de guideböcker som riktade sig till pilgrims
resenärerna uttrycktes en rädsla för att resan skulle medföra en förändring av 
personligheten, så till den grad att resenären inte kunde kännas igen vid sin 
hemkomst.11 

Risken att förlora sig själv under resan var ett omdiskuterat tema, inte bara 
i det sena 1500-talets pilgrimslitteratur, utan också i de brev och skrifter som 
behandlade andra former av resor. Överhuvudtaget var detta en kritisk reflek
tion som återkommande riktades mot de europeiska bildningsresorna. I syfte 
att förhindra den här typen av negativa effekter förordades ett mer kontrollerat 
resande och i reselitteraturen beskrev man de premisser som ansågs garantera 
att resan fick ett positivt resultat. Både för pilgrimen och bildningsresenären 
gällde det att ha rätt inställning till sin resa. Bland annat var det viktigt att 
grundligt förbereda sig i konsten att resa.12 För pilgrimsresenärerna var resan
det i sig en utmaning. Målsättningen var att kunna resa till plat ser där frestel
serna var starka men återvända hem oförändrad. Resan blev ett sätt att pröva 
styrkan i resenärens religiösa karaktär.13 

De nya resemotiv som fördes fram av 1570-talets nordeuropeiska humanis
ter utgick från ett motsatt ideal. Författarna Turler, Pyrckmair, Zwinger och 
Blotius, alla humanister från Tyskland och Nederländerna, önskade främja 
den personlighetsutveckling som resandet och mötet med andra skulle kunna 
åstadkomma. Med sina skrifter satte de också agendan för en ny litterär genre 
- ars apodemica - vilken hade till syfte att lära ut konsten att resa. Genren var 
i första hand en del av 1500-talets pedagogiska litteratur eftersom den definie
rade kunskapsresorna som en del av adelsynglingarnas utbildning. Därmed 
har den också en nära koppling till andra samtida uppfostringsgenrer, etiketts
böcker och furstespeglar. Men genrens huvudsyfte var att säkerställa att resul
taten av en resa blev korrekta, att man reste på rätt sätt. Resandet, enligt 
humanisternas nya ideal, betraktades som en intellektuell aktivitet, en möjlig
het att insamla nyttig kunskap och samtidigt förvärva socialt och praktiskt 

10. Justin Stagi, A History of Curiosity: The Theory of Travel 1550-1800 (Chur, 1995), s 48f. 
11. Williams, " 'Rubbing up against other: Montaigne on Pilgrimage", i Voyages and Visions: 

Towards a Cultural History of Travel, s 108. 

12. Ibid., s no. 
13. Vid sekelskiftet 1600 var detta ett resonemang som fördes av kristna pilgrimsanhängare, 

vilka sökte försvara pilgrimsresorna gentemot de nya kunskapsresorna som humanisterna 
pläderade för. Ibid., s 107. 
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nyttiga färdigheter. Reseboksförfattarna ville "formulera en resandets metod
lära med storslagna universella anspråk" och resans unika pedagogiska värde 
betonades ständigt, som ett första led i en slags allomfattande encyklopedisk 
kunskapsinsamling.14 

Kunskapsresans metodik 
Den metod för kunskapsinhämtning som främjades utgick från autopsi, eller 
självsyn. Resenären skulle lära sig genom att observera på egen hand och där
efter dokumentera det sedda enligt vissa fasta principer. Den empiriska meto
den ansågs vara garanten för att resenären skulle uppnå sann kunskap och 
information hämtad i andra hand skulle helst undvikas. En rad frågelistor och 
listor över vad som skulle observeras utgjorde en viktig del i handboksgenren 
och deras funktion var framför allt att lära ut ett metodiskt seende. De gav "in
struktioner om vad resenärens intresse borde riktas mot och om vad som skulle 
observeras."15 Övergripande handlade också detta om att lära sig hur man 
skulle se på och förhålla sig till omvärlden.16 

Ett tidigt svenskt exempel där resan lyfts fram som ett betydelsefullt inslag 
i unga mäns uppfostran hittar vi i Oeconomia Eller Huuszholdz Book För ungt 
Adelsfolck, skriven av Pehr Brahe på 1580-talet. Brahe förordar en utrikesresa 
vid 18 års ålder, den tid då den unge adelsmannens utbildning är avslutad. Han 
påpekar dock att det inte räcker med att färdas genom en rad länder och stä
der, "tranor och vildgäss draga ock många land igenom och blifva dock intet 
dess klokare".17 Det krävs också en viss metodisk uppläggning av resan för 
att den ska bli till nytta. Brahe bifogar en förteckning bestående av 47 punkter, 
vilken anger viktiga saker att iaktta. Han ger också varnande exempel på hur 
det kan gå om man är lättrogen eller uppför sig dåligt.18 

Det metodiska upplägget var således en viktig fråga. Resan var inte bara en 
ensak för den individuella resenären. Kunskaperna skulle vid hemkomsten 
komma det egna samhället till godo och det metodiska tillvägagångssättet blev 
därför viktigt för att garantera en objektiv kunskapshantering. I många rese
handböcker beskrevs det metodiska resandet, peregrinari, som en motsats till 
vagari, ett mållöst och onyttigt vagabonderande.19 Ett viktigt inslag i resehand
böckerna och som återkommer i 1800-talets skolresepraktik är den metodiska 

14. Eliasson, Platsens Blick, s 42. 

15. Ibid., s 46. 

16. Ibid., s 5if; Joan-Pau Rubiés, "Instructions for travellers: Teaching the eye to see", History 
and Anthropology voi. 9 (1996), s 140. 

17. "Traner och Wildgiäss dragé och månge Landh igenom, och blifue dog inthet thes klo-
kere", Per Brahe, Oeconomia eller Hushållsbok fór ungt adelsfolk, Utgiven med inledning, 
kommentar och ordförklaring av John Granlund & Gösta Holm (Lund, 1971), s XVII, 24. 

18. Ibid,, s XVII, 25-27. 
19. Eliasson, Platsens Blick, s 44. 
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uppdelningen av resan i tre delar: förberedelse, genomförande och utvärde
ring. Resan ansågs inte vara komplett om inte resenären beaktade dessa tre de
laspekter. Denna uppdelning beskrev kunskapsresans övergripande struktur. 
Reseföretaget definierades också på detaljnivå. Det kunde röra sig om anvis
ningar för hur resan bäst förbereddes, hur man skulle bete sig under själva re
san och på vilket sätt den inhämtade informationen skulle utvärderas.201500-
talets nya föreställningar om resan som ett sätt att samla och organisera kun
skap var en av flera markörer för hur ett mer empiriskt förhållningssätt till om
världen börjar få genomslagskraft. Nya kulturmöten genom exempelvis 
missionärsresor och upptäcktsresor var också en av anledningarna till att den 
katolska kyrkans auktoritet och dess synsätt började ifrågasättas.21 Samtidigt 
innefattade den apodemiska litteraturen en annan viktig tendens i 1500-talets 
humanism. Kultursociologen Justin Stagi menar att humanismen innefattade 
en idé om att allt rörande livet skulle kunna organiseras med hjälp av rationell 
planering. Metodiseringen av resandet var ett uttryck för ett växande intresse 
att utveckla regler för alla livets företeelser, till om med vad gällde konsten att 
dö på rätt sätt.22 

Ett enhetligt hanterande av kunskap blev under 1500-talet allt viktigare och 
den apodemiska litteraturen utgick från den nya kunskapsorganiserande me
tod som grundade sig på empirismen. Främst var man inspirerad av filosofen 
Petrus Ramus som mot slutet av 1500-talet presenterade en revidering av den 
förhärskande utgångspunkterna för vetenskapligt arbete, det vill säga skolasti
kens aristoteliska logik. Ramus metodik baserades på ett empiriskt förfarande 
och med hjälp av denna skulle allt som iakttogs under resan kunna göras be
gripligt. Information om ett fenomen baserades på tio olika frågekategorier. 
Svaren skulle sedan prövas mot erfarenheten genom observationer, och däref
ter klassificeras i tabeller.23 Denna induktiva modell fördes vidare i en rad apo
demiska brev och skrifter från senare delen av 1500-talet och den engelska 
filosofen Francis Bacon upptog och vidareutvecklade metoden i sina skrifter.24 

Bacons empirism och humanisternas kritiska förhållningssätt till aristotelis-
men lade också grunden för utvecklingen av den moderna vetenskapen.25 Re
san som kunskapsform och renässansens apodemiska litteratur var därmed en 
del av en bredare kulturell och idéhistorisk förändring av Västeuropas förhåll
ningssätt till undervisning och vetenskap.26 

20. Eliasson, Platsens blick, s 45F. 
21. Eisner & Rubiés, "Introduction", s 31. 

22. Stagi, A History of Curiosity, s 52F 
23. Eliasson Platsens Blick, s 43F och Stagi, A History of Curiosity, s 65-70. 
24. Francis Bacon, "Om resor", i Essäer (1597) sv. övers. (Göteborg, 1984), s 68f; Rubiés, "Ins

truction for travellers", s 175-177. 

25. Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer (Stockholm, 1992), s 82-93, 
David N. Livingstone, The Geographical Tradition: Episodes in the History of a Contested 
E n t e r p r i s e  ( O x f o r d ,  1 9 9 2 ) ,  s  6 0 ,  6 j f .  

26. Rubiés, "Instruction for travellers", s 139-190. 
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Renässansens bildningsideal innebar ett ökat intresse för lärdomsresor som 
ett inslag i uppfostran. En andra typ av resor som kan länkas till renässansens 
och reformationens nya kunskapssyn var upptäcktsresor och vetenskapliga re
sor. Med den nordeuropeiska adelns rundresor i Syd-Europa lades också grun
den för turismens insteg i den västerländska kulturen.27 

Montaigne om bildningsresans syfte 
Humanisternas kritik mot den katolska kyrkan inbegrep kyrkans organisering 
av utbildningsväsendet. Den franske filosofen och adelsmannen Michel de 
Montaigne renodlade denna kritik i sina Essäer, första gången publicerade 
1580, främst i den text som behandlar barnuppfostran. Här formulerades en 
undervisningsmetod där resor betraktades som ett viktigt komplement till de 
bokliga studierna. Hans tankar utgjorde ett nytt pedagogiskt anslag med hu
manismens skepticism och den empiriska metoden som två viktiga förutsätt
ningar.28 Montaigne ansåg att samtidens undervisning var alltför inriktad på 
bokvetande och auktoritära inlärningsmetoder, och han menade att ett vetan
de som byggde enbart på böcker var ett bedrövligt sorts vetande. Montaigne 
presenterade ett pedagogiskt förhållningssätt där elevens egna förutsättningar 
togs i beaktande och där ett reellt möte med omvärlden kom till stånd. Det 
var i mötet med andra kulturer, andra seder och bruk, och i umgänget med 
andra människor som förståndet sattes i rörelse och detta var något Montaigne 
eftertraktade: 

Denna stora värld - som enligt somliga dessutom bara är en art av ett helt 
släkte - är den spegel vi måste titta i för att se oss själva ur rätt synvinkel. Det 
är alltså den jag vill skall vara min lärjunges bok. Alla dessa skaplynnen, sekter, 
omdömen, åsikter, lagar och seder lär oss att döma förnuftigt om våra egna 
och lär vårt omdöme att inse sin ofullkomlighet och naturliga svaghet.29 

Resor ansågs frigöra och skapa rörlighet i tanken. "Rubbing up against others" 
möjliggjorde ett kritiskt ställningstagande till vem man själv var och det inne
fattade en relativisering av den egna kulturens ståndpunkter.30 Detta var ett 
förhållningssätt som också diskuterades av svenska pedagoger under 1800-ta-
let. Pedagogen Per Adam Siljeström uttryckte liknande tankar om resans be
tydelse för personlig utveckling i en skrift från 1850-talet: 

27. John Towner, An Historical Geography of Recreation and Tourism in the Western World 
1540-1940 (Chichester, 1996), s 96. 

28. Montaignes uppfostringsråd riktade sig till det högre samhällskiktets manliga ungdom, 
och att han förordade privatundervisning. Hans text sammanfaller därför genremässigt 
med de s.k. furstespeglarna. 

29. Michel de Montaigne, Essayer Bok 1 (1580), sv. övers. ( Stockholm, 1986), s 200. 

30. Ibid., s 93. Se även, Williams, '"Rubbing up against other'", s 101. 
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Hvarför äro resor bildande? Emedan de föra oss i beröring med nya mennis-
kor och seder, nya naturföremål, nya föremål inom konstens och industriens 
område, hvilket allt väcker nya intryck och med de nya intrycken äfven nya 
tankar.31 

Detta var naturligtvis ett förhållningssätt som inte bejakades av alla samhälls
grupper. Rörlighet uppfattades av vissa konservativa grupper som ett hot mot 
samhällsordningen och denna åsikt hördes också när folkskollärare och folk
skollärarinnor började resa med sina elever vid sekelskiftet 1900. 

Resan som kunskapsform var en praktik som utövades inom det högre sam-
hällskiktet. De apodemiska verken, likväl som Montaignes uppfostringsidéer, 
var ämnade för adelns manliga ungdom. Från 1600-talet och framåt började 
dock idéer rörande folkets utbildningsbehov utvecklas. En av de mer framträ
dande pedagogerna i detta sammanhang var Johan Amos Comenius, en peda
gog som i den svenska folkskoledebatten under 1800-tal kallades för 
"folkskolans fader". 

Comenius undervisningslära 
Montaignes tankar om verkligheten som den sanna källan till kunskap åter
kommer i den uppfostringslära som pedagogen Johan Amos Comenius utar
betade på 1600-talet, en lära som fick stor uppmärksamhet bland Sveriges 
folkskollärare vid sekelskiftet 1900.32 I boken Didactica Magna, publicerad 
1657 i Amsterdam, presenterade han ett tillvägagångssätt som skulle göra det 
möjligt att lära "alla allt".33 Boken var, med tanke på samtidens intresse för me-
todisering, ett försök till att systematisera en humanistisk undervisningslära. 

I Comenius arbete användes begreppet didaktik för första gången. Han de
finierade begreppet som "konsten att undervisa" och betraktade det som ett 
särskilt kunskapsområde: en vetenskap. Didaktik var ett begrepp för frågor rö
rande utgångspunkter och regler för vilken kunskap som skulle förmedlas och 
på vilket sätt.34 Comenius slår fast att alla kan och bör utbildas oavsett klass, 
kön eller intellektuell nivå. Det är skolans uppgift att anpassa sig till elevernas 
individuella förutsättningar. En återkommande uppmaning i Didactica Mag

31. Per Adam Siljeström, Inledning till skol-arkitekturen (Stockholm, 1856), s 2. 

32. Folkskollärarnas intresse för Comenius behandlas i kapitel III. 
33. I undertiteln till boken anges att detta är "En fullständig framställning av konsten att lära 

alla allt eller: En tillförlitlig och god metod att i alla menigheter, städer och byar av ett 
kristligt rike fa sådana skolor till stånd där all ungdom av båda könen utan undantag 
undervisas i bokligt vetande, hyfsas i sina seder och vänjas vid fromhet och på så sätt vid 
unga år rustas för allt, som är av betydelse för detta och det tillkommande livet. Metoden 
utmärker sig för tidsbesparing, tilltalande form och grundlighet.", Tomas Kroksmark, 
"Inledning till den svenska utgåvan av år 1989", i Johan Amos Comenius, Didactica 
magna: Stora undervisningsläran (1657) sv. övers. (Göteborg, 1989), s 17. 

34. Tomas Kroksmark, Didaktiska strövtåg: Didaktiska idéer från Comenius tillfenomenogra-
fisk didaktik (Göteborg, 1989), s 18, 22. 
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na är att undervisningen ska vara naturlig. Comenius hade ett synsätt på bar
net och människan, som enligt pedagogen Tomas Kroksmark kan kallas för 
"hortikulturell". Comenius liknade barnets utveckling med den som naturens 
växter genomgick, och likt dessa utvecklades barnet i en långsam framåtskri
dande process. För att kunna sköta om barnet på rätt sätt och vägleda dess ut
veckling måste läraren känna till barnets natur, behov och intellektuella nivå.35 

Undervisningen skulle sedan följa barnets natur samt vara konkret, åskådlig, 
följsam och uppbyggd runt samtalet som arbetsform.36 Detta var ett synsätt 
som blev vägledande för de svenska reformpedagogerna vid 1800-talets slut. 

Comenius var bland annat influerad av Bacons empirism och induktiva 
metod. Konkret undervisning betydde att läraren skulle utgå från verklighe
tens ting och föremål. Från de enskilda sinnesintrycken gick man vidare till de 
allmänna lagarna. Verkligheten beskrevs av Comenius som en labyrint i vilken 
man lätt går vilse och därför behövs en vägledande metod för att man ska kun
na få ordning på intrycken och samtidigt veta att man kan lita på dem. En an
nan inspirationskälla var utopisten Tommaso Campanella. I hans bok 
Solstaten, utgiven 1602, utvecklas idén om att böcker var tröttande för sinnet. 
Människan måste få begrunda tingen själva då minneskunskaper endast gjor
de människan trög. Sammantaget menade Comenius att kunskapsprocessen 
måste börja med de fakta som kunde uppfattas av sinnena. Lärarens arbetsme
tod byggde på fyra frågor: Vad, Hur, När och Varigenom?37 

Jean Jacques Rousseaus uppfostringsidéer 
Enligt Kroksmark kan Comenius betraktas som en föregångar på en rad om
råden, vilka under de nästkommande seklen vidareutvecklades av europeiska 
pedagoger, däribland Jean Jacques Rousseau och Heinrich Pestalozzi.38 Dessa 
pedagogers synsätt låg också till grund för de reformpedagogiska strävanden 
som diskuterades runt om i Europa vid sekelskiftet 1900.39 Den naturprincip 
och hortikulturella syn, samt den betoning Comenius lägger vid sinnesträning 
är också framträdande i Rousseaus uppfostringsroman Emilé> vilken publice
rades 1762.40 Denna roman blev en inspirationskälla för utvecklingen av nya 
pedagogiska program i Nordeuropa vid slutet av 1700-talet och några av de bä
rande principerna ska presenteras här. Rousseau utvecklade idén om att utgå 

35. Kroksmark, Didaktiska strövtåg,, s 39. 

36. Ibid., s 25. 

37. Ibid., s 36-39. 
38. Ibid., s 25-26. 
39. Jürgen Oelkers, "Origin and Development in Central Europe", i Progressive Education 

Across the Continents. A Handbook red. Hermann Röhrs & Volker Lenhart (Frankfurt 
am Main, 1995), s 41. 

40. Jean Jacques Rousseau, Emile eller om uppfostran (1762), I-II, sv. övers. (Stockholm, 
1977). 
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från verkligheten och gjorde det till princip för all undervisning för pojkar 
fram till 12 års ålder. Under dessa år skulle barnets sinnen tränas till att upp
fatta och förstå sin närmaste omgivning: 

Vid själens första funktioner måste sinnena vara dess ledare. Ingen annan bok 
än världen, ingen annan undervisning än fakta! Ett barn, som läser, tänker 
inte, det är helt och hållet upptaget med själva läsningen; det lär ingenting och 
uppfattar endast ord. /.../ Du vill lära barnet geografi, och du hämtar därför 
jordglober, himlaglober och kartor. Vilka konstlade hjälpmedel! Vad tjänar 
dessa bildliga framställningar till? V arför börjar du inte med att visa honom 
föremålet självt, så att han åtminstone kan veta, vad det är, du talar om?41 

Comenius åskådningsprincip och metoder för sinnesträning utvecklades av 
Rousseau. Han gick ett steg längre i och med sin betoning av den konkreta er
farenhetens betydelse under unga år. Rousseau argumenterade också för en 
högre grad av självverksamhet. Förutom iakttagelseträning främjade han 
en aktivitetsinriktad metod genom vilken eleven fick genomföra egna experi
ment och övningar. Denna aktivitetsinriktade didaktik återkom vid sekelskif
tet 1900 i form av aktivitetspedagogik och arbetsskolemetodik.42 

Den tidigare beskrivna bildningsresan återfinns också i Rousseaus uppfost-
ringsprogram. Den unge mannens utbildning skulle avslutas med en två-årig 
utrikesresa, vilken hade till syfte att ge eleven de kunskaper som krävdes för att 
han skulle veta hur han ville leva sitt liv och var han vill bosätta sig. Resan syf
tade till att göra den unge mannen förtrogen med de olika europeiska staternas 
samhällskick, dess folk och sociala seder. Rousseau kritiserade boken som en 
väg till kunskap om världen, också vad gällde den utanför det egna hemlan
det.43 Det metodiska förfarandet utgick från den tidigare nämnda självsynen 
och Rousseau beskrev utförligt vad som skulle iakttas: 

Ett ytligt genomströvande av skilda länder är inte tillräckligt för att lära känna 
dessa länder; därtill fordras, att man förstår sig på att resa. För att iaktta måste 
man ha ögon och rikta dem på det föremål, man vill lära känna.44 

Skolresemetodens ursprung och utveckling i Tyskland 
Den verklighetsanknutna och åskådliggörande didaktik som Comenius och 
Rousseau förespråkade utgör en idéhistorisk bakgrund till skolresemetodens 
utveckling. När folkskolläraren Frans Lindvall skildrade den svenska skolre-

41. Rousseau, Emile, del I, s 191. 

42. Självverksamheten som undervisningsmetod införs när barnet uppnått tolv års ålder. 
Kroksmark, Didaktiska strövtåg, s 68, 71. 

43. Rousseau, Emile, del II, s 29iff. 

44. Ibid., s 285. 
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setraditionens historia på 1920-talet menade han att dessa pedagoger kunde 
betraktas som rörelsens "andliga fäder": 

Man kan måhända tvista om vilka som äro skolreserörelsens andliga fäder. 
Säkert är emellertid, att man far söka dem bland pedagogerna och gå ganska 
långt tillbaka i tiden, till 1600- och 1700-talet. Vi möta där bl.a. namnen 
Comenius, Rousseau, Pestalozzi, representerande bärare av de idéer och predi
kare av det evangelium, som så småningom lockade lärare att stiga ned från 
katedern och med sina elever se sig om även i den värld, som ligger utanför 
klassrummet.45 

Lindvall citerar också Pestalozzi med ord hämtade från en text publicerad 
1774: 

'Tag ditt barn med dit ut i naturen, upp på kullens topp och ned i dalen. 
Naturen skall undervisa, inte du. Skulle en fågel sjunga eller en insekt surra i 
lövverket, låt då fågeln och insekten tala till barnet. Du själv må tiga.'46 

Lindvall hänvisade till den tyska skolvandringstraditionen och ansåg att det 
var genom de tyska pedagoger som under 1800-talet började företa klassvand
ringar och skolresor, som de ovannämnda pedagogernas idéer kom att realise
ras i Sverige. 

Den tyske pedagogen Edmund Scholz hänvisade också till Comenius och 
Rousseaus didaktik i sin skildring av den tyska skolreseverksamhetens ur
sprung.47 Han lyfte också fram bildningsresorna som en viktig influens. Det 
sena 1700-talet utgjorde en slags final vad gällde det högre samhällskiktets 
bildningsresor och resandet var också ett ämne som allt fler reflekterade över. 
Enligt idéhistorikern Jakob Christensson var detta en tid "som skådade en ald
rig tidigare så bred flod av resehandledningar och reseskildringar", en utveck
ling som också gällde för Sverige.48 Tyskland var ett föregångsland vad gällde 
denna apodemiska genre och vid flera universitet var resandet ett teoretiskt 
och praktiskt undervisningsämne. 

Det sena 1700-talet innefattade slutet på de längre bildningsresor som norra 
Europas unga män och till viss del också kvinnor företog. Franska revolutio
nen samt en rad större krig på den europeiska kontinenten medförde att resor
na till södra Europa försvårades under tidigt 1800-tal. Därmed började man 
upptäcka nya områden att resa till, bland annat i de nordligaste delarna av Eu
ropa. Den växande nationaliseringen av de europeiska staterna ledde också till 

45. Lindvall, "Våra yngsta turister", s 220. 

46. Ibid., s 222. 

47. Edmund Scholz, "Schulreise", Encyklopädishes Handbuch der Pädagogik, bd. VIII, red. 
Wilhelm Rein (1894-1903), 2. uppl. (Langesalza, 1908), s 271-298. 

48. Jacob Christensson, Konsten att resa: Essäer om lärda svenska resenärer (Stockholm, 2001), s 8. 
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att författare och resenärer började uppmärksamma det egna landets fördelar 
som resmål, på bekostnad av utländska sevärdheter. I takt med att resandet 
ökade under 1700-talet följde också ett ökat antal kritiska anmärkningar mot 
de unga männens rundresor i Europa. Inom ramen för denna kritik fanns det 
en del som förespråkade kortare resor i hemlandet. En av dessa var den tyske 
författaren Jean Paul. Han menade bland annat att månadslånga resor genom 
otaliga länder inte var särskilt lämpligt för ungdomar.49 I fråga om barn och 
ungdomar borde man istället erbjuda veckolånga vandringar på landsbygden 
i det egna landet. De tankegångar som Paul uttrycker betraktas av Edmund 
Scholz som en idémässig övergång från bildningsresan till skolresan som un
dervisningsmetod. 50 

Skolresor, i bemärkelsen längre klassvandringar, började praktiseras vid slu
tet av 1700-talet i de tyska regionerna, särskilt i de trakter i sydöstra Tyskland 
som kännetecknades av en kuperad terräng, med stora områden av orörd na
tur. Det var enskilda privata skolor vilka använde sig av vandringar, och de 
motiverades bland annat med åskådningspedagogiska tankegångar. Fysisk 
fostran var ytterligare ett motiv som låg till grund för denna utveckling. Enligt 
Scholz var det de pedagoger som tillhörde den tyska reformpedagogiska rörel
sen "filantropinismen" som var först med att praktisera skolresor.51 

Filantropinismen och skolresemetoden 
Filantropinismens grundare, pedagogen Johannes Bernhard Basedow (1723-
1790), ägnade en stor del av sitt liv åt att utforma och praktisera en på upplys
ningsidéer grundad utbildningsteori med särskild tonvikt lagd på den högre 
utbildningen för manlig ungdom, det vill säga gymnasierna. År 1768 offentlig
gjorde han en första plan för hur han skulle vilja organisera utbildningsväsen
det och han lyckades fånga en rad europiska statsmäns intresse.52 Basedow ut
lovade ett skolsystem och en skollitteratur, vilken skulle leda in pedagogiken, 
barnens uppfostran, i en riktning som var anpassad till tidens nya krav. En för
sta ABC-skrift - en elementarlärobok för den första grundläggande undervis
ningen - utlovades, och Basedow mottog en rad subskriptioner, bland annat 
från den danske kungen Christian VII och den ryska kejsarinnan Katarina II.53 

Elementarboken utkom i fyra delar 1774, och i stora drag följer Basedow de 
tankegångar Comenius utvecklat. En intressant detalj är att Basedow här ut

49. Scholz, "Schulreise", s 284-28f. 
50. Ibid., s 284. 

51. Ibid., s 285. 

52. J. B. Basedow, Framställning till människovänner och mäktige män angående skolor och stu
dier samt dessas inverkan på det allmänna bästa. Med en plan för en Elementarbok (Ham
burg, 1768), se Birger Sjövall, Filantropinismen: En skolreform i slutet af förra århundradet 
(Lund, 1898), s 17. 

53. Sjövall, Filantropinismen, s 19. 
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nyttjar bilder inte bara för att åskådliggöra konkreta ting och företeelser, utan 
också för att framställa viktiga moraliska principer.54 Pedagogen Birger Sjövall, 
som skildrar Basedows arbete i en skrift från 1898, beskriver dessa bilder på föl
jande sätt: 

Just detta egendomliga tillämpande af åskådningen vid inskärpandet af mora
liska begrepp är typiskt för philantropinismen, och man har ofta svårt att låta 
bli att draga på smilbandet, då man betraktar dessa bilder och genomläser, 
hvad de skola föreställa — ty detta är absolut omöjligt att förstå af dem själfva. 
Men det är också rätt svårt att i bild åskådliggöra t.ex. följande: 'En yngling, 
som vid anblicken af några krymplingar utanför en stad tror, att alla stadens 
invånare äro krymplingar', eller: 'Den nästan förförda jungfrun'.55 

Basedows val av bilder kan tolkas som ett led i att träna eleverna i att förstå 
moraliska komplikationer. Bilder var också ett viktig element inom den apo-
demiska genren, de skulle ge en förförståelse av vad som skulle kunna möta 
blicken. 

År 1744 öppnade Basedow en internatskola i Dessau, vilken fick namnet 
Philantropinum, och därav kommer också namnet på rörelsen. I Basedows 
undervisningsplan för Dessau-internatet, ingick planlagda rundvandringar i 
trakterna runt skolan, ibland upp till 16 dagar. Ett huvudsyfte med vandring
arna var fysisk träning, "körperlicher Abhärtung", vilket befordrades genom 
långa marscher och övernattningar i tält. Men de ansågs även främja en var
mare känsla för naturen och eleverna hade till uppgift att skriva en uppsats om 
sina reseintryck vid hemkomsten.56 Detta var också ett arbetssätt som förorda
des i den apodemiska litteraturen. Att i skrift redogöra för sina intryck var en 
grundläggande del av reseföretaget och att det tas upp här antyder att Basedow 
var inspirerad av den redan existerande metodik som utvecklats gällande rese
företag. Basedows program för skolvandringar utvecklades av pedagogen och 
prästen Christian Gotthilf Salzmann, under några år verksam i Dessau. Ge
nom hans arbete började pedagogiska skolvandringar praktiseras i större om
fattning och nå en större krets pedagoger.57 

54. Sjövall, Filantropinismen, s 24. Detta åskådliggörande av moraliska principer kan 
kopplas till en religiös bildtradition. Tanken att kunna tolka företeelser och bilder, t.ex. ur 
ett moraliskt perspektiv utgör även ett viktigt element i den apodemiska genren. Resenä
ren måste ha en viss förförståelse, för att kunna förstå det han ser. Här tränas eleven att 
förstå moraliska komplikationer utifrån vardagsscener. Man lär sig ett kritiskt förhåll
ningssätt till omvärlden. 

55. Ibid., s 25. 
56. Scholz, "Schulreise", s 285. 

57. Ibid., s 285. 
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Salzmann 's skolresemetod 
Christian Gotthilf Salzmann (1744—1811) arbetade som präst när Basedow 1780 
erbjöd honom att komma till Dessau och Philantropinum. Salzmann hade 
gjort sig känd för sina synpunkter gällande barnuppfostran och religionsun
dervisning, bland annat genom skrifterna Lilla kräftboken, eller anvisning till 
en oförnuftig barnuppfostran (1780), och Om de verksammaste medlen att bi
bringa barnen religion (1780). Han arbetade i Dessau under tre år varefter han 
startade en egen uppfostringsanstalt i Schepfenthal, en avskild lantegendom i 
regionen Thüringen, Tyskland. År 1784 kunde han utge ett "Tillkännagivan
de om en uppfostringsanstalt", men först 1788 mottog han sina första elever, 
vilka huvudsakligen bestod av pojkar ur högre borgerliga och adliga kretsar.58 

Med filantropinismens praktiska nyttotänkande som utgångspunkt utveckla
de han en skola där närheten till naturen och känslan av att tillhöra en familj 
var två viktiga utgångspunkter. Detta tyder på att verksamheten utformades 
utifrån ett visst inflytande från Rousseaus uppfostringsidéer. Salzmann var 
noga med att undvika de missförhållanden som, enligt honom, rådde vid 
Dessau-anstalten. Dessa bestod bland annat av skolans läge mitt i staden med 
familjernas närhet, de talrika besöken av främlingar till skolan, oenigheter i 
skolans styrelse samt ett alltför stort antal elever.59 

Salzmanns huvudsatser gällande undervisningen var åskådlighet, uppöv-
ning av sinnena, egen iakttagelse, eftertanke och omdöme. Ett av hans nyda
nande koncept var att införa hembygdsundervisning som den första 
grundläggande geografiundervisningen. I sin uppfattning om rådande förhål
landen var han sarkastisk: "'Allt hvad ett barn, som icke känner sin egen he
mort, pratar om de Karpatiska bergen, om religionsform och statsinkomster i 
Frankrike och Kina, är lika mycket värdt som en stares pladder, ej mer eller 
mindre.'"60 I ämnet naturkännedom förespråkade han naturen själv som ett 
åskådliggörande "naturaliekabinett" : 

'Jag har ett präktigt naturaliekabinett, mot hvilket det vackraste kungliga 
kabinett icke på långt när går upp. I detta kan man tydligt se solens och 
månens och hvarje stjärnas uppgång, sol- och månförmörkelser, årstidernas 
omväxling, uppkomsten av dimma, moln, åska och hagel. Träd, buskar, örter 

58. Sjöwall, Filantropinismens 56f. De första eleverna var Karl Ritter och hans äldre bror och 
de följdes av sin dittillsvarande lärare Guths-Muths. Karl Ritter utgjorde inte bara Salz-
manns första elev, utan också hans mest kände, då Ritter sedermera blev en internatio
nellt erkänd geograf. Guths-Muths i sin tur, blev kvar som lärare vid Salzmanns anstalt, 
och tillskrivs epitet såsom "den tyska gymnastikens fader". Ibid., s 57. 

59. Ibid., s 60. 

60. Ibid., s 63. 
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finnas där, alla fullt naturliga. Fåglar, däggdjur, fiskar och alla slags djur, som 
kräla på jorden, kan man där iakttaga i deras olika utvecklingsstadier. Hvarje 
dag går jag med mina elever ut i detta naturaliekabinett och väljer där ut, hvad 
som synes oss märkligast. Mitt naturaliekabinett är naturen själf.'61 

Förutom denna utomhusbaserade undervisning i naturalhistoria genomförde 
Salzmann och de andra lärarna vid anstalten återkommande kortare resor med 
sina elever. Det är i denna praktik - framför allt genom de reseberättelser som 
lärarna publicerade - som den tyska skolresemetodens inriktning börjar ta 
form. Salzmann fäste stor vikt vid resorna, de ansågs inte bara ha ett välgöran
de inflytande på elevernas hälsa, de erbjöd också rikligt med material till deras 
undervisning. Alla elever fick i uppdrag att efter resan skriva en uppsats, på tys
ka, latin eller franska, i vilken de skulle återge "hvilka platser som besökts, hvil-
ka äfventyr som passerat, hvilka märkvärdigheter inom växt-, djur- eller 
stenriket samt inom den mänskliga industrien, som han fått tillfälle att se, 
samt slutligen t.o.m. hvilka personer han gjort bekantskap med."62 Detta ut
gör en direkt överföring av den apodemiska genrens anvisningar. Kopplingen 
mellan skolresor för yngre ungdom (och senare folkskolebarn) och 1700-talets 
bildningsresor blir än tydligare genom de direkta anvisningar som Salzmann 
ger om vad som bör ha upplevts och betraktats under resans gång. Dessa skol-
vandringar, liksom de tidigare bildningsresorna, fäste stor vikt, inte bara till 
den fysiska fostran, utan också till den intellektuella och personlighetsutveck
lande bildningen.63 

Salzmann och de övriga lärarnas reseberättelser utkom i en serie om sex 
band: Reisen der Salzmannschen Zöglinge (1784-1793). En andra serie om två 
band utkom 1799 respektive 1803, Reisen der Zöglinge zu Schnepfenthalt Vid 
sekelskiftet 1900 menade tyska pedagoger att Salzmanns betydelse låg i att han 
och de andra lärarna vid anstalten genom sina resor visade på möjligheten att 
på ett mer systematiskt sätt genomföra längre vandringar som en integrerad 
del i undervisningen.65 

Från Salzmanns anstalt spreds intresset för skolresor till både privata och of
fentliga institutioner, dock främst inom den högre utbildningen. Genom den
na utökade praktik inleddes en växande teoretisk diskussion angående 

61. Sjöwall, Filantropinismen, s 64. 

62. Ibid., s 65. 

63. Scholz, "Schulreise", s 285. 

64. Ibid., s 297f. Ytterligare en skrift från denna anstalt är Chr. Carl Andre, Kleine Wan
derungen, auch grössere Reisen der weiblichen Zöglinge zu Schnepfenthal, um Natur; Kunst 
un den Menschen immer besser kennen zu lernen (Leipzig, 1788). Andre tar upp behovet av 
att även flickor far möjlighet att delta i skolresor. Det ger dem mer inspiration och kun
skaper, sätter deras "fyrkantiga" förstånd i rörelse. Flickorna, som stod inför uppgiften 
att ansvara för barnets första uppfostran behövde en bred utbildning och resor ansågs 
vara en lämplig del av denna. Ibid., s 286. 

65. Ibid., s 286. 
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skolresans form och innehåll, samt dess plats i rådande undervisningsplaner. 
På 1850-talet började också skolresemetodiken att diskuteras i ett utbildnings-
vetenskapligt sammanhang. Skolresor praktiserades bland annat vid de peda
gogiska lärarseminarierna vid universiteten i Jena respektive Leipzig. Först 
med att introducera metodiken var Karl Volkmar Stoy, professor i pedagogik. 
Till en början var han verksam vid Heidelbergs universitet och från 1874 vid 
universitetet i Jena. Han var en varm anhängare av skolreseidén och det var ett 
ämne han återkommande höll föreläsningar om. Han praktiserade också sina 
idéer. Under sin tid som professor ledde han ett flertal resor med sina studen
ter och han hyllades efter sin död med en minnessten som restes vid Inselberg, 
ett av hans favoritresmål.66 

Wilhelm Rein och seminariet i Jena 
Efter Stoys död fortsatte sonen, professor Heinrich Stoy, i sin fars fotspår, dels 
som direktör för den undervisningsanstalt fadern byggt upp vid sidan av sitt 
arbete som professor, dels som en hängiven entusiast för skolresor.67 Parallellt 
med Stoys försöksverksamhet utvecklade professor Tuiskon Ziller (1817—1882) 
en skolreseteori som nyttjades vid hans universitetsseminarium i Leipzig.68 Zil
lers grundlinjer, tillsammans med Stoys, blev ett rättesnöre för Wilhelm Rein 
(1847—1929) so m fick professuren i pedagogik vid Jena universitet 1885. Rein 
hade under sina studentår läst pedagogik under ledning av både Karl V. Stoy 
och Ziller. Han var därmed bekant med deras respektive skolreseteorier.69 Un
der åren 1879—1886 var Rein rektor för lärarseminariet i Eisenach, beläget i re
gionen Thüringen, och här ledde han regelbundet skolvandringar för 
studenterna.70 Väl verksam som professor i Jena fick han dock idén att integre
ra skolresorna i undervisningsplanen för den folkskola som han var med om 
att etablera. Detta var en försöksskola för de blivande lärare som tog del av 
Reins seminarieundervisning.71 

Både Ziller och Rein var "herbartianer". De var under senare delen av 1800-
talet de mest inflytelserika lärjungarna till Johann Friedrich Herbart. Genom 

66. Scholz, "Schulreise", s 287. 

67. I Scholz litteraturförteckning finns bland annat följande texter av och om Stoy: Heinrich 
Stoy, Pädagogik der Schulreise (Leipzig, 1898); G. Credner, Die Stoysche Erziehungsanstalt 
zu Jena, (1896). Ibid., s 298. 

68. Ziller initerade detta seminarium och han var också ledare för den herbartianska "Fören
ingen för vetenskaplig pedagogik" och stod som utgivare av föreningens årsskrift. Han 
skrev också om sin reseteori. Ziller, "Zur Theorie pädagog. Schulreisen", i IIJahrbuch des 
Vereins für wissenschaftlichen Pädagogik (1870). Scholz, "Schulreise", s 298. 

69. Fridtjuv Berg, "En pedagogie professor", Svensk Läraretidning ni 52 (1894), s 669-670. 

70. Scholz, "Schulreise", s 288. 

71. Ibid., s 288 samt Albert Lilius, "Rein", Psykologisk Pedagogisk uppslagsbok , bd. 3 (Stock
holm, 1945), s 1498. 
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dem fick Herbarts teorier internationellt genomslag.72 Herbart hade, som 
Kants efterföljare på professuren i filosofi i Königsberg från 1809, arbetat för 
att systematiskt klargöra alla pedagogikens problemställningar.73 Resultatet av 
detta arbete blev dels läran om de olika formalstadierna (en bestämd indelning 
av undervisningens och därmed inlärningens organisering), dels införandet av 
psykologi som den vägledande vetenskapen för hur man når pedagogikens, el
ler uppfostrans, mål.74 Herbart menade att den pedagogiska vetenskapen be
stod av två delvetenskaper: praktisk filosofi [etiken] och psykologi. Den 
praktiska filosofin angav bildningens mål medan psykologin visade på vägen, 
medlen och hindren för att uppnå målen.75 Herbart var, enligt pedagogikpro
fessor Tomas Kroksmark, pedagogikens första systembyggare och bidrog med 
sitt arbete till att etablera pedagogik som en vetenskaplig disciplin.76 

Herbarts inflytande på den svenska undervisningen under 1800-talet var av 
en mer indirekt karaktär. Det var framför allt Zillers och Reins modifikationer 
av Herbarts formalstadier som diskuterades och utövades vid de svenska folk
skoleseminarierna.77 Den herbartianska pedagogiken kritiserades dock av le
dande folkskollärare vid slutet av 1800-talet. Pedagogiken hade många 
förtjänster, menade exempelvis folkskolläraren Fridtjuv Berg, men allt för ofta 
gav den upphov till formalism och ensidig drill.78 

Wilhelm Reins pedagogik 
Wilhelm Rein rönte stor uppmärksamhet i Sverige på 1890-talet, bland annat 
genom Sveriges al lmänna folkskollärarförening.79 Vintern 1895 inbjöds Rein 
till Stockholm och han höll en föreläsningserie om sex föredrag. En av initia

72. Tomas Kroksmark, "Inledning", J. F. Herbart, Konturer till föreläsningar i pedagogik (Par
tilie, 1993), s vi. 

73. Ibid., s iii. 
74. Ibid., s xvi. 
75. Kroksmark, Didaktiska strövtåg, s no. 
76. Ibid., s 109. 
77. Åke Isling, Det pedagogiska arvet: Kampen fir och mot en demokratisk skola, del 2 (Stock

holm, 1988), s 76. 

78. Berg, "En pedagogie professor i - Stockholm", s 669. 
79. Professor Reins litteraturutgivning följdes av de svenska pedagogerna och i samband med 

hans uppträdande i Stockholm 1895 flaggades det bland annat för hans pedagogiska upp
slagsbok i sju band, Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik, vilken utkom under peri
oden 1894 till 1903. De mer uppskattade dragen hos Rein var dels att han lade större vikt 
vid självverksamhet och arbetsövningar än hans företrädare, dels att han tog ställning för 
idén om folkskolan som en bottenskola. Lilius, "Rein", s 1498. År 1901 publicerar SAF:s 
litteratursällskap en översättning av Wilhelm Reins skrift, Grunddragen af pedagogiken, 
vilken utkom första gången 1890. I denna skrift utvecklar Rein bland annat vad begrep
pet "tukt" står för och vad skolresor har för betydelse i förhållande till denna fostrings-
princip. Wilhelm Rein, Grunddragen af pedagogiken (1890), sv. övers. (Lund, 1901), s 105-

114. 
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tivtagarna till detta var Fridtjuv Berg. Flera svenska pedagoger reste också till 
Jena vid denna tid för att ta del av Reins föreläsningar, samt för att studera ar
betet i den övningsskola som var kopplad till seminariet. En av de svenska be
sökarna var läroverksläraren Nils G. W. Lagerstedt, som under två somrar 
hade vistats vid seminariet.801 ett föredrag 1897 inför Stockholms Pedagogiska 
sällskap redogjorde han för sina intryck av verksamheten. Enligt honom var 
Jena "[e]n av världens förnämsta centralpunkter för pedagogiskt intresse och 
pedagogisk verksamhet".81 Det var en samlingsplats för pedagoger från hela 
världen. 

Den övningsskola som var förenad med det pedagogiska seminariet motsva
rade en åttaårig folkskola men hade endast tre klasser om tolv elever vardera. 
I skolan följde man till stora delar den herbartska pedagogiken som den ut
vecklats av Rein. Lagerstedt menade dock att skolans lärare tycktes öppna för 
att pröva nya idéer och hade uppmärksammat den senaste forskningen röran
de barns natur och utveckling. I enlighet med Herbarts synsätt hade skolan till 
uppgift att fostra eleverna till sedligt religiösa karaktärer och medlen till detta 
var undervisning, ordning och tukt. Det är i förhållande till begreppet "tukt", 
som skolresorna berördes. Begreppet definierades inte av Lagerstedt, men det 
tycks handla om den fostran som skulle forma elevernas moraliska och religi
ösa karaktär. De verksamheter som skulle främja tukten var morgonandakter, 
skolgudstjänster, skolfester och, som redan nämnts, skolresor.82 

Undervisningen var upplagd utifrån tre principer: kulturstadieteorin, kon
centration och teorin om de formella stadierna. Den första principen byggde 
på uppfattningen att individens utveckling är en upprepning av människo
släktets historiska utveckling. Denna teori ledde fram till ett utvecklingspsy-
kologiskt upplägg där ämnena ordnades efter barnets olika utvecklingsstadier, 
med historieämnet som utgångspunkt. Koncentration handlade om att be
gränsa ämnesinnehållet och få till ett naturligt samband mellan de olika äm
nena, samt att knyta an undervisningen till skolbarnens erfarenheter. Den 
sistnämnda principen var en modell för hur lektionerna i respektive ämne 
skulle läggas upp. Modellen bestod av fem stadier: 1. Förberedelse (skapa mo
tivation utifrån tidigare undervisning) 2. Framställningen (åskådliggöra/ kon
kretisera), 3. Anknytning (relatera till tidigare erfarenheter), 4. 
Sammanfattning (generalisering) 5. Användning (tillämpning genom övning
ar och hänvisning till praktisk nytta).83 

80. Nils G. W. Lagerstedt, "Sommarstudier i Jena", Verdandi (1894), s 281 och idem, "Om 
undervisningen vid öfningsskolan i Jena", Verdandi (1897), s 140-154. Det senare återgav 
stora delar av innehållet i ett föredrag Lagerstedt höll samma år. Föredraget återges i 
Svensk Läraretidning m 2 (1897), s 15-17. 

81. Lagerstedt, "Den pedagogiska verksamheten i Jena under professor Reins ledning", 
Svensk Läraretidning nr 2 (1897), 15. 

82. Ibid., s 16. 
83. Ibid., s 16 och Isling, Det pedagogiska arvet, s 75-76. 
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Lagerstedts samlade intryck är att herbartianernas lära tycks vara grundad 
på noggranna psykologiska studier av hur kunskap inhämtas. Undervisningen 
rör sig ständigt från det konkreta till det abstrakta, från åskådning till begrepp. 
Han påpekar emellertid att det gäller att vara försiktig: 

Dock gäller om denna som om alla andra metoder, att man bör tillämpa den 
med förstånd, så att den icke användes som en mekanisk schablon, efter hvil-
ken alla undervisningsämnen skola formas. Dessa formalstadier kunna inne
bära en farlig lockelse att allt för mycket och i otid systematisera, schematisera 
och definiera, att söka fa fram termer och uttryck, hvilka sedan inpräglas.84 

Lagerstedt menade att detta var en utveckling han tyckte sig se vid övnings
skolan. Lärarna tog inte tillräcklig hänsyn till att barndomen är "åskådningens 
ålder" i mycket större grad än tänkandets och abstraherandets. Barnen måste 
få se och åter se, samt få berätta och åter berätta. Detta var en inlärningsprincip 
som inte beaktades i lika hög grad som den borde, enligt Lagerstedt. 

Ytterligare en svensk pedagog som besökte seminariet i Jena var läroverks
läraren Johan Bager-Sjögren. Det var genom honom som Reins skolresemetod 
introducerades i Sverige. Skolresorna motsvarade i högsta grad det krav på 
ökad åskådlighet som Lagerstedt med flera svenska pedagoger efterfrågade, vil
ket också var anledningen till att Bager-Sj ögren förordade införandet av skol-
resor i Sverige. 

84. Lagerstedt, "Den pedagogiska verksamheten i Jena under professor Reins ledning", si 6 .  
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Skolresans metodik motsvarade en under 1800-talet växande strävan efter 
åskådlighet i skolundervisningen, en strävan som bland annat låg till grund för 
utveckling av mer och bättre åskådningsmaterial för folkskolans räkning, till 
exempel i form av illustrerade läseböcker, planscher och naturaliesamlingar.1 

På 1890-talet konstaterade pedagogen Johan Bager-Sjögren att åskådning var 
"den moderna didaktikens kardinalsats" och oavsett andra meningsskiljaktig-
heter torde alla lärare vara eniga om åskådningsprincipens grundsats, det vill 
säga: "endast den undervisning som utgår från åskådning, kan blifva verkligt 
fruktbringande."2 Åskådningsprincipens realiserande var i första hand en strä
van efter bättre undervisningsmaterial och en utökad realism i undervisning
en. Några menade dock att det ideala "åskådningsmaterialet" var verkligheten 
själv.3 Böcker och planscher var inte nog, ville man verkligen erbjuda levande 
kunskap måste man också ut i det levande livet: 

Det som kan hopsamlas inom lärorummets fyra väggar, räcker ej långt. Den 
nämnda kardinalsatsen fodrar också, att vi föra de unga ut i naturen, ansikte 
mot ansikte med de verkliga tingen på deras verkliga platser, att vi låta dem 
lära af lifvet, ej blott af böcker och bilder och samlingarnas lösryckta exemplar. 
Skall undervisningen [...] kunna gifva icke ordkram och minneslexor endast, 
utan lefvande kunskap, kunskap för lifvet, så måste den utgå från hvad hemort 
och hemland ha att uppvisa och så vidt möjligt är låta lärjungarna se detta 
med egna ögon och genom demonstration på ort och ställe blifva därmed för
trogna.4 

1. Englund, Trotzig och Broady, Moderna läromedel för i8yo-talet: Förteckning över Statens 
exposition av undervisningsmateriel (Stockholm, 1995); Agneta Linné, Moralen, barnet 
eller vetenskapen? (Stockholm, 1996), s 127. 

2. "Skolresor. Ett praktiskt förslag", Svensk Lärartidning, nr 27 (1895), s 333. 
3. Se exempelvis Anna Sandström & Gustafva Hjelmerus, Geografiska kurser (Stockholm, 

1893), s i, Nils Lagerstedt, "Om lefvande material för undervisningen i naturalhistoria", 
Verdandi (1886), s 109-114, Alfred Dalin, "Ett nytt åskådningsmedel", Svensk Läraretid
ning m 48 (1893), s 585. 

4. "Truppbiljetter för skolresor", Pedagogisk Tids krift (1895), s 2°9-
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Exkursioner och resor var därvid också metoder som syftade till att realisera 
åskådningsprincipen fullt ut, och det är bland annat ur detta perspektiv som 
introduktionen av den tyska skolresemetoden kan diskuteras. Åskådliggöran
de undervisning var en metodisk fråga som var nära sammankopplad med en 
rad andra reformpedagogiska idéer som diskuterades under 1800-talet. Ett re-
formpedagogiskt program utvecklades i Sverige, som en del av en internatio
nell pedagogisk rörelse. Denna rörelses karaktär och förespråkare kommer att 
diskuteras i detta kapitel. Åskådningsprincipen och dess betydelser kommer 
också att presenteras. Dessutom kommer jag här att belysa hur de reformpe
dagogiska kraven påverkade utvecklingen av folkskolans geografiundervis
ning, ett ämne som ansågs särskilt lämpat att åskådliggöra genom skolresor. 

Den reformpedagogiska rörelsen 
I Nationalencyklopedin beskrivs reformpedagogik som en samlingsterm för re
former av mål, medel och metoder på undervisningens och uppfostrans områ
de. Dessa reformer kännetecknas bland annat av en fokusering på individens 
och gruppens behov och inlärning i naturliga livssituationer. Begreppet in
rymmer företeelser som arbetsskola och aktivitetspedagogik, men avser också 
andra former av avvikelser i förhållande till den "vanliga schemabundna sko
lan".5 Ur detta perspektiv blir alla nya pedagogiska teorier och undervisnings
metoder som diskuterats i Europa från 1500-talet och framåt exempel på olika 
former av reformpedagogik.6 Detta är också en uppfattning som diskuteras av 
pedagogikhistorikern Jürgen Oelkers i en uppsats om reformpedagogikens 
historiska ursprung i Europa.7 Begreppet används dock även för att beskriva 
en internationell reformpedagogisk rörelse som i ett samspel mellan pedagoger 
och psykologer från olika länder växte fram och utvecklades under perioden 
1890-1939.8 Rörelsens internationella karaktär markerades 1920 genom bil
dandet av New Education Fellowship, vilken samlade flertalet av de ledande 
reformpedagogerna vid denna tid. Föreningen bidrog till ett aktivt utbyte av 
idéer mellan olika länder, dels genom sin tidskrift The Era, dels genom åter
kommande världskongresser.9 Svenska reformpedagoger deltog aktivt vid 

5. "Reformpedagogik", Nationalencyklopedin, bd. 15 (Höganäs, 1994), s 460. 

6. "Reformpedagogik", Psykologiskt Pedagogiskt lexikon, 2:a omarb. uppl. (Stockholm, 1956), 

s 1131-1133. 
7. Jürgen Oelkers, "Origin and Development in Central Europe", i Progressive Education 

Across the Continents, red. Hermann Röhrs & Volker Lenhart (Frankfurt am Main, 
1995), s 3iff. 

8. William J. Reese, "The Origins of Progressive Education", History of Education Quarterly 
nr i (2001), s 3; Hermann Rörhs, "Internationalism in Progressive Education and Initial 
Steps towards a World Education Movement" i Progressive Education Across the Conti
nents, s II. 

9. Hermann Röhrs, "The New Education Fellowship: An International Forum for Progres
sive Education", i Progressive Education Across the Continents, s 179-180. 
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dessa kongresser och en svensk skola, pedagogen Ester Bomans flickskola Ty-
ringe Helpension, fanns också med på den lista över intressanta reformskolor 
som under 1920-talet började publiceras i The Era™ De n reformpedagogiska 
rörelsens grundläggande utgångspunkter byggde till stora delar på äldre peda
gogiska teorier. Det som sker vid sekelskiftet 1900 är att idéerna får ett mer 
samlat uttryck och därmed också en större spridning.11 

Forskningen om den reformpedagogiska rörelsen under tidigt 1900-tal är 
omfattande, vilket antologin Progressive Education Across the Continents (1995) 
är ett exempel på. Här beskriver den tyske undervisningshistorikern Hermann 
Röhrs rörelsens huvuddrag. Utgångspunkten för rörelsens framväxt är den kri
tik som riktades mot 1800-talets traditionella undervisning i de statliga skol
systemen. Man strävade efter förnyelse av undervisning och särskild 
uppmärksamhet riktades mot barnet och vad man ansåg vara dess behov och 
intressen. Eleven i centrum, en ny deltagande lärarroll, metodutveckling för 
främjande av elevens självverksamhet och betoningen av ett samspel mellan 
skola och samhälle är några av de reformpedagogiska teman som Röhrs fram
håller. Även frågor rörande undervisningsmiljöns utformning problematisera-
des.12 

Den mest omtalade representanten för sekelskiftets reformpedagogiska rö
relse är den amerikanske filosofen John Dewey, professor vid Chicago Univer
sity 1894—1904, därefter verksam vid Columbia University, New York.13 Han 
har benämnts som den progressiva pedagogikens fader, ett epitet han själv inte 
ville godta.14 Han blev också starkt ifrågasatt på 1950-talet i samband med en 
allmän kritisk debatt i USA rörande reformpedagogikens innebörder.15 Dewey 
betonade att han inspirerats av upplysningstidens pedagoger och filosofer, 
framför allt Jean Jacques Rousseau, Friedrich Fröbel och Johann Pestalozzi.16  

Deweys mest kända texter utkom vid sekelskiftet 1900, och vid samma tid pu
blicerade den svenska skribenten och pedagogen Ellen Key en sammanfatt
ning av de ideal som hon ansåg borde prägla den nya tidens skolor, med 
hänvisningar till samtida försöksverksamheter och psykologiska undersök-

10. Kent Hägglund, Ester Boman, Tyri nge Helpension och teatern (Stockholm, 2001), s 99f, 122. 

11. Reese, "The Origins of Progressive Education", s 3-24. 
12. Rörhs, "Internationalism in Progressive Education and Initial Steps towards a World 

Education Movement", i Progressive Education Across the Continents, s 11-13. 

13. Gerd B. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle: En komparativ studie av pedagogiska 
reformrörelser i USA och Tysklandfrån 1890-talet till 1930-talet (Göteborg, 2000), s 177. 

14. Reese, "The Origins of Progressive Education", s 4. 

15. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 358, 376. 

16. Reese menar att de amerikanska reformpedagogerna var influerade av den europeiska 
romantikens författare och pedagoger och särskilt uppmärksammades Pestalozzi och Frö-
bels idéer. Reese, "The Origins of Progressive Education, s 10. Se även Arfwedson, 
Reformpedagogik och samhälle, s 43ff. 
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ningar.17 Både Key och Dewey betydde mycket för den internationella debat
ten rörande reformpedagogik och deras skrifter översattes till ett flertal språk.18  

Dewey förespråkade bland annat en mer aktiverande arbetsmetod i skolorna, 
en inriktning som populariserades genom uttrycket "learning by doing". Han 
önskade även att skolan integrerade mer av det pågående samhällslivet i un
dervisningen. Vad gäller den internationella reformrörelsens aktörer i övrigt 
kom de i övervägande grad från västeuropeiska länder, samt från USA. Det var 
dels teoretiker vilka fick internationellt genomslag med sina texter, dels mer 
praktiskt inriktade pedagoger vars privata experimentskolor blev centrala mö
tesplatser för reformintresserade från hela världen.19 Ett tidigt svenskt exempel 
på det senare är slöjdpedagogen Otto Salomon (1849—1907) och hans slöjdsko
la i Nääs.20 Den belgiske läkaren och psykologen Ovide Decroly som år 1907 
startade skolan l'École pour la vie par la vie i Bryssel, är ett annat exempel.21 

Reformrörelsens utgångspunkter 
Pedagogen Gerd B. Arfwedson har studerat de pedagogiska reformrörelserna 
i USA och Tyskland under perioden 1890-1940 ur ett komparativt perspek
tiv.22 Hennes studie gör sig mycket bra som utgångspunkt för en klargörande 
beskrivning av reformrörelsens karaktär. Hon tar upp tre diskurser, vilka hon 
ser som reformrörelsens "retoriska klangbotten" och har vid denna analys till 
största delen utgått från John Deweys texter. Den första diskursen handlar om 

17. John Deweys mest kända arbeten är, My Pedagogic Creed (1897), The School and Society 
(1899^, The Child and the Curriculum (1902) och Schools of tomorrow (1915). De två första 
kapitlen i School and Society översattes till svenska 1903 och publicerades i tidskriften Sko
lan. Sven G. Hartman & Ulf P. Lundgren, "Inledning", i Individ.\ skola och samhälle. 
Pedagogiska texter av John Dewey (Stockholm, 1980), s 19. Ellen Key, Barnets århundrade 
(Stockholm, 1900). Nya upplagor trycktes 1911 och 1927. Ar 1909 hade boken översatts 
till nio europeiska språk. Thorbjörn Lengborn, En studie i Ellen Keys pedagogiska tän
kande främst med utgångspunkt från "Barnets århundrade" (Stockholm, 1977), s 133fr. Se 
även Oelkers, "Origin and Development in Central Europe", s 33E 

18. Horst Hörner, "Origin and Development of Progressive Education in Scandinavia", i 
Progressive Education Across the Continents, s io8f; Lundgren & Hartman, "Inledning", s 
9ff. För en sammanfattning av Ellen Keys genomslagskraft utanför Sverige se Lengborn, 
En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande främst med utgångspunkt från "Barnets århund
rade" , s 133F. 

19. Rörhs, "Internationalism in Progressive Education and Initial Steps towards a World 
Education Movement", s 14-15. Se även de enskilda uppsatserna i denna antologi, vilka 
skildrar rörelsens representanter i en rad europeiska länder. Ett svenskt exempel på en 
översikt av reformpedagoger under perioden 1900-1940 är artikeln, "Reformpedagogik", 
i Psykologisk-Pedagogisk Uppslagsbok, 2:a omarb. uppl. (Stockholm, 1956), s 1128-1142. Se 
även Hägglund, Ester Boman, Tyringe Helpension och teatern, s 126-127; Hörner, "Origin 
and Development of Progressive Education in Scandinavia", s 105-120. 

20. Hans Thorbjörnsson, Nääs och Otto Salomon slöjden och leken (Helsingborg, 1990), s 71. 

21. "Reformpedagogik", Psykologisk-Pedagogisk Uppslagsbok, s 1135. 
22. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle (Göt eborg, 2000). 
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skolan, och den omfattar bland annat reformpedagogernas kritiska argument 
mot befintliga skolsystem. I de reformpedagogiska texterna formulerades ett 
fundamentalt avståndstagande till det man kallade för en gammal själlös bok
skola och som en kontrast till denna förde man fram den nya tidens anspråk 
på "radikalt nytänkande".23 Det rådde dock inte någon konsensus i fråga om 
hur den nya skolan skulle se ut. Reformpedagogernas kritik stöddes av ett all
mänt missnöje med samtidens skolor men de olika lösningar som presentera
des fick sällan ett odelat bifall. Det fanns också en oenighet mellan 
reformpedagoger om vad som borde åtgärdas och på vilket sätt.24 

Reformrörelsens andra diskurs rör synen på barn och barndom. Reformpe-
dagogiken vid sekelskiftet 1900 var "childcentred", det vill säga man betonade 
barnets särart och vikten av att förstå och utgå från barnets individuella behov. 
Reformpedagogerna var i detta hänseende influerade av upplysningstidens och 
romantikens idealiserade uppfattningar om barn och barndom. Det sena 
1800-talets reformpedagoger utgick från en idealistisk och romantisk bild av 
barnet. De skönmålade barndomens helhet och kontrasterande den mot vux
enlivets splittring och denna kult av barndomen levde vidare i vissa gruppe
ringar långt in på 1900-talet. Naturenlig uppfostran var ett annat viktigt 
slagord och Arfwedson pekar på reformpedagogernas övertygelse att det fanns 
en vetenskaplig sanning om barnets natur som vuxna hade möjlighet att lära 
sig. Denna uppfattning kan härledas till den växande barn- och ungdomspsy
kologiska forskningen vid sekelskiftet 1900.251 Sverige främjades den naturen
liga principen av SAF och utgjorde en grundläggande utgångspunkt för deras 
reformpedagogiska krav. Ytterligare ett tema inom barndiskursen var inrikt
ningen på en fostran av hela barnet. Den gamla skolan ansågs alltför inriktad 
på minnes- och förståndsbildning. I den nya skolan skulle man däremot ta 
större hänsyn till barnets fysiska förmågor. Rörelse och motorik, sinnesträning 
och handarbete, till exempel i form av teckning, sömnad och träarbeten främ
jades, samtidigt som man ville tona ner betydelsen av böcker. I förhållande till 
detta var Rousseau en viktig inspiratör med sitt åberopande av naturen som 
den "bok" eleven skulle lära av.26 

Den tredje diskursen som Arfwedson nämner handlar om ungdomen som 
företeelse och att den tas upp beror på de inslag i den reformpedagogiska rö
relsen som berör sekundärutbildningens organisering. Till gruppen ungdomar 
räknades de över 14 år och för reformpedagogerna kom frågan om ungdomens 
fortsatta utbildning efter folkskolan att till stora delar handla om medborgar-

23. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle,, s 31. 

24. Ibid., s 29fr. Se även Röhrs, "Internationalism in Progressive Education and Initial Steps 
towards a World Education Movement", s 11. 

25. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 39F. 
26. Ibid., s 42f. Den negativa inställningen till böcker behandlas av Reese, "The Origin of 

Progressive Education", s 17F. 
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fostran och yrkesutbildning. I detta sammanhang blev arbetsskolor ett nytt re-
formpedagogiskt arbetssätt. Med utgångspunkt i den tyske pedagogen 
Kerschensteiners idéer skulle skolans första uppgift vara att förbereda eleverna 
för ett praktiskt yrkesliv. Skolan skulle lära barnen arbetet och arbetsgemen
skapens viktiga betydelse för statens behov.27 Resor blev här en viktig resurs. 
Kerschensteiners arbetsskolemetodik fick stor genomslagskraft i Sverige under 
tidigt 1900-tal och låg till grund för hur folkskolans påbyggnad, den så kallade 
fortsättningsskolan, organiserades metodiskt och innehållsmässigt. Det är 
också i anslutning till dessa högre avdelningar i folkskolan som skolresan blev 
en viktig metod i förhållande till ämnet arbetskunskap.28 

Reformrörelsens didaktiska principer 
Arfwedson presenterar också ett förslag till tematisering av de arbetsmetoder 
som diskuterades av reformpedagogerna. Hon tar upp tre didaktiska princi
per, vilka hon kallar för Frihet, Arbete och Gemenskap.29 Jag tänker här rela
tera till ett inslag i den reformpedagogiska rörelsen, som Arfwedson tar upp 
när hon behandlar principen om frihet. I både Tysklands och USA blev skol
bänken en symbol för den ofria skola man ville förändra. Skolbänkar kastades 
ut eller de byttes ut till andra typer av arbetsbord med flyttbara stolar. Man 
eftersträvade rörelsefrihet och ytterligare steg i denna frihetssträvan blev att 
försöka komma utanför skolans väggar. Utevistelser och undervisning i det 
fria, bland annat genom lekplatser, skolträdgårdar, gymnastik och vandringar, 
var ett återkommande inslag i 1900-talets experimenterande reformskolor. Re
formpedagogernas betoning av kroppslig och sinnlig frihet baserades på deras 
uppfattningar om barnets natur. En uppfostran och utbildning i nära relation 
till den faktiska naturen ansågs mer naturlig, och därmed också nyttigare, än 
traditionell fostran. Detta intresse för utevistelser kan relateras till de nya ve
tenskapliga rönen rörande hygieniska frågor vid sekelskiftet 1900. Rörelse och 
vistelser i frisk luft främjades av sekelskiftets läkarvetenskap i syfte att motar
beta spridningen av smittsamma sjukdomar.30 

De utomhusaktiviteter som förekom vid reformskolorna är ett exempel på 
ett vid sekelskiftet 1900 utbrett intresse för den fria luftens betydelse för barns 
utveckling. Barnhistorikern Ann-Charlotte Mùnger beskriver hur denna fri-
luftsrörelse fick implikationer inte bara i förhållande till skolmiljöernas ut
formning, utan också i fråga om hur stads- och bostadsmiljöer skulle utformas 

27. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 47Œ 
28. "Berättelse för 1923", SAF:s skolresekommitté 1919-1932, SAF:s arkiv, TAM. 
29. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 62. 

30. Ibid., s 6 $ f f .  Se även Lena Hammarberg, En sund själ i en sund kropp: Hälsopolitik i Stock
holms folkskolor 1880-1930 (Stockholm, 2001), s 60. 
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för att ge barn tillgång till gröna områden och frisk luft.31 Denna friluftsrörel-
se, med sina hygieniskt preventiva och fostrande syften, hade tillskyndare inte 
bara från skolans sfär, utan också från andra socialt inriktade reformrörelser. I 
Sverige ökade intresset för den friska luftens preventiva betydelse under 1880-
talet, och det startades särskilda organisationer som syftade till att inrätta grön
områden och lekparker i de större städerna.32 Även skolresornas införande i 
Sverige utgör en del av denna friluftsrörelse, vilket bland annat avhandlingens 
inledande citat ger uttryck för. 

Arfwedson berör den tyska tradition av skolvandringar, vilken under 1890-
talet blir en förebild för utvecklingen av skolresor i Sverige. Skolvandringarna 
beskrivs som en undervisningsmetod och de relateras till den ovan beskrivna 
strävan efter fysisk rörlighet utifrån principen att omväxling för kroppen ger 
omväxling för sinnena. De tyska skolvandringarna nämns även i förhållande 
till den tredje didaktiska principen, vilken sammanfattar reformpedagogernas 
strävan efter mer gemenskap i skolan, till exempel mellan lärare och elever och 
mellan skola och samhälle. De tyska skolresorna var ett exempel på hur barnen 
erbjöds en ökad kontakt med det omgivande samhället, vilket också gäller för 
de svenska skolresorna.33 

Reformrörelsens socialpedagogiska inslag 
Den reformpedagogiska rörelsen hade flera inslag av socialpedagogisk karak
tär, vilket beror på att reformpedagogiken i många hänseenden formulerades 
i förhållande till de sociala förändringar och problem som följde med industri
aliseringen.34 Ovannämnda metoder vilka var inriktade på skolbarnens fysiska 
och hygieniska fostran exemplifierar detta. Ytterligare exempel på socialpeda-
gogiskt arbete utifrån en svensk kontext är sommarlovskolonier, arbetsstugor 
och skolbad.35 Med industrisamhället följde nya framtidsutsikter samtidigt 
som man brottades med nya sociala problem och det var mot bakgrund av det
ta som reformpedagogerna formulerade sina tankar om en mer "tidsenlig" 
skola.36 De tyska och amerikanska reformpedagogerna befann sig i ett korsdrag 
mellan en rad andra reformrörelser, flera av dessa hade också länkar till den 
progressiva reformpedagogiken. Ett exempel är den amerikanska kvinnorörel

31. Ann-Charlotte Mùnger, Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den 
moderna välfärden (Linköping, 2000), s 3. 

32. I Göteborg bildades 1897 Sällskapet för friluftslekar, och i Stockholm fanns sedan 1883 
Sällskapet för befrämjande av skolungdomens fria lekar. Jens Ljunggren, Kroppens bild
ning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Stockholm, 1999), s 214. 

33. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s i32f. 
34. Ibid., s 59f, 159F. 
35. Christina Florin, Kampen om katedern: Feminiserings- och professionaliseringsprocessen 

inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906 (Umeå, 1987), s 94. 

36. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 60. 
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sen och dess krav på bättre lekplatser, skollokaler och fria skolmåltider. Även 
de under 1800-talet framväxande kyrkliga och sekulära filantropiska rörelserna 
hade olika former av socialpedagogik på programmet, och många reformsin
nade lärare och lärarinnor återfanns också inom dessa rörelser.37 Den ameri
kanske pedagogen William J. Reese menar att de amerikanska 
reformpedagogernas arbete kan betraktas som en del av en större internatio
nellt spridd social reformrörelse. Både Reese och Arfwedson betonar att re
formpedagogerna strävade efter social stabilitet samtidigt som man ville 
utveckla och förbättra samhället.38 Denna tolkning tycks i högsta grad gälla för 
den reformpedagogiska rörelsens utveckling i Sverige. 

Folkskolläraren Fridtjuv Berg, som var en förgrundsgestalt inom den svens
ka reformpedagogiska rörelsen vid slutet av 1800-talet, menade att pedagogik 
och socialt engagemang hörde samman. Frågor rörande uppfostran kunde inte 
isoleras från samhällets omvandlingsprocess. Han ansåg därmed att folkskol
lärarna måste engagera sig i den sociala frågans lösning.39 Berg hänvisade till 
Pestalozzis socialpedagogiska arbete och Arfwedson betonar också i sin tolk
ning av den reformpedagogiska rörelsen i USA och Tyskland att Pestalozzis in
satser vid sekelskiftet 1800 var en viktig utgångspunkt för reformpedagogernas 
intresse för sambanden mellan utbildning, fostran och de sociala problemen i 
samhället.40 

Mot bakgrund av denna presentation av reformpedagogikens karaktär ur 
ett internationellt perspektiv ska vi se närmare på svenska pedagogers reform
strävanden vid sekelskiftet 1900. I samband med detta återkommer jag till de 
socialpedagogiska inslagen inom reformpedagogiken. Jag kommer då också 
att diskutera den i inledningen berörda åskådningsprincipen. Först vill jag 
dock ge en kort översikt av den svenska folkskolans framväxt och utveckling 
på 1800-talet eftersom denna skola utgör den materiella och intellektuella ba
sen för sekelskiftets reformidéer. 

Folkskolans utveckling 1842—1919 
Sveriges första folkskolestadga utfärdades 1842.41 I stadgan angavs att varje 
socken och stadsförsamling i landet skulle inrätta minst en fast skola och att 
detta skulle vara genomfört inom fem år. Det kom dock att ta drygt hundra 

37. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 152-155. 

38. Reese, "The Origin of Progressive Education", s 5F, 23. 

39. Klas Bröms, Fridtjuv Bergs pedagogik (Stockholm, 1964), s iyjî. Se även Hammarberg, 
E n  s u n d  s j ä l  i  e n  s u n d  k r o p p ,  s  y 6 f .  

40. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle, s 59. 

41. Följande avsnitt bygger till stor del på följande avhandlingar: Mats Sjöberg, Att säkra 
framtidens skördar (Linköping 1996), Florin, Kampen om katedern samt Agneta Linné, 
Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen 
(Stockholm, 1996). 
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år innan skolundervisningen fick enhetlig form i Sverige. Beroende på de lo
kala förutsättningarna var det stora skillnader i hur folkundervisningen orga
niserades. Olika former av halvtidsläsning var vanligt förekommande där 
resurser saknades. Rörliga skolor, i form av rundresande lärare, var under hela 
1800-talet en skolgång som erbjöds barn i glest befolkade trakter. Den ojämna 
utvecklingen var ett uttryck för regionala ekonomiska skillnader men hade 
också sin grund i hur olika grupper i samhället värderade folkskolan och dess 
syften.42 

Stadgan gav också direktiv för hur många folkskollärarseminarier som skul
le inrättas, vilka kunskaper som skulle förmedlas, och på vilket sätt läraren 
skulle arbeta. De ämnen som föreslogs var indelade i tre nivåer: en fullständig 
läskurs, en minimikurs och en kurs för hemundervisning. Minimikursen blev 
den vanligaste formen av studiegång under 1800-talet och den omfattade äm
nena läsning, skrivning, kristendom, räkning och sång. Ytterligare ämnen som 
ingick i den fullständiga kursen var geografi, historia, naturlära, geometri, 
teckning och gymnastik. I och med att kyrkan tilldelades kontrollen över folk
skolesystemets utbyggnad blev det under lång tid kyrkans tidigare tradition av 
hemundervisning som präglade folkskoleundervisningens innehåll.43 Under
visningens syfte blev i första hand att förbereda de fattiga barnen inför kyrkans 
nattvardsläsning. 

Kyrkans makt över folkskoleundervisningen präglade också folkskollärarse-
minarierna. S kolhistorikern Agneta Linné visar att undervisningen vid de för
sta folkskollärarseminarierna utgick från en "evangelisk pedagogik", vars 
grundprinciper utvecklats av tyska pietister. Utgångspunkten för all uppfost
ran, enligt denna pedagogik, var att "fortplanta" den kristliga andan genom 
tukt och lydnad.44 Därmed kom ämnena kristendom och biblisk historia att 
dominera vid seminarierna. Den undervisningsmetod lärarna skulle använda 
sig av kallades för växelundervisning eller lancastermetoden. Läraren undervi
sade en grupp av de äldre eleverna, vilka kallades för monitorer, och de skulle 
i sin tur undervisa de yngre eleverna i klassen.45 På 1860-talet ersattes denna 
undervisningsmetod med lärarledd klassundervisning och samtidigt påbjöds 
också en åldersuppdelning av barngrupperna. Är 1878 kom den första läropla
nen för folkskolan och här angavs en skolgång uppdelad i dels en första tvåårig 
småskola, dels en fyraårig folkskola. Undervisningen var dock till stora delar 
baserad på formaliserade och mekaniska övningar.46 Därmed menades ett ar

42. Sjöberg, Att säkra framtidens skördar, s 9; Anna Sörensen, Svenska Folkskolans Historia, 
III, red. Viktor Fredriksson (Stockholm, 1942), s 5f. 

43. Sjöberg, Att säkra framtidens skördar, s 8fF. 
44. Linné, Barnet, moralen eller vetenskapen?, s iiiff och Gustaf Kaleen, Fackundervisningen 

vid våra folkskoleseminarier 1865-1914 (Sto ckholm, 1979), s 10. 
45. Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham (Uppsala, 1992), s 274. 

46. Åke Isling, Det pedagogiska arvet (Stockholm, 1988), s 190; Linné, Barnet, moralen eller 
vetenskapens 93, 122-125. 
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betssätt där läraren följde ett särskilt fastställt schema av frågor och svar. Bar
nen skulle lära sig att svara på rätt sätt, vilket innebar ett ständigt upprepande 
av olika utsagor. 

Liberala folkskollärare, pedagoger och skribenter förde under 1800-talet en 
kamp mot vad de ansåg vara en formalistisk pedagogik och de kritiserade kris
tendomsämnets dominans över de mer praktiskt inriktade ämnena. De föror
dade en undervisning inriktad på individualiserad personlighetsfostran och 
medborgarbildning och förordade en utvidgning av undervisningen i praktis
ka och yrkesförberedande ämnen.47 Deras krav fick successivt större genom
slag. Genombrottet för det liberala folkskoleprogrammet kom med 1919 års 
undervisningsplan för folkskolan. Denna fastslog att heltidsläsning skulle vara 
normen för landets folkskolor. Flertalet av de undervisningsprinciper som re
formpedagogerna diskuterat under 1800-talet kom fram i stadgan. Det var ett 
aktivitetspedagogiskt arbetssätt som präglade den nya undervisningsplanen. 
Eleverna skulle stimuleras till självverksamhet. I en av de nya metodböcker, 
som utkom i samband med den nya normalplanen, skrev man att barnen skul
le "arbeta sig fram till insikt, till kunskap i stället för att passivt mottaga stoffet 
som ytligt ord- och minnesvetande".48 Ett vid denna tid vanligt förekomman
de begrepp för denna inriktning var arbetsskolepedagogik. Detta begrepp 
hade under tidigt 1900-tal diskuterats mot bakgrund av den tyske pedagogen 
Kerschensteiners idéer.49 Med 1919-års normalplan blev den liberala medbor
gerliga koden tydligare. Motståndarna till denna ideologiska omsvängning var 
dels kyrkan som ville bibehålla och förstärka den moraliska koden genom ka
tekesläsning och kristendomskunskap, dels "agrarpedagogerna". De senare 
stöttade halvtidsläsningen som skolform och önskade också bibehålla minimi-
kursen som norm för undervisningen.50 

De ideologiska och didaktiska förändringar som fördes fram med 1919 års 
undervisningsplan hade diskuterats under en rad decennier av en grupp re
formsinnade folkskollärare och folkskollärarinnor. Deras reformpedagogiska 
anspråk fick ett mer samlat uttryck vid sekelskiftet 1900 och en viktig orsak till 
detta var den utveckling som skedde inom folkskollärarkåren. De strukturella 
förändringarna som läraryrket genomgick under 1800-talet har studerats av 
Christina Florin i hennes avhandling Kampen om katedern (1987). Hon menar 
att folkskolläraryrket, vilket från och med 1859 öppnades för kvinnor, genom
gick en professionaliseringsprocess under 1800-talet, bland annat utifrån en 
strävan att som yrkeskategori bli en del av det bildade borgerskapet.51 Ett led 

47. Florin, Kampen om katedern, s 102. 

48. Karl Nordlund, "Arbetspedagogik", i Arbetssättet i folkskolan. Metodiska uppsatser, I, red. 
Karl Nordlund, Anna Sörensen & Sven Wikberg (Stockholm, 1924), s 9. 

49. Hartman & Lundgren, "Inledning", s 23. 
50. Florin, Kampen om katedern, s ioiff. 
51. Ibid., s 79. 
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i folkskollärarnas strävan efter inflytande och del i kontrollen av folkskoleun
dervisningens utveckling var bildandet av en professionell riksorganisation 
och genom denna påbörjades ett arbete med att modernisera inte bara yrket 
utan också rådande arbetssätt. 

Sveriges allmänna folkskollärarförening 
"'Måhända gifves det intet arbete, [...] som är i så hög grad afgörande för fä
derneslandets framtid som skollärarens/"52 Orden är hämtade från ett upprop 
från Stockholms folkskollärare, inför bildandet av Sveriges allmänna folkskol
lärarförening (SAF). Denna första riksorganisation bildades 1880 och hade 
som övergripande syfte att arbeta för folkskolans och folkbildningens höjande, 
och för att förbättra lärarens ställning i allmänhet.53 Tanken var att samla de 
olika folkskollärarföreningar som under 1800-talet bildats runt om i Sverige 
till en allmän förening. Vid bildandet deltog 82 lokala föreningar, och samtliga 
län i Sverige hade skickat ett ombud, med undantag för Gotland, Jämtland, 
Västerbotten och Norrbottens län.54 Medlems talen ökade därefter snabbt. År 
1910 bestod föreningen av 12 172 medlemmar fördelade på 291 kretsar.55 

SAF styrdes av en centralstyrelse, vars ledamöter valdes av de anslutna kret
sarna. Två framträdande ledamöter, tillika initiativtagare till föreningens bil
dande, var folkskollärarna och riksdagsmännen Emil Hammarlund och 
Fridtjuv Berg. Berg var, enligt Christina Florin, den ideologiska ledaren för 
folkskollärarkårens professionella projekt. Hans liberala reformidéer präglade 
SAF:s arbete och som riksdagspolitiker fick han möjlighet att tillsammans med 
Hammarlund arbeta för en reformering av folkskoleundervisningen.56 Berg 
var ledamot i andra kammaren från och med 1891 och under perioderna 1905-
1906 och 1911—1914 var han ecklesiastikminister i Staaffs ministär.57 Hammar
lund och Berg var också de ledande skribenterna i föreningens tidningsorgan, 
Svensk Läraretidning, vid sekelskiftet 1900. 

1800-talets folkskollärare och folkskollärarinnor strävade efter att synliggöra 
sig själva i fö rhållande till andra grupper i samhället. Parallellt med att staten 
fick ett större inflytande på folkskolan vid sekelskiftet 1900 började folkskol
lärarna knyta kontakter och bilda nätverk i syfte att komma åt maktpositioner 
i samhället och här spelade SAF en viktig roll.58 Vid 1900-talets början hade 
den liberalt sinnade gruppen inom folkskollärarkåren lyckats uppnå flera av 

52. Florin, Kampen om katedern, s 85. 

53. Ibid., s 85. 
54. J. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening 1880-1930 (Stockholm, 1930), s 77. 

55. Florin, Kampen om katedern, s 86. 
56. Ibid., s 88-91. 
57. Bröms, Fridtjuv Bergs pedagogik, s 84. 

58. Florin, Kampen om katedern, s 97. 
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sina mål. Bland annat ökade folkskollärarnas antal i riksdagen och de repre
senterade bland annat liberalerna och socialdemokraterna i riksdagen.59 När 
Fridtjuv Berg satt som minister lyckades han få igenom flera djupgående re
former av folkskoleväsendet, bland annat ingick han i den undervisningskom
mitté som tillsattes 1906 och vars arbete mynnade ut i 1919 års nya 
undervisningsplan. 

Ett viktigt led i SAF:s professionaliseringssträvanden var de olika reform
program som föreningen arbetade med. Florin delar upp dessa i bland annat 
det politiska programmet, bottenskoleprogrammet, det sociala programmet 
och kulturprogrammet. Dessa delprojekt, förutom att de var inriktade på att 
modernisera folkskoleundervisningen, kan också betraktas som medel till att 
bygga upp en kollektiv självkänsla inom kåren samtidigt som de skulle ge folk
skollärarna större makt och inflytande över folkskolan.60 Inom ramen för vad 
Florin kallar för SAF:s kulturella program tar hon upp några exempel på för
eningens reformpedagogiska arbete inriktat på didaktiska frågor och hon näm
ner skolreseverksamheten som ett exempel.61 SAF:s k ulturprogram inbegrep 
också utvecklingen skolbibliotek, barnböcker och barntidningar anpassade för 
denna målgrupp. Detta arbete är ett exempel på hur ett nytt barncentrerat för
hållningssätt börjar spridas inom folkskollärarkåren. Vi har tidigare sett att 
detta var ett genomgående drag i sekelskiftets reformpedagogiska rörelse. 
Folkskollärarna och folkskollärarinnorna var viktiga aktörer i en ideologisk 
kamp om barnets plats i samhället och i frågor rörande barndomens innehåll. 
Det handlade bland annat om att övertyga landsbygdens familjer att folksko
lan var en bättre utbildning än den som erbjöds hemma på gården genom ar
bete. Ett nytt barndomsideal formulerades där skolgång, lek och fritid var 
viktiga inslag och detta kontrasterades mot den uppfostringspraktik som rådde 
bland bönderna, där arbete betraktades som en viktig del barns fostran.62 SAF 
anslöt sig till det barndomsideal som formulerades inom den svenska borger
ligheten.63 De nya arbetsmetoder och pedagogiska utgångspunkter som 1800-
talets reformpedagoger diskuterade var också ett led i att modernisera folksko
lan; anpassa den till den nya tidens behov. Barnen skulle bli den nya tidens 
medborgare och för att klara den uppgiften behövde de annan form av skol

59. Florin, Kampen om katedern, s 9of. 
60. Ibid., s 89, 98. I Tyskland arbetade folkskollärarna med liknande strategier. De tyska 

folkskollärarnas engagemang i den barncentrerade reformpedagogiken var ett led i en 
strävan efter större autonomi. Marjorie Lamberti, "Radical Schoolteachers and the Ori
gins of the Progressive Education Movement in Germany 1900-1914", History of Educa
tion Quarterly\ nr 1 (2000), s 48. 

61. Florin, Kampen om katedern, s 94. 

62. Anne-Li Lindgren, Att ha barn med är en god sak: Barn, medier och medborgarskap under 
1930-talet (Linköping, 1999), s 2. Se även, Sjöberg, Att säkra framtidens skördar. 

63. Orvar Löfgren, "Känslans förvandling: Tiden, naturen och hemmet i den borgerliga kul
t u r e n " ,  i  D e n  k u l t i v e r a d e  m ä n n i s k a n ,  r e d .  F r y k m a n  &  L ö f g r e n ,  s  8 y f .  
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ning. SAF strävade efter att realisera den borgerliga kulturens ideal på folksko
lans område. Den ideologiska kampen fördes på en rad områden, och bland 
motståndarna fanns kyrkan, konservativa grupper och jordbrukets förespråka
re. SAF:s program blev under tidigt 1900-tal en del av det politiska etablisse
manget och präglade, som nämnts tidigare, den nya läroplan som kom 1919. 
Motståndet mot de liberala reformsträvandena har inte uppmärksammats i 
någon större grad inom den skolhistoriska forskningen, ej heller alternativa re
formsträvanden, ett undantag är barndomshistorikern Mats Sjöbergs studier 
av böndernas strategier för att komma undan kraven på att barnen skulle vistas 
på heltid i skolan.64 

Reformpedagogiska strävanden i Sverige 
År 1891 publicerades artikeln "Själamorden i skolan" i den pedagogiska tid
skriften Verdandi. Författaren och lärarinnan Ellen Key presenterar här, mot 
bakgrund av en kritik mot de rådande arbetssätten i de svenska skolorna, ett 
förslag till hur "framtidens skola" bör vara upplagd. Valfrihet och självstudier 
samt ökad verklighetsberöring är några av de teman Key berör.65 Hennes tan
kar gällande behovet av en ny skola är inte på något sätt unika i 1890-talets 
Sverige. Keys artikel är ett av flera inslag i en diskussion om de svenska skolor
nas utgångspunkter och arbetssätt vid slutet av 1800-talet. Key är en av aktö
rerna i den svenska reformpedagogiska rörelse som börjar ta form vid denna 
tid. Likt utvecklingen i övriga Europa var detta en i huvudsak stadsbaserad rö
relse och i Sverige blev Stockholm en viktig bas.66 I Stockholm bildades på 
1880-talet ett informellt nätverk mellan reformsinnade pedagoger, de flesta 
verksamma vid någon av stadens skolor. 

Anna Sandström, Fridtjuv Berg och det Pedagogiska sällskapet i Stock

holm 
Historikern Sven Grauers kallar Anna Sandström för "en svensk reformpeda
gog" i sin biografi över Sandströms liv och gärningar och menar att hon intog 
"en klart skönjbar förgrundsställning i svenskt undervisningsväsen" vid slutet 
av 1800-talet.67 Hon var vid 1880-talets mitt en central gestalt i Stockholms re
formpedagogiska kretsar. Tillsammans med sin väninna och kollega, Fredri-
que Runquist, hade hon vid denna tid startat en egen högre flickskola och 1883 
startade Sandström den reformpedagogiska tidskriften Verdandi. Sandström 

64. Sjöberg, Att säkra framtidens skördar och idem., '"Panntofïlor och pedagogik': Lands
bygdsbarn mellan tradition och modernitet 1940-1960", RIG nr 4 (2001), s 193-203. 

65. Ellen Key, "Själamorden i skolan", Verdandi (1891), s 86-98. 
66. Oelkers, "Origin and Development in Central Europe", s 32f. 
67. Sven Grauers, Anna Sandström 1854-1931: En svensk reformpedagog (Stockholm, 1961), s V. 
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och Runquist var två representanter för en ny grupp av högre utbildade kvin
nor som fått sin utbildning vid Högre Lärarinneseminariet i Stockholm.68 De 
ingick därmed i ett nätverk av kvinnor, vilka genom sin utbildning vid semi
nariet blev aktiva deltagare i Stockholms offentliga liv.69 

År 1880 publicerade Sandström artikeln "Giva våra flickskolor berättigade 
anledningar till missnöje?" i Tidskrift för hemmet7° Två år senare gav hon ut 
skriften Realism i undervisningen, båda under signaturen "Uffe". Skrifterna 
fick stor uppmärksamhet bland Stockholms reformsinnade lärare och genom 
ett initiativ av läroverksläraren Nils G. W. Lagerstedt samlades en mindre 
grupp vänner och kollegor för att diskutera de tankegångar som presenterats 
av Uffe. Från 1882 och tio år framåt träffades man regelbundet i varandras 
hem. År 1892 blev "Uffe-salongen" mer offentlig i och med att salongens med
lemmar gemensamt bildade det Pedagogiska Sällskapet.71 De lärare som ingick 
i 1880-talets salong var bland annat folkskollärarna och bröderna Fridtjuv och 
Hjalmar Berg, Nils Lagerstedts syster folkskollärarinnan Agnes Lagerstedt, 
flickskolelärarinnorna Lilly Engström, Gustava Hjelmerus, Fredrique Run
quist, Sofi och Sigfrid Almquist, samt Lars Lindroth, föreståndare för Be-
skowska skolan.72 

Detta nätverk av Stockholmslärare upprättade ett forum för diskussioner 
rörande pedagogisk utveckling. De höll sig informerade om utvecklingen ut
omlands, framför allt genom resor. Flertalet av dessa pedagoger var också ak
tiva skribenter i Verdandi, bland annat Fridtjuv Berg, som också ingick i 
tidskriftens redaktion med särskilt ansvar för folkskolefrågor. Med Bergs infly
tande i SAF, och framför allt genom hans återkommande medverkan i Svensk 
Läraretidning, fanns här ytterligare ett nätverk där de reformpedagogiska idé
erna kunde spridas. Genom Svensk Läraretidning informerades föreningens 
medlemmar ute i landet om vad som diskuterades i Stockholms pedagogiska 
sällskap. Samtidigt kunde de också ta del av diskussionerna från sällskap och 
möten i andra delar av Sverige. Skolhistoriker Gunnar Richardsson framhåller 
att denna tidskrift hade till syfte att skapa en stark och enhetlig opinion bland 
folkskollärarna särskilt rörande SAF:s social- och skolpolitiska hållning.73 

68. Högre Lärarinneseminariet grundades 1861. 
69. Donald Broady och Annika Ullman, '"Ständigt var man i farten med att grunda och 

stifta : Om fält ofFentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900.", Kvinnovetenskaplig Tid
skrift m 2 (2001), s 30. 

70. Grauers, Anna Sandström 1854-1Ç31, s 92. 
71. Anna Sörensen, Pedagoger och pedagogiska problem: Pedagogiska Sällskapet i Stockholm 

18Ç2-1942 (Göteborg, 1942), s 6ff. 

72. Agnes Lagerquist (1850-1939) startade Stockholms Arbetarhem, samt tog initiativ till de 
första sommarlovskolonierna på 1880-talet. Kerstin Thörn, En bostadför hemmet: Idéhis
toriska studier i bostadsfrågan i88p-ip2p (Umeå, 1997), s 80-83. 

73. Gunnar Richardson, Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsättningar i 
svensk skol- och kulturpol itik under 1880-talet (Göteborg, 1963), s 276f. 
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Anna Sandströms reformpedagogik 
Anna Sandström utvecklade sina reformpedagogiska synsätt i förhållande till 
1800-talets flickskoleundervisning. Inom flickskolorna härskade "formalism" 
och "språkkult", vilket enligt Sandström hade lett till en utbredd håglöshet 
och overksamhet bland eleverna.74 Den nya pedagogik Sandström förespråka
de hade en humanistisk utgångspunkt. Människan och hennes erfarenheter 
skulle ges större utrymme genom levande framställningar och åskådlighet. 
Skolutbildningen skulle därmed bli mer praktisk och verklighetsanknuten och 
samtidigt främja elevernas självverksamhet.75 Detta var i sig inga nya krav. 
Sandström presenterade idéer som uttryckts tidigare av bland annat Geijer, 
Tegnér och Per Adam Siljeström. Hon var också starkt influerad av de danska 
pedagogerna Nikolaj Frederik S. Grundtvig och Vietorinus Pingel.76 Fridtjuv 
Berg kommenterar Sandströms insatser vid slutet av 1800-talet och han ansåg 
att ämnet visserligen var något slitet men att Sandström genom sin klara stil 
och logiska tankeföljd lyckades ge en mer samlad bild av problemen, och dess 
lösning.77 Sandström betonade särskilt vikten av att bredda undervisningen i 
historia, geografi och naturkunskap. De var mer konkreta ämnen genom vilka 
man kunde relatera till elevernas erfarenhetsvärld. Geografiämnet fick hos 
Sandström en särskild ställning och det är i samband med hennes resonemang 
kring detta ämnes betydelse, som hon också kommer in på folkskoleundervis
ningens behov av reformering. 

Tillsammans med flickskolelärarinnan Gustafva Hjelmerus utarbetade 
Sandström vid slutet av 1880-talet ett förslag på en lärokurs, från småskolan till 
den högre utbildningen, där geografi framställdes som skolundervisningens 
grundläggande utgångspunkt.78 Geografiämnet skulle vara en mötesplats för 
kunskaper hämtade från en rad olika områden, "vi tänka oss geografien som 
ram för ett praktiskt, snart sagdt encyklopediskt vetande", skriver de. Hjelme
rus och Sandströms hänvisade till det reformpedagogiska kravet på ökad verk
lighetsanknytning av undervisningen, det vill säga att utgå från "konkreta 
bilder från det praktiska lifvets olika områden".79 Bilder som vid den första un
dervisningen också borde hämtas från skolbarnets erfarenhetsvärld: 

74. Grauers, Anna Sandström 1854-1931, s 60, 93-99. 

75. Ibid., s 93-99. 
76. Grundtvig förespråkade historieundervisning, fantasi och det talade ordets betydelse. I 

Danmark låg han bakom utvecklingen av folkhögskolan, och vid hans död 1872 genom 
det en våg av grundtvigianism genom Stockholms skolvärld. Ibid., s 86. 

77. Ibid., s 99. 
78. Anna Sandström (Uffe) & Gustafva Hjelmerus, Geografiska kurser (Stockholm, 1893). 

79. Ibid. s 6. 
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Lika mycket som man bör vinnlägga sig om att intressera barnet, lika mycket 
måste man akta sig för att blasera d et. Berättelser om elefanter, boa-ormar, 
negrer, indianer och kineser skulle nog högeligen roa en 7-åring, men det vore 
icke klokt, icke sparsamt att tillgripa detta vid en ålder, då så alldagliga före
mål som en häst, en smedja, en säter ännu äga nyhetens hela tjusningskraft.80 

Behovet av ett övergripande sammanhang i folkskoleundervisningen tydlig
gjordes av Sandström i uppsatsen "Folkskolekurser, pluggläsning och minnes
odling" i Verdandi 1888. H är utgick hon från den gällande kursstadgan för 
Stockholms folkskolor, vilken stod inför en revidering, och hon pekade på det 
hon uppfattade som dess betydande svagheter. Framför allt kritiserade hon det 
"koncentriska" arbetssättet, genom vilket "samma ämne oupphörligt skall 
återkomma i olika skepelse, allt eftersom barnet inträder i olika stadier av ut
veckling."81 Skolundervisningen bestod av en liten mängd fakta, vilka genom 
ständig upprepning skulle nötas in i minnet. En fara med detta var att detta 
arbetssätt lätt kunde leda till de så förhatliga plugglektionerna. Sandström ex
emplifierade med stadgans läsordning för geografi. Här inleddes kursen med 
en studie av Stockholms karta, samt globkartan. Detta följdes av två terminers 
studier av svensk geografi, följt av en termin där Norden och Europa behand
lades. Därefter återkom både europisk och svensk geografi under de följande 
terminerna. Sandström ansåg det vara onaturligt att börja med globkartan 
innan barnet lärt känna Sverige och i övrigt såg hon ingen logik i arbetsord
ningen, annat än att det handlar om att "repetera, repetera och repetera".82 

Vad folkskolan behövde var en lugnare läs takt, som utgick från det som låg 
barnen närmast och som de hade erfarenhet av. För varje årskurs skulle sedan 
kunskapsförrådet utökas med nya delar av ämnet.83 Det handlade om att hitta 
ett konkret och exemplifierande sammanhang att utgå ifrån till vilket nya fakta 
kunde fogas in: 

Det är ej de fakta, hvilka äro för många som man glömmer - utan de som stå 
isolerade, utan sammanhang med de övriga. [...] jag fruktar att de fa fakta, 
som ständigt planteras in i deras minne, stå och förfrysa i sin enslighet som 
träden på en fjällplatå.84 

Det konkreta sammanhang som Sandström avsåg var utvalda geografiska ytor 
kring vilka man samtalade med eleverna.85 Denna föresats, att bygga de första 
årens kunskaper på barnens erfarenheter från hemmet och närmiljön, hade 

80. Sandström (Uffe) & Hjelmerus, Geografiska kurser. 
81. Anna Sandström, "Folkskolekurser, pluggläsning och minnesodling", Verdandi (1888), s 2. 

82. Ibid, s 3. 

83. Ibid. s 19 

84. Ibid., s 9. 
85. Sandström (Uffe) & Hjelmerus, Geografiska kurser\ s 6. 
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under 1880-talet realiserats i småskoleundervisningen genom "åskådningsöv
ningar". Men enligt Sandström kunde man inte kalla åskådningsövningarna 
för realism när det egentligen handlade om grammatiska övningar mot bak
grund av en plansch: 

Hufvudsumman i öfningen är att lära sig afläsa planscher och framför allt att 
lägga predikat till subjekt, att framkalla den märkliga tankeakten, som förbin
der 'denna häst' med 'hvit', hvarvid det högst förvånande resultatet - nämli
gen satsen: 'denna häst är hvit' - till yttermera visso upprepas af hela klassen.86 

I 1878 års no rmalplan framgår dock att grammatiska övningar inte var ända
målet med ämnet. Tanken var att lärarinnan skulle samtala med barnen om 
enskilda föremål och planscher och härigenom skulle barnen utveckla sin iakt
tagelseförmåga, lära sig att ordna sina föreställningar, samt uppöva sin förmå
ga att uttrycka sig klart och redigt. Undervisningen var inriktad på 
åskådnings-, tanke-, och talövningar.87 Ytterligare syftade ämnet till att intres
sera barnen för arbetets nytta, i och med att normalplanen rekommenderade 
att läraren efter någon tid samtalade med barnen om några av de vanligaste yr
kena, "såsom åkerbruk, sjöfart, bergshantering m.fl.". Detta skulle sedan följas 
av iakttagelser och samtal om hembygdens geografi. Till åskådningsövningar
na räknades också teckning, sång och gymnastik — det vill säga ö vningar i 
praktiska och kreativa färdigheter.88 

Sandström förespråkade åskådliga exempel som utgångspunkt för undervis
ningen och dessa skulle under de första skolåren i första hand hämtas från bar
nens erfarenhetsvärld. Hon beskrev den rådande arbetsordningen i folkskolan 
som onaturlig. Den tog inte tillräcklig hänsyn till barnets natur, det vill säga 
barnets psykologiska utveckling. En pedagogik anpassad till barnets natur var 
också det centrala reformkrav som Fridtjuv Berg förespråkade. 

Fridtjuv Berg och den naturenliga undervisningen 
Fridtjuv Berg menade att sekelskiftet 1900 utgjorde en brytningstid mellan två 
olika bildningsuppfattningar och han kallade dem för mekanisk respektive or
ganisk. Det mekaniska arbetssättet präglades av en "exercismässig disciplin 
och utfrågning". Barnet betraktades som ett kärl, vilket skulle fyllas m ed det 
bildningsstoff som "magasinerats" i läxböckerna.89 Motsatsen till denna själs
dödande "inpluggningsskola" hittade man inom den organiska bildningsupp
fattningen. 

86. Sandström (Uffe) & Hjelmerus, Geografiska kurser, s 3. 
87. Ivar A. Lyttkens, Om åskådningsundervisning, särskildt med hänsyn till dess handhafuande 

vid skolor i Preussen, Sachsen, Würtemburg, Schweitz och Danmark (Norrköping, 1880), s 3. 

88. Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (Stockholm, 1878), s iof. 
89. Bröms, Fridtjuv Bergs pedagogik, s 175. 
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En organisk naturenlig uppfostran var det krav som alla stora pedagoger 
hade ställt från 1500-talet och framåt, enligt Berg. Pedagoger såsom Comeni
us, Rousseau och Pestalozzi hade alla drivit en och samma idé: "låtom oss åter
gå till naturen, till människonaturen, till barnanaturen".90 För Berg handlade 
detta om att fokusera på barndomen som en specifik period i livet och mot 
bakgrund av en kunskap om barnets naturliga utveckling anpassa undervis
ningen till de olika åldersstadiernas specifika behov och intressen.91 Bergs upp
fattning byggde i första hand på den tjeckiske pedagogen John Amos 
Comenius. Denna pedagog fick stor uppmärksamhet i Sverige under 1800-ta-
let och han fick något av en kultstatus hos reformsinnade folkskollärare. År 
1892 anordnades en Comeniusfest i Stockholm med anledning av att det gått 
300 år sedan hans skrifter publicerades. I det inledningsanförande som Berg 
höll vid denna sammankomst beskrevs Comenius som den "allmänna upp-
fostringslärans fader" och den "sociala samundervisningstankens fader".92 

Comenius byggde, som nämnts tidigare, sina argument på liknelser hämta
de från naturen. För att vara mer specifik jämförde han uppfostringsarbetet 
med det arbete en trädgårdsmästare stod inför. Han beskrev barnets själ som 
ett frö i vilket barnets anlag låg fördolda. Med hjälp av en planmässig omvård
nad skulle barnets naturliga anlag kunna utvecklas och för att detta skulle kun
na lyckas krävdes en kunskap om utvecklingens gång. Lärarens uppgift var att 
biträda och stödja utveckling av barnets personlighet och anlag. Läraren skul
le, lika lite som trädgårdsodlaren, ombilda naturen utan snarare fungera som 
en "medbildare".93 Detta synsätt borde enligt Berg vara utgångspunkten för 
barndomsskolans organisering. Varje reformkrav måste ställas i förhållande till 
barnets behov och intressen. 

De arbetsmetoder som diskuterades mot bakgrund av den naturenliga prin
cipen fokuserades kring begreppen åskådlighet och självverksamhet. Ville man 
uppnå en naturenlig undervisning måste man "anknyta undervisningen till 
den krets av åskådningar och föreställningar, som barnet redan hämtat och allt 
fortfarande hämtar ur den värld, av vilken det omgives".94 Frågan var då på vil
ket sätt undervisningen skulle organiseras för att utnyttja barnens omvärld. 
Flera olika arbetssätt diskuterades åren runt 1900 och de karaktäriserades alla 
av en åskådningspedagogisk inriktning. I det följande ska vi se närmare på de 
åskådningspedagogiska föreställningar som utvecklades i Sverige under 1800-
talet. 

90. Fridtjuv Berg, Folkskolan såsom bottenskola: Ett inlägg i en vigtig samhällsfråga (Stock
holm, 1883) Faksimil (Stockholm, 1992), s 16. 

91. Fridtjuv Berg, "Praktisk undervisning och fortsatt undervisning", Svensk Läraretidning nr 
37 (1908), s 833. 

92. Fridtjuv Berg, "Comenius' betydelse för barndomsundervisningen och särskildt för folk
skolan", Svensk Läraretidning m 13 (1892), s 149f. 

93. Ibid., s 149. 
94. Berg, "Praktisk undervisning och fortsatt undervisning", s 834. 
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Åskådningspedagogiska föreställningar 

Då man besinnar, att en människa inhämtar det ojämförligt största antalet 
kunskaper på egen hand, och att detta, vad de flesta människor angår, sker 
genom iakttagande, så inses lätt, huru ofantligt viktigt det är att redan från 
den allra första skoltiden uppöva nämnda förmögenheter. [...] Att enbart taga 
örat i anspråk, såsom i allmänhet sker vid undervisningen i våra skolor blir 
ensidigt och tröttande, och bakslaget märkes ganska snart efter barnets inträde 
i skolan i den slöhet och själsfrånvaro, varöver man så ofta hör klagomål.95 

Intresset för åskådningsprincipen var stort vid sekelskiftet 1900. SAF:s littera
turkommitté började på 1890-talet ge ut en serie kallad Pedagogiska skrifter och 
flera av de böcker som publicerades behandlade åskådningspedagogiska före
ställningar.96 Den utländska litteratur som SAF lät översätta kompletterades 
också av svenska arbeten.97 Två olika former av åskådningspedagogik diskute
rades i samband med folkskoleundervisningen, dels åskådningsövningar, dels 
åskådliggörande undervisning. Folkskoleinspektör Ivar A. Lyttkens redogjor
de 1880 för skillnaden däremellan. Åskådningsövningar var en grundläggande 
arbetsmetod och ämne för folkskolans två lägsta klasser, småskolan, och syfta
de som tidigare nämnts, till att öva barnens iakttagelseförmåga. Åskådliggö
rande undervisning var "den med stöd af åskådningsmateriel meddelade 
undervisningen i de särskilda läroämnena".98 

Åskådningsundervisningen introducerades i den tvååriga småskolan vid slu
tet av 1870-talet. Barnen skulle träna sin förmåga att åskåda och därefter erinra 
sig vad som hade skådats genom samtal med sin lärare eller lärarinna. I en ar
tikel i Svensk Läraretidning 1880 påpekade en skribent att det handlade om 
både en yttre och en inre åskådning.99 Först var det åskådning i vanlig bemär
kelse vilket följdes av en inre sådan; ett beaktande av det som fanns i minnet. 
Dessa två aspekter fångar också in den skillnad som fanns i 1800-talets språk
bruk mellan begreppen att se och att skåda. Det första innebar att enbart re
gistrera något, medan det senare betydde att det som betraktades blev en del 
av iakttagarens person och karaktär. Detta senare kan också kallas för ett in

95. Nils Sjögren, "Småskolans åskådningsundervisning", Svensk Läraretidning m 1 (1908), s 8. 

96. E. Martig, Åskådningspsykologi med tillämpning på uppfostran, I-II, övers, och bearb. G. 
Norlander & J. Franzén, Pedagogiska skrifter nr 4 & 6 (Lund, 1898-99); H. A. Haid, 
Iakttagelseundervisning i småskola och folkskola, övers. Karl Ryde, Pedagogiska skrifter nr 
45 (Lund, 1909). 

97. Ivar A. Lyttkens, Om åskådningsundervisning, särskildt med hänsyn till dess handhafvande 
vid skolor i Preussen, Sachsen, Würtemburg, Schweitz och Danmark (Norrköping, 1880). 

Bertil Hammer, Iakttagelseförmågan: Dess utveckling och uppfostran (Stockholm, 1909); 

Nils Sjögren, Handledning i Åskådningsundervisning i samband med försök till ämnets 
planläggning (Gävle, 1909). 

98. Lyttkens, Om åskådningsundervisning, särskildt med hänsyn till dess handhafvande vid sko
lor i Preussen, Sachsen, Würtemburg, Schweitz och Danmark, s 3. 

99. Ove, "Om åskådningsövningar", Svensk Läraretidning m 1 (1882), s 5. 
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förlivande seende.100 Åskådningsundervisningen började med de direkta sin
nesintryck barnen hade med sig från sin hemmiljö. Därifrån gick man till allt 
större sammanhang, familjen, huset, naturen och världen. Barnen skulle lära 
sig se, klassificera och namnge världen. 

En bakomliggande tanke med åskådningsövningarna var att barnet skulle 
vara kunskapskällan, inte boken eller läraren.101 Kunskapsprocessen skulle in
ledas med de sinnesintryck och erfarenheter barnet hade med sig från hemmet 
och familjen. Ett sammanhang inom vilket sedan ytterligare kunskap succes
sivt kunde införlivas. Comenius hade redan 1657 sammanfattat det grundläg
gande förhållningssätt som låg till grund för reformpedagogernas intresse för 
åskådning och ökad realism: 

Så långt som det någonsin är möjligt, måste människorna lära sig att hämta 
sitt vetande inte från böcker utan från himmel och jord, från ekar och bokar. 
D.v.s. de måste lära känna och utforska tingen själva, inte blott andras iaktta
gelser och skildringar om och av dem.102 

Träningen av åskådningsförmågan skedde främst genom olika typer av åskåd
ningsmaterial. De skulle utgöra lärorika och talande exempel genom vilka bar
nens seende kunde utvecklas, samtidigt som deras förståelse av omvärlden 
skulle bli klarare.103 Det handlade om att visa upp verkligheten för barnen, ef
tersom sinnena var vägen till kunskap. Idéhistorikern Anders Ekström menar 
att den betoning som lades vid att lära ut det "rätta seendet" byggde på en kri
tisk inställning till sinnenas pålitlighet. Utan träning kunde människan gå 
"vilse i en allt tätare skog av intryck", skriver Ekström.104 Pedagogens uppgift 
bestod i att urskilja och presentera valda delar av verkligheten. Folkskolläraren 
Alfred Dalin påpekade i ett föredrag inför ett stiftskolemöte i Jönköping 1892 
att åskådning av föremål och tilldragelser direkt i naturen lätt blev förvirrade 
eftersom detaljerna flöt samman. Han ansåg det vara bättre att uppvisa utvalda 
föremål i klassrummet.105 Med hjälp av åskådningsmaterial var det möjligt att 
välja ut och renodla vilka intryck som skulle förmedlas och i vilken ordning. I 
sitt föredrag citerade Dalin också Comenius som uppgavs ha skrivit att "intet 
är i förståndet som ej förut varit i sinnena" och "den egna åskådningen är 
grunden för de enkla föreställningarnas uppkomst".106 Även Rousseau hade 

100. Anders Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama: Om åskådningspedagogik och 
exemplarisk realism under 1800-talet", i Publika kulturer, red. Martin Bergström, Anders 
Ekström & Frans Lundgren (Uppsala, 2000), s 140. 

101. Ove, "Om åskådningsöfningar", s 6 .  
102. J.A. Comenius, Didattica Magna (1657) sv. övers. (Göteborg, 1989), s 170. 

103. Jenny Beckman, Naturens Palats (Stockholm, 1999), s 231. 

104. Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s 148. 

105. Svensk Lära retidning nr 44 (1892), s 545. 

106. Ibid., s 545. 
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framfört liknande yttringar som bottnade i en ovilja till att sätta böcker i lär
jungens händer. Ytterligare en förgrundsgestalt var den schweiziske pedagogen 
Pestalozzi. Hans åskådningspedagogik rönte stort intresse under 1800-talet. 

Redan vid seklets början uppmärksammade svenska upplysningspedagoger 
Pestalozzis arbete och flera texter om och av honom översattes till svenska.107 

Vid sekelskiftet 1900 fick Pestalozzis metodik en renässans inom folkskollärar-
kåren och förutom åskådningsprincipen var det också hans socialpedagogiska 
ambitioner som uppmärksammades. Pestalozzi hade vid sekelskiftet 1800 
främst arbetat med fattiga barns undervisning och han betraktade uppfostran 
som ett sätt att lyfta människan ur fattigdom och därmed som en möjlighet 
till att bidra till ett bättre samhälle. Skolundervisningen skulle vara en hjälp till 
självhjälp och självinlärning. Pestalozzi koncentrerade sig på sinnena och en 
metodisk fostran och utveckling av dessa. Eleverna skulle sedan som vuxna 
kunna bilda sig "tydliga begrepp rörande allt det man möter på sin väg genom 
livet".108 Pestalozzis pedagogik presenterades under 1800-talet som "demokra
tisk". Han menade att den formella träningen av sinnena helst borde föregå all 
annan undervisning.109 Fridtjuv Berg använde sig av detta som ett argument i 
sitt politiska arbete och betraktade Pestalozzis, likväl som Comenius pedago
gik, som belägg för idén att folkskolan borde vara en för alla gemensam bot
tenskola. 

Den svenska pedagogen och liberala politikern Per Adam Siljeström höll på 
1850-talet ett föredrag om ögats pedagogiska betydelse för själslig utveckling i 
kombination med en praktisk träning av handens förmågor. Anders Ekström 
analyserar denna text i sin uppsats om 1800-talets åskådningspedagogiska fö
reställningar och pekar på sambanden mellan Siljeströms idéer om ögats fost
ran och ett mer övergripande civiliseringsprojekt.110 Det rätta seendet var ett 
civiliserat seende: 

Mången är icke blott blind för det positivt sköna och sanna i konsten och 
naturen, utan ser ej ens den oreda, oordning, smuts hvaraf han omgifves, för
rän de öfriga, de lägre sinnena komma synen till hjälp. /.../ Den civiliserade 
menniskans stora företräde är att alltjemt se och efter seendet arbeta på afhjel-
pandet af de brister som besvära henne, för att sålunda alltmer och mer höja 
lifvet till en allt högre och högre grad af trefnad och lycka.111 

107. Ett exempel är boken Pestalozzi, dess lärmetod och lär-anstalt: Med anmärkningar och 
tabeller av A. Soyaux, övers. Daniel Kullberg (Göteborg, 1805); Pestalozzis Elementar-
böcker, första delen, övers. C. A. Agardh & M. Bruzelius (Lund, 1812). Bröms, Fridtjuv 
Bergs pedagogik, s 430 och Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s 141-145. 

108. Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia I: Från antiken till första världskriget (Lund, 
1964), s 278ff. 

109. Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s 142. 

110. Ibid., s 155. 
111. Per Adam Siljeström, "Om ögats uppfostran", Afloandlingar och smärre uppsatser\ Tredje 

häftet (Stockholm, 1869), s 452. Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s 156. 
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Siljeström betraktade seendets utveckling som en väg till en utforskande per
sonlighet med en produktiv relation till sin omvärld.112 Åskådning var därmed 
en väg till självverksamhet, bland annat i form av reflektion och självreforme
ring. 

Åskådningspedagogiken hade flera kopplingar till det aktivitetspedagogiska 
förhållningssätt, som blev den centrala principen för reformpedagogerna efter 
sekelskiftet 1900. Fridtjuv Berg menade 1913 i en uppsats om aktivitets- och 
arbetsskolepedagogiken att "lära genom att göra" är den enda rätta vägen att 
gå inom folkskolan.113 Det är "det egna upplevandets och erfarandets väg" som 
ska följas i folkskoleundervisningen. Ögat som pedagogiskt objekt har här 
kompletterats med handen, som också till viss del fått övertaget. Vi lär känna 
något genom att "känna" det, skriver Berg. Dels med den yttre känseln, dels 
med en inre känsla. "Det är genom det självverksamma bearbetandet och ge
staltandet av kunskapens föremål, dels i materiell mening, dels i andlig me
ning, som barnet upplever och erfar dem."114 Det är de yttre sinnena och 
förståndets arbete som leder till vetande. Förutom den intellektuella bildning
en, vilken enligt Berg främjas genom självverksamhet i form av strukturerade 
arbetsuppgifter, bör skolan också ta hänsyn till fantasins, känslans och viljans 
fostran. Här är det studier av "samlivet människor emellan" som bör vara den 
naturliga utgångspunkten.115 Även om begreppen förändrades efter sekelskif
tet handlade det fortfarande om att genom sinnesträning förmedla ett aktivt 
och produktivt förhållningssätt till omvärlden. Åskådningsbegreppet var ett av 
flera uttryck för den aktivitetspedagogiska hållning som reformpedagogerna 
stod för. 

1800-talets diskussioner om åskådningspedagogik i förhållande till folksko
leundervisningen handlade bland annat om hur man på bästa sätt förevisade 
världen för skolbarnen.116 Samtidigt stod åskådning för en fostran i reflexivt 
tänkande och till ett självreformerande förhållningssätt. Ekström menar att 
det finns ett samband mellan det växande intresset för ögat som pedagogiskt 
objekt, 1860-talets politiska representationsform och "öppnandet" av nya of
fentliga representationsytor, till exempel museer och utställningar. Inom mu
seerna strävade man efter att attrahera och påverka publiken genom olika 
åskådliggörande tekniker. Museerna blev under 1800-talet statliga bildnings
institutioner med uppgift att tilltala "allmänheten".117 Seendet som pedago
gisk metod betraktades även inom museerna som en väg till självreformering 
och personlig utveckling. Ett andra begrepp som etablerades vid denna tid var 

112. Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s 163. 

113. Fridtjuv Berg, Att lära genom att göra (Växjö, 1913), 8. 

114. Ibid., s 7. 

115. Ibid., s 10. 
116. Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s 165. 

117. Ibid., s 139-140. 
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"sevärdhet", och den växande turismen under sent 1800-tal var ytterligare ett 
medium för att komma nära olika sevärdheter. 

Två museer, vilka öppnades vid början av 1890-talet, var Skansen och Bio
logiska museet. Båda ansågs som mycket lämpliga "åskådningsmaterial" att fö
revisa för skolungdomar. I Svensk Läraretidning presenterades de som nya 
"åskådningsmedel" för folkskoleundervisningen.118 Särskilt intressant var 
Skansen, vilken enligt folkskolläraren Alfred Dalin var ett friluftsmuseum som 
passade ypperligt för fosterländsk geografiundervisningen. "Svensk lif och 
svensk natur kan här läras som ingen annanstans i Sverige", skriver Dalin, och 
uppmanar folkskollärare att besöka inrättningen. Det är inte längre nödvän
digt att genomföra långvariga resor runt i landet för att få en bild av Sverige. 
På Djurgården i Stockholm finns ett representativt urval svenska naturmiljöer 
med dito kulturhistoria. 119 

Skolhistorikern Åke Isling, som har studerat folkskolans undervisningspla
ner vid tiden runt sekelskiftet 1900, menar att utvecklingen av läroböcker, 
planscher och andra typer av åskådliggörande material medverkade till att un
dervisningen blev bunden till klassrummet.120 Åskådningsprincipen låg dock 
till grund för ett alternativt arbetssätt som ledde i rakt motsatt riktning. Detta 
uppmärksammar Agneta Linné i sin studie av utbildningen vid folkskollärar-
seminarierna. Hon visar på en avvikande ansats i seminarieutbildningen, som 
kan hänföras till uttrycket "att åskåda världen".121 Detta tema innebar att lära
re började ta med barnen ut ur klassrummet, ut i det fria. Bakom denna ut
veckling låg ett missnöje med den åskådliggörande undervisningens utform
ning i klassrummen. 

Ett nytt arbetssätt tax form 
Ursprungstanken med den åskådliggörande undervisningen var att utgå från 
faktiska upplevelser av företeelser och sammanhang. Under det Tolfte allmän
na folkskollärarmötet i Norrköping 1898 framförde en deltagare en fundering 
rörande den åskådlighet som erbjöds i folkskolan. Folkskollärarinnan Jänny 
Olsson hänvisade till en psykolog, vilken ska ha sagt att den "kunskap, man 
vinner genom egen undersökning af verkligheten själf, är tusen gånger mera 
värd än den, som man ur andra hand mottagit". Hon fortsätter sitt uttalande 
och förklarar att lärare i allmänhet är "måna om att skaffa barnen åskådnings-

118. Alfred Dalin, "Ett nytt åskådningsmedel", Svensk Läraretidnings 48 (1893), s 585 och 
idem., "Skansen och den fosterländska geografiundervisningen", Svensk Läraretidnings 
19 (1893), s 225-226. 

119. Dalin, "Skansen och den fosterländska geografiundervisningen", s 225. 

120. Isling, Det pedagogiska arvets s 188 

121. Linné, Barnet, moralen eller vetenskapen?, s 129. 
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materiell. Men äfven de bästa sådana äro blott matta spegelbilder jämförda 
med originalet, verkligheten.122 

Syftet med Olssons uttalanden var att propagera för utvecklingen av skol-
resor som undervisningsmetod. Vill man förevisa originalet, det vill säga verk
ligheten, måste man söka sig ut ur klassrummet. I skriften Geografiska kurser 
beskriver Sandström och Hjelmerus detta ideal på följande sätt: 

[...] att studera hvarje naturföremål på den plats, der det finnes i naturen, 
eller i den omgifning, hvari det blifvit försatt genom sitt förhållande till men-
niskans lif - detta är en fodran som ständigt framhållits af genialiska uppfost-
ringsteoretici [...] Studera botanik på ängen och hos apotekaren, geologi 
under bergsvandringar, pelsvaror hos pelshandlaren, metallernas egenskaper i 
grufvor och smälthyttor, sjöstjernor och maneter vid hafskusten, konsten i det 
estetiska södern - så lyder en dylik genialiskt-praktisk skolas program. 123 

Oavsett om detta är ett av de bästa pedagogiska programmen kan det inte bli 
något annat än en utopi, menade de. Det vore alltför dyrt att fullt ut realisera 
detta program i det svenska skolväsendet. Olika delaspekter av detta arbetssätt 
togs dock upp i artiklar och föredrag under 1880- och 1890-talet och en del pe
dagoger förespråkade resor som en möjlig väg till att realisera de "genialiska" 
pedagogernas teorier. 

I en ledarartikel i Svensk Läraretidning 1895 påpekas att "[s]edan århunda-
den tillbaka har åskådningen varit den teoretiskt erkända grundvalen för all 
verklig undervisning". Men ser man till vad som sker i klassrummen är det 
fortfarande mest ord som läraren ger till barnen. "Det lefvande lif, för hvilket 
orden skola vara ett uttryck, det blir för lärjungen oftast en dunkel värld, som 
skymta bakom läxböckernas ogenomskinliga blad".124 Det finns undantag, ett 
visst mått av bilder finns i läseböckerna och allt fler klassrum har en uppsätt
ning skolplanscher, men detta är inte nog: 

Ett åskådligt språk, illustrationer, planscher och samlingar gifva helt visst en 
långt bättre föreställning om den lefvande verkligheten än man genom en 
undervisning efter det gamla manéret kunde erhålla, men någon omedelbar 
åskådning af denna lefrande verklighet själfgifoz de naturligtvis inte. En sådan 
kan ej fas inom skolans fyra väggar.125 

Mot bakgrund av detta presenteras därefter en ny metod för åskådliggörande 
undervisning: skolresor. De utgör ett nytt bildningsmedel av en helt annan ka
raktär än tidigare former av exkursioner: 

122. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug 1898. Berättelse enligt 
uppdrag utgiven av J. Cederberg (Norrköping, 1899), s 71. 

123. Sandström & Hjelmerus, Geografiska kurser; s 1. 
124. "Skolresor. Ett praktisk förslag", Svensk Läraretidning nr 27 (1895), s 332. 

125. Ibid., s 332. 
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De åsyfta ej att gifva barnet öfning i att "examinera" efter en flora eller en 
fauna utan att ställa det öga mot öga med natur- och lifsföreteelser, som det 
väl hört omtalas men ännu icke åskådat, att lära skogsbarnet huru det ser ut 
vid ett fiskeläge eller på en slättbygd, slättbarnet hvad som menas med ett berg 
eller en fors, landtbarnet huru man lefver i en stad, huru papper tillverkas eller 
en bok tryckes, stadsbarnet huru malm brytes eller en ko mjölkas eller en åker 
slås O.S.V., o.s.v. 126 

Här påpekas också att detta är en gammal fodring och att det finns folkskolor 
i landet som under de senaste tjugo åren praktiserat skolresor. Men någon 
större uppmärksamhet har de inte fatt. Den "väckelse" som vid denna tid bör
jat sprida sig har enligt artikelförfattaren sin rot i tysk pedagogik, särskilt den 
gren som går från Pestalozzi, över Herbart till pedagogikprofessorn Wilhem 
Rein vid Jena universitet. 

Resan som kunskapsform blev särskilt uppmärksammad i början av 1890-
talet i samband med att geografiämnets ställning i folkskolan förstärktes. Både 
Berg och Sandström pekade på geografien, och särskilt hembygdens geografi, 
som en utgångspunkt för de första årens undervisning i småskolan. Det kon
staterades dock inom SAF:s medlemskår att en stor brist låg i det faktum att 
folkskollärarna och folkskollärarinnorna sällan hade fatt se Sveriges "viktiga 
delar" av natur och näringsverksamhet med egna ögon. År 1893 fick SAF motta 
en motion från en av sina kretsar vilka önskade att åtgärder vidtogs i syfte att 
underlätta för folkskollärare och folkskollärarinnor att genomföra egna geo
grafiska studieresor. Efter förfrågningar hos ecklesiastikministern och flera 
riksdagsmotioner stod det dock klart att riksdagen inte önskade medverka till 
billigare resekostnader för detta ändamål.127 Resor i syfte att lära känna Sveri
ges natur och kultur uppmuntrades också av Svenska Turistföreningen. År 
1894 publicerades i Svensk Läraretidning ett upprop från STF riktat till "Sve
riges ungdom", vilket propagerade för att skolungdomen skulle ägna sitt som
marlov åt resor i s itt hemland och STF skriver följande angående resandets 
syften: 

Det är en erkänd sats, att resor utöfva ett synnerligen hälsosamt och uppfost
rande inflytande på människan, att de i hög grad kunna stärka och veder
kvicka henne, på samma gång de odla hennes omdöme, skärpa hennes blick 
och vidga hennes kunskaper och vyer.128 

I uppropet presenterades även en geografisk inventering av de svenska land
skapens sevärdheter från norr till söder. STF motiverade sitt upprop med fos

126. "Skolresor. Ett praktisk förslag", s 332. 

127. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening, s 119. 

128. "Till Sveriges ungdom", Svensk Läraretidning vit 22 (1894), s 276. 
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terländsk retorik. Om ungdomen genom resor fick bättre kunskaper om sin 
hemtrakt, sitt land och dess folk, desto mer skulle de älska detta land. 

Skolgeografin far en ny inriktning 
Geografi, historia och naturkunnighet hade inte något större utrymme i folk
skoleundervisningen när denna inrättades på 1840-talet. I de fall där undervis
ning förekom handlade den huvudsakligen om ett rabblande av namn på 
sjöar, floder, län och städer.129 Med Läsebok för folkskolan, som kom 1868, kun
de lärarna komplettera sin undervisning med läsebokens geografiska skildring
ar. I läsebokens andra avdelning behandlades "Naturskildringar från 
fäderneslandet" och här presenterades Sverige landskapsvis, genom berättelser 
som de olika landskapens historia, natur och folk.130 

Geografiämnet hade till uppgift att förmedla kunskaper om omvärlden. I 
de normalplaner för folkskolan som utkom under 1800-talet angavs att ämnet 
skulle innefatta "hufvuddragen i den fysiska geografien", med särskilt tonvikt 
på "fäderneslandets geografi". Undervisning skulle ta sin början i en "nog
grann beskrifning af det egna landskapet" och avslutas med en "återblick öfver 
Sveriges geografi med särskild hänsyn till samfundsförhållanden och närings-
liP 131 idéhistorikern Benny Jacobsson betonar hur den historiskt grundade 
uppdelningen av Sverige i en rad namngivna landskap (Skåne, Småland etc.) 
kom att ligga till grund för geografiundervisningen.132 Det egna landskapet 
och hembygden blev, som framgått ovan, en central utgångspunkt för de re
formsinnade folkskollärarnas önskan att få en mer praktisk och åskådlig un
dervisning. Anna Sandström menade exempelvis att all undervisning borde 
utgå från det geografiska rummet. 

Geografiundervisningen fick under det sena 1800-talet en viktig ideologisk 
roll i förhållande till den pågående nationaliseringsprocessen. Etnologen Or
var Löfgren påpekar till exempel att det "nationella kulturbygget till skillnad 
från många andra moderna identitetsprojekt hela tiden har haft rummets en
het som sin grundbult".133 I idéhistorikern Benny Jacobssons studie av folk
skolans geografiböcker framhävs hur landskapen blev viktiga "byggstenar i det 
nationella identitetsbygget".134 I diskussionerna om folkskolans övergripande 
uppgift blev det vid sekelskiftet 1900 allt tydligare att undervisningen skulle 
medverka till att stärka barnens nationella identitet. I detta sammanhang fick 

129. Sörensen, Svenska folkskolans Historia, s 407. 

130. Läsebok för folkskolan (1 868) faksimil (Stockholm, 1979). Se även Benny Jacobsson, "Sko
lans konstruktion av landskap", Bebyggelsehistorisk Tid skrift m 38 (1999), s 115. 

131. Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (Stockholm, 1889), s 29 F. 
132. Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", s 118. 

133. Orvar Löfgren, "Nationella arenor", i Försvenskningen av Sverige, red. Ehn, Frykman &C 
Löfgren (Stockholm, 1993), s 87. 

134. Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", s 118. 
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geografiämnet en viktig roll. Genom att lära känna sin hembygd och sitt egna 
landskap, och därefter de natur- och kulturgeografiska förhållandena i övriga 
Sverige, skulle den fosterländska identiteten förstärkas. Kopplingen mellan 
geografiämnet och det fosterländska framhävdes redan 1882 i en uppsats i 
Svensk Läraretidning. "I geografien och naturkunnigheten hafva vi många 
osökta anledningar att se fosterlandskänslan till godo", skriver den anonyme 
författaren, och fortsätter med att uppmana lärarna att ta med barnen ut i na
turen för att där göra dem uppmärksamma på dess storslagenhet. Dessa upp
levelser skulle "ingifva en kärlek, som läraren med den vältaligaste tunga icke 
der skulle kunna inplanta".135 Liknande uppsatser återkom i de pedagogiska 
tidskrifterna under 1890-talet och det nationella var här en slags överideolo
gi.136 När folkskoleinspektören A.O. Stenkula i ett föredrag år 1895 samman
fattade geografiämnets ställning i folkskolan påpekar han att geografi, 
åtminstone i teorin, blivit skolans "allra viktigaste läroämne".137 Det har också 
kommit att inbegripa ett människolivet och har därmed fått en nytt värde som 
ett medel för den sedliga uppfostran.138 

1800-talets nationella uppsving fick inte något reellt uttryck i den geografis
ka skollitteraturen förrän efter 1900, menar pedagogen Staffan Eriksson.139 

Enligt Eriksson kan detta bero på en eftersläpning vad gällde måldokumentens 
utformning. Den svenska geografin fick dock ett rejält uppsving vid slutet av 
1800-talet, åtminstone i teorin vad gällde folkskoleundervisningen, och det 
har bland annat sin grund i a tt ämnet stabiliserades som vetenskaplig disci
plin.140 Dessutom utvecklas ett nytt förhållningssätt till geografiämnet. Natur
determinismen, vilket var den rådande förklaringsmodellen till kulturens 
utveckling, ersattes av ett regionalgeografiskt perspektiv, även kallat för possi-
bilism. Utifrån detta synsätt betonades ett mer ömsesidigt förhållande mellan 
natur och människa.141 En tidig förespråkare för det nya synsättet var Anna 
Sandström. Hon menade att geografiämnet måste omfatta kunskaper även om 

135. "Några ord om fosterlandskänslan och dess höjande i folkskolan", Svensk Läraretidning 
nr 29 (1882), s 230. 

136. Gottfrid Björkman, "Geografiundervisningen", Svensk Läraretidning m 24 (1910), s 53of. 
Under 1890-talet förespråkar exempelvis pedagogerna Ellen Fries och Nils G. W. Lager-
stedt för en bättre och åskådliggörande undervisning i geografi och naturkunskap som ett 
medel till att stärka den nationella identiteten. Ellen Fries, "Skolan och fosterlandskärle
ken. Några reflexioner", Nordisk tidskrift för vetenskap, industri och konst (1894), s 393-

405; Nils G. W. Lagerstedt, "Några ord om fosterlandskärleken och skolan", Verdandi 
(1893), s 1-8. 

137. A. O. Stenkula, "Geografien i folkskolan", Verdandi (1895), s 97-
138. Ibid., s no. 
139. Staffan Eriksson, "Anna Sandströms skolgeografi 1880-1910 - en belysning utifrån samtid 

och nutid", Geografiska notiser nr 4 (1996), s 231. 

140. Ibid., s 231. Den första svenska professuren inrättades 1892 i Lund. Det fanns också ett 
intresse inom det statsbärande skiktet att använda det geografiska kunskapsområdet till 
att popularisera idén om nationalstaten. Ibid., s 231. Se även Torsten Hägerstrand, "Geo
grafins innehåll och historiska utveckling", Svensk Geografisk årsbok 1992, s 14. 

141. Eriksson, "Anna Sandströms skolgeografi 1880-1910", s 23of. 
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det mänskliga arbetet. Dessutom skulle ämnena historia och naturkunnighet 
integreras med geograflen för att med hjälp av dessa förmedla en "'totalbild av 
naturen, sådan den genom människans inflytande gestaltat sig'".142 Hon ansåg 
också att geografiämnet skulle kunna bidra till att stärka samförståndstanken 
i samhället. När skolreseidén presenterades i Svensk Läraretidning 1895 påpe
kades att skolresorna i första hand borde kopplas till läroämnet geografi, "dock 
fattad i modern mening". Det vill säga, ett ämne som ger kännedom om "na-
turlifvet och människolifvet i deras inbördes förhållande och växelverkan".143 

Samförståndstanken och geografins betydelse för den fosterländska fostran 
var motiv som utvecklades i den nya geografiska läsebok som SAF tog initiativ 
till vid sekelskiftet 1900. Föreningen var kritiska till den gamla Läsebok förfolk
skolan. De ansåg bland annat att den var tråkig och att den saknade den "rätta 
patriotismen".144 Uppdraget att skriva en ny läsebok gick till Selma Lagerlöf. 
Med Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, som utkom 1906—07, fick 
folkskolans geografiundervisning ett nytt upplägg. I sagans form förmedlade 
Lagerlöf konkreta upplevelser av de svenska landskapen och hon hade ett sär
skilt fokus på den ekonomiska geografin. Här integrerades den svenska indu
strin med skildringar av de olika landskapens naturförhållanden och historia. 
Lagerlöf gav därmed uttryck för en positiv inställning till industrialiseringen 
och det moderna samhällets utveckling.145 En övergripande tanke med boken 
var att bidra till att stärka samhörigheten i samhället.146 Jag kommer att åter
komma till denna läsebok och dess betydelse i kapitel sex. 

Med Lagerlöfs geografiska läsebok fanns möjligheten att stärka ämnets ställ
ning i folkskolan. Först med 1919 års normalplan fick dock ämnet mer under
visningstid. Det bör framhållas att Lagerlöfs geografiskildring väckte stor 
debatt när den utkom. Kritikerna menade att geografiundervisningen borde 
utgå från vetenskapens begreppsmässiga och systematiserade kunskap. De 
folkskollärare som stöttade Löfgrens arbete, däribland SAF, ansåg att diktens 
form och dess inriktning på att förmedla upplevelser, var en metodik som var 
särskilt passande för barn.147 

Hembygdsundervisning som ny utgångspunkt fór skolgeografin 
Med 1919 års normalplan infördes "Hembygdsundervisning med arbetsöv-
ningar" som ett nytt ämne i folkskolans tre första årskurser.148 Syftet med detta 

142. Eriksson, "Anna Sandströms skolgeografi 1880-1910", s 232F. 
143. "Skolresor. Ett praktiskt förslag", Svensk Läraretidning nr 27 (1895), s 33z-

144. Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", s 117. 

145. Gunnar Ahlström, Den underbara resan: En bok om Selma Lagerlöft Nils Holgersson 
(Lund, 1942), s 133,150. 

146. Ibid., s 211 och Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", s 117. 
147. Erland Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson (Stock

holm, 1958), s 327. 
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ämne var att genom organiserade iakttagelser i barnens närmaste omgivning 
utveckla barnens iakttagelseförmåga och öva deras förmåga att ge uttryck för 
sina föreställningar. Ämnet skulle utifrån hembygdens geografi ge en intro
duktion till efterföljande undervisning i geografi och naturkunnighet. Detta 
hade också varit syftet med det ämne som hembygdsundervisningen ersatte, 
det vill säga "åskådningsövningar".149 Genom att byta beteckning på ämnet 
kunde man dock betona att det var att hembygden som skulle vara den sam
lade enhet som de första årens undervisning i geografi, naturkunnighet och 
historia skulle utgå ifrån. Med andra ord fick hembygden representera den "lo
kal", som till exempel Sandström hade föreslagit som en ram för all undervis
ning. 

Hembygdsundervisningens upplägg motsvarade de reformpedagogiska 
krav som Berg m.fl. diskuterade åren runt 1900. Här gavs utrymme för ett ar
betssätt som var åskådliggörande, praktiskt och som därtill främjade elevernas 
självverksamhet. Dessutom präglades diskussionerna om ämnet av sekelskif
tets hembygdsideologi och nationella strömningar. De ideologiska betydelser
na betonades när ämnet introducerades 1908 av folkskolläraren N.O Bruce. I 
det anförande som han höll vid Fjortonde allmänna folkskollärarmötet fram
hölls i ganska direkta ordalag att hembygdsundervisning kunde vara ett medel 
i kampen mot emigrationen. Bruce ansåg att folkskollärarna borde ansluta sig 
till den starkare värdering av hemmet och hembygden som börjat spridas i det 
svenska samhället: 

Ett uttryck för det stora värde, man sätter därpå, att den enskilde har ett hem, 
något som knyter honom samman med hans egen bygd, kunna vi ju ock se i 
det växande strävandet att skapa egna hem för allt flera av Sveriges barn. [—] 
Men ej heller vi, som arbeta inom skolans väggar, fa stå främmande för det liv, 
som rör sig där ute, även vi måste förstå att gå till mötes strävandet efter en 
bättre värdering av hemmet och hembygden, vi måste därför lära oss inse, vad 
en rätt hembygdskunskap betyder för barnen.150 

Visserligen har hembygden haft en plats i folkskolans undervisning, men den 
har haft en alltför obetydlig roll som en slags "torr" inledning till geografiäm
net. Med hembygdskunskap som ett särskilt ämne skulle dess betydelse kunna 
stärkas. Bruce betonar att hembygdsundervisningen främjade två framträdan
de krav som ställts på folkskolan, dels att den skulle vara praktisk, dels att den 
skulle vara mer nationell. Det förstnämnda betydde, enligt Bruce, att lärarna 
skulle främja barnens intresse för arbete. Skolbarnen skulle lära sig att "förstå, 
värdera och älska det praktiska arbetet".151 En bra metod för att uppnå detta 

148. Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919) 2:a tryckn. (Stockholm, 1920), s 7off. 
149. Folkskoleundervisningskommitténs betänkande, bd. IV, (Stockholm, 1914), s 18 
150. N. O. Bruce, "Hembygdsundervisningen i folkskolan", Svensk Läraretidning m 33 (1908), 

s 739. 
151. Ibid., 740. 
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var om barnen fick iaktta det mänskliga arbetet i levande livet. Det nationella 
kravet handlade om att undervisningen ska lära barnen att älska sitt fosterland. 
Något som även det bäst görs genom åskådning, det vill säga direkta iakttagel
ser, för det är svårt att väcka dessa känslor genom bilder, menar Bruce. Vad är 
då bättre än att stärka fosterlandskärleken genom hembygden?, frågar sig Bru
ce: 

Den genom egen åskådning vunna kännedomen om den närmaste omgiv
ningen är ju, som vi veta, den grund, man alltid måste bygga på, då man vill 
förmedla kunskap om sådant, som barnen ej själva fatt iakttaga. Och den sat
sen står nog fast, att ingen älskar sitt land, som ej först älskat sitt hem. Den, 
som ej känner sig liksom ha växt samman med en viss del av sina fäders jord, 
han har nog ej svårt att slita sig lös från hela sitt land och säga: 'jag har intet 
fosterland'.152 

11919 års normalplan syns inget av denna ideologiska retorik. Här påpekas en
dast att ämnet syftar till att främja elevernas "kännedom om hembygden, 
framför allt dess natur och arbetsliv" och att detta bör ske genom direkta iakt
tagelser, till exempel i form av undervisningsutflykter. Med hembygden som 
utgångspunkt formades vid sekelskiftet 1900 en ny modern geografi, vilken 
betonade samspelet mellan natur och kultur. 

Avslutande diskussion 
I 1800-talets svenska folkskola utvecklades det en undervisningstradition 
starkt knuten till klassrummet. Metodiken och läromedlen standardiserades 
på i860- och 70-talen utifrån en tysk evangelisk pedagogik. I samband med 
folkskollärarnas organisering breddades den pedagogiska debatten och folk
skollärarna fick också ett ökat inflytande i folkskolans didaktiska utveckling. 
En övergripande metodisk fråga rörde begreppet åskådning och folkskollärar
na diskuterade hur man på bästa sätt presenterade världen för skolbarnen. Två 
riktningar kan urskiljas. Den första, vilken framför allt framfördes i de offici
ella normalplanerna för folkskolan, angav att åskådligheten skulle tillgodogö
ras genom förevisandet av planscher i klassrummet. Utifrån det perspektivet 
kan man också se hur produktionen och användningen av planscher och tek
niska apparater växte mot 1800-talets slut. 

Den andra riktningen företräddes av en mindre grupp folkskollärare och 
folkskollärarinnor vilka eftersträvade mer realism, åskådlighet och självverk
samhet i folkskolundervisningen. De ville förlägga delar av undervisningen ut
omhus, speciellt vad gällde kunskapsområdena geografi och naturkunnighet. 
Denna "friluftspedagogiska" tradition utvecklades till en början i liten skala, 

152. Bruce, "Hembygdsundervisningen i folkskolan", s 739. 
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främst av lärare och lärarinnor vid läroverken och de högre flickskolorna. Även 
folkskollärarna inom SAF anknöt till denna inriktning i sina diskussioner om 
hur undervisningen skulle kunna göras mer praktisk och åskådlig. Därtill 
framfördes allt oftare under 1890-talet att folkundervisningen borde bli mer 
nationell, det vill säga att det fosterländska borde ges ett större utrymme. Dis
kussionerna kring detta kom till stor del att handla om hur man på bästa sätt 
förevisade fosterlandet och därmed uppmärksammades geografiämnets ställ
ning i folkskoleundervisningen. De reformpedagogiska diskussionerna kan 
därmed sammanfattas i form av en fråga. Hur skulle man, på en och samma 
gång, kunna göra undervisningen praktisk, åskådliggörande och nationell? Ett 
svar på frågan hittar vi i det tidiga 1900-talets diskussioner om ämnet "hem
bygdsundervisning". Ett andra svar relaterar till utvecklingen av "skolresor" 
som pedagogisk metod. 

Den aktivitetspedagogik som Berg beskrev i sina skrifter ingick i en inter
nationellt spridd pedagogisk reformrörelse. Utvecklingen i Sverige har stora 
likheter med utvecklingen i de andra europeiska länderna. Den gemensamma 
utgångspunkten var en kritik riktad mot traditionella undervisningsformer 
och ett intresse för att utveckla arbetsmetoder som stod mer i samklang med 
barnets psykologiska utveckling. Bland liberalt sinnade folkskollärare växte 
missnöjet mot det som de kallade för "formalism" och "verbalism" och de ar
betade för att utveckla nya arbetsmetoder. Skolresor uppmärksammades som 
en metod för att åskådliggöra klassrumsundervisningen, bland annat i ämnena 
geografi och historia. I det följande kapitlet ska vi se närmare på skolresans syf
ten. Johan Bager-Sjögrens bild av den tyska skolresan blir utgångspunkten för 
en diskussion om hur skolresemetoden mottogs av folkskollärarkåren. 
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Den tyska skolresemetoden introducerades i Sverige genom en artikel i Nord
isk T idskrifi 1894 skriven av docent Johan Bager-Sjögren. Artikeln uppmärk
sammades i Svensk Läraretidning året därpå och samma år mottog SAF:s 
centralstyrelse en motion från en av föreningens kretsar, vilken uppmanade 
centralstyrelsen att verka för att skolbarn i grupp skulle få möjlighet att resa 
med SJ till en nedsatt avgift.1 En liknande motion, skriven av Bager-Sjögren, 
behandlades detta år även av Uppsala Lärarförening.2 I följande avsnitt ska 
skolresemetodens introduktion i Sverige granskas. Bager-Sjögren och hans in
satser för att främja skolresor ska få en närmare presentation. Mottagandet av 
skolreseidén inom folkskollärarkåren kommer att diskuteras och här kommer 
också de pedagogiskt inriktade resor som föregick skolreseidén att presenteras. 

Johan Bager-Sjögren och den tyska skolresemetoden 
Johan Bager-Sjögren disputerade i teoretisk filosofi vid universitetet i Lund 
och blev docent 1893. Samma år utgav han skriften Herbert Spencer och utveck
lingsfilosofin, och i denna skrift framgår det att Bager-Sjögren hade ett intresse 
för pedagogiska frågor.3 Det var också på det pedagogiska området som Bager-
Sjögren gjorde karriär. Mellan åren 1894 och 1899 arbetade han som förestån
dare för den teoretiska provårskursen vid det högre allmänna läroverket i Upp-

1. J. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening 1880-1930. Minnesskrift (Stockholm, 
1930), 136. 

2. "Truppbiljetter för skolresor.", Pedagogisk Tids krift (1895), 209-212. Uppsala Lärarfören
ing var en krets till Svenska läraresällskapet - läroverkslärarnas organ. 

3. Bager-Sj ögrens senare texter tar även de utgångspunkt i den naturalism och utvecklings
filosofi som Spencer förordar och de behandlar frågor rörande pedagogik och barnpsyko
logi. Se till exempel Johan Bager-Sjögren, Uppfostran till och genom det sköna (Lund, 
1900). Denna studie av den estetiska bildningens historia tar sin utgångspunkt i Darwins 
tes om brukandets och icke brukandets lag. Det vill säga att ett organ som inte brukas 
förtvinar. Denna naturlag anses här även gälla på psykologins område, det vill säga, sin
nena blir förslappade om de inte tränas. Ibid., s 2-3. 
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sala. Därefter fortsatte han som folkskoleinspektör i Lund och Norrköping.4 

Bager-Sjögren genomförde 1893 en studieresa till östra Tyskland och det peda
gogiska seminariet vid Jena universitet. Under den tid han vistades där erbjöds 
han att delta i en skolresa för en grupp pojkar vid seminariets övningsskola. 
Detta skolreseföretag presenterade Bager-Sjögren i detalj i en artikel i Nordisk 
Tidskrift 1894, "En skolresa genom Harz. En bild af modern tysk pedagogik, 
svenska skolor till förebild."5 

En skolresa genom Harz 
Wilhelm Reins skolresemetodik utgjorde, som redan nämnts i kapitel 1, en 
"organisk" del av övningsskolans läroplan.6 Vid Reins folkskola började man 
med en veckolång skolresa i andra klass och skolresan var därefter ett årligt 
återkommande inslag. Resan fungerade dels som en avslutning och samman
fattning av det gångna året, dels som en förberedelse inför den kommande ter
minen.7 Bager-Sjögren var noga med att påpeka att den här typen av skolresor 
skilj de sig från de utflykter som förekom i de svenska skolorna. Sommarutflyk
ter eller skogsturer på en eller en halv dag, med vila och förströelse som hu
vudsakliga syften, var inte detsamma som en skolresa. Det var inte heller de 
kortare geografiska eller botaniska exkursioner som anordnades vid lärover
ken, på lektionstid eller under en ledig eftermiddag. Däremot var dessa min
dre exkursioner till stor hjälp vid förberedelserna av skolresan.8 Till skillnad 
från dessa mindre utflykters "smala" målsättningar syftade skolresan till att 
knyta samman alla lärotillfällen och ämnen till en större helhet: 

Utmärkande för en skolresa i egentlig bemärkelse är, att den förenar alla dessa 
ändamål, nytta och nöje, botanik, historia, geografi o.s.v., och att den sålunda 
tjänar skolans uppgift i det hela, icke blott någon enskild del däraf.9 

Skolresans huvudsyfte var att ge liv åt årets gångna skolarbete och därför skulle 
resmålet väljas utifrån vad som behandlats under året. Wilhelm Rein hade vid 
sin skola lagt upp ett antal fasta resmål anpassade till varje årskurs läroplan. 
Det var den tyska historien som styrde denna uppläggning. Studiet av histo
riska personer och händelser fördjupades genom resor till de trakter där denna 

4. Sigrid Leijonhufvud, red., Svenskt porträttgalleri XV (Stockholm, 1900), s 14; Erik Thyse-
lius, red. Vem är det? (Stockholm, 1912), s 15. 

5. Johan Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz. En bild af modern tysk pedagogik, 
svenska skolor till förebild", Nordisk tidskrifi för vetenskap, konst och industri (1894), s 
607-631. 

6. Edmund Scholz, "Schulreise", s 288. 

7. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 607, 627. 

8. Ibid., s 624. 

9. Ibid., s 624. 
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historia utspelats. I de övriga ämnena, exempelvis geografi och naturkunskap, 
anpassade man undervisningen i förhållande till respektive läsårs resmål. Un
der de första skolåren ansågs barnen för små för längre resor och istället ge
nomförde man kortare utflykter i hembygden. Vid elva års ålder började man 
studera medeltidens kejsardömen och en första längre resa genom Harz-regi-
onen anordnades. Följande år behandlades reformationstiden och då reste 
man till Wartburg. Nästa resa gick till Nordbayern, där skolbarnen fördjupade 
sig i katolska kyrkan och dess kulter. Sista året förlades resan till en storstad -
Leipzig eller Chemnitz. Syftet med detta stadsbesök var att pojkarna, som nu 
var på väg ut i vuxenlivet, skulle få bekanta sig med modern storindustri och 
världshandel.10 

Förberedelserna inför varje skolresa var noggranna. I de olika ämnena reka
pitulerades de erfarenheter man gjort under året. "Hvarje ämne hade fått nå
gon del af förberedelserna på sin lott", skriver Bager-Sjögren.11 Under 
geografilektionerna sammanställde eleverna reskartan och läraren anordnade 
mindre geologiska studier i närheten av Jena i förberedande syfte. Religionslä
raren förmedlade uppbyggliga citat att ha med på färden. Under sånglektio
nerna övade man på "både muntra och allvarliga" sånger lämpade för 
vandringsfärden, och gymnastiklektionerna gav möjlighet till att träna 
marschordningen. På detta sätt sammanställdes en resplan och ett reglemente 
för resan. Pojkarna fick anteckningsböcker i vilka de fick nedteckna bibelord, 
sånger och reskarta. En av deras viktigaste uppgifter var sedan att föra dagbok 
under resan. Skolresan var den sista händelsen inför sommarlovet och därför 
var dagboken viktig inför höstens första lektioner då erfarenheterna från skol
resan skulle redovisas. 

Den skolresa Bager-Sjögren deltog i gick till Harz med omnejd och sträckte 
sig över sex dagar. Avresedagen inleddes med en morgonandakt på skolgården 
och några avskedsord från skolans styresman Rein varefter det bar iväg till 
järnvägsstation. Den inledande vägsträckan gick med tåg, liksom hemresan, 
och däremellan vandrade deltagarna uppemot tolv timmar per dag mellan oli
ka byar, ibland färdades man även med tåg. Totalt utgjordes gruppen av tret
tiofyra personer. De deltagande skolbarnen bestod av tjugoen pojkar i 
elvaårsåldern. Deltog gjorde även skolans överlärare samt tolv manliga studen
ter från universitetets pedagogiska seminarium, vilket stod under Reins led
ning. 

Under de dagslånga vandringarna upprättades en särskild marschordning 
enligt militär förebild. Först gick en grupp om fyra, vilka fungerade som för
trupp och därmed också som vägvisare. Efter dem kom huvudgruppen, i sin 
tur följd av en eftertrupp bestående av fyra personer. Deras uppgift var bland 

10. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 627-628. 
11. Ibid., s 608. 
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annat att ta reda på sådant de övriga tappat på vägen. Grupperna styrdes av 
överläraren som med en visselpipa markerade kommandon såsom "halt" eller 
"framåt marsch". Där fanns också två "löpare", vilka fungerade som överlära
rens assistenter. Bager-Sj ögrens kommentar till denna uppställning var att 
denna "tysk-militäris tiska ordning tycktes roa pojkarne på det högsta".12 Den 
första dagens vandring inbegrep en toppbestigning, med påföljande lektion i 
geografi och en redogörelse för traktens betydelse under reformationen. Där
efter påbörjades marschen till kvällens natthärbärge, vilket dock inte nåddes 
förrän långt in på kvällen. Enligt de regler som uppställts skulle alltid midda
gen intas vid slutmålet för dagen. Det innebar att gruppen oftast inte fick 
kvällsmat förrän mycket sent på kvällen. Bager-Sj ögren beklagade sig över 
denna hårda programstyrning och ansåg att överlärarens nitiska fasthållning 
till det planerade programmet inte var någon föredömlig hållning. Efter tre 
dagars vandring fick gruppen ofrivilligt en fridag på grund av dåligt väder, vil
ket fick Bager-Sj ögren att presentera följande slutsats: 

För min del tror jag nu, att detta var det lyckligaste, som kunde hända oss; 
skall en längre skolresa kunna bli fruktbringande, så måste städse - af lätt 
insedda psykologiska skäl - ungefär halfvägs inskjutas en hel eller half hvilo-
dag, då lärjungarna få tillfälle att i ro samla sig efter de redan mottagna 
intrycken och därigenom förbereda sig till nya. Ännu nödvändigare är detta, 
då de, såsom fallet var med våra, blifvit grundligt fysiskt uttröttade.13 

Då det regnade även dagen därpå fylldes gruppen av missmod. Men överlära
ren bestämde, enligt Bager-Sjögren, "diktatoriskt" att programmet, som den
na dag inbegrep en toppbestigning av det 1141 meter höga berget Brockenhaus, 
skulle genomföras trots väderleken: 

Ett par af oss, för hvilka en skolresa hade en viktigare uppgift än att till hvarje 
pris realisera ett program, som var uppgjordt för vackert väder, föreslogo vis
serligen, att vi åtminstone skulle taga en annan väg och icke göra den 
ansträngande uppstigningen på Broeken nu, då det med visshet kunde förut
ses, att vi ingenting skulle få se där uppe. Men förgäves.14 

Bestigningen utfördes trots protester från seminariestudenterna. Efter en fem 
timmar lång vandring nåddes toppen, men i det regniga och kyliga vädret såg 
man intet av den berömda utsikten. När molnen började lätta två timmar se
nare, och man kunde ana att utsikten skulle klarna inom någon timma, var det 
dags att gå. Bager-Sjögren beklagade sig också över denna tyska punktlighet, 
men konstaterade samtidigt att inget av barnen klagade. Den sista dagen be

12. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 609-610. 

13. Ibid., s 617. 
14. Ibid., s 618. 
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sökte de en gruva där bergsmännens arbetsliv åskådliggjordes. Bergsarterna 
studerades och en omfattande mineralsamling medfördes tillbaka till skolan. 
Ett besök vid det närbelägna hyttverket var också inplanerat, men det hanns 
inte med på grund av den fridag man förut tvingats till. Bager-Sjögren skriver, 
"[k]anske var dock denna motgång liksom den förut omtalade med vädret i 
grunden ej att beklaga. Ty af alla tecken att döma voro pojkarna stoppmätta 
efter allt hvad de redan sett".15 

Under resans gång hade eleverna dokumenterat sina intryck i de dagböcker 
som medtagits. De hade också haft tillgång till en inlånad kamera och dessa 
bilder skulle komma att bli en bra utgångspunkt för kommande läsår när er
farenheterna från resan skulle tillgodogöras praktiskt. En viktig del av resan 
var den resekonferens som de äldre deltagarna höll varje kväll. Under denna 
konferens utvärderade man den dag som varit ur ett pedagogiskt perspektiv -
ett slags "pedagogiskt bokslut". Programmet för kommande dag togs upp och 
eventuella disciplinära ärenden behandlades. Gossarnas individuella särdrag 
diskuterades återkommande, eftersom ett huvudsyfte med resan var att läraren 
skulle lära känna eleverna bättre. De medföljande seminariestudenterna hade 
tilldelats ett par gossar var att särskilt studera och dessa iakttagelser gav också 
underlag för kvällsdiskussionerna.16 

Det var ett i hög grad internationellt resesällskap som Bager-Sjögren färda
des med. Förutom honom själv fanns här en fransman, två bulgarer och tre 
amerikaner i gruppen.17 Reins pedagogiska seminarium och tillhörande öv
ningsskola var, som tidigare nämnts, ett internationellt centrum. Hit reste pe
dagoger från hela världen för att delta i eller iaktta undervisningen och de tog 
med sig idéer och uppslag som de sedan utvecklade i sina egna länder. Skolre
severksamheten är ett exempel på detta. Åren 1895—96 vistades den engelska lä
rarinnan Catherine Dodd vid Reins seminarium för att lära sig mer om hans 
skolresemetod. Den rapport som Dodd publicerade vid hemkomsten ingick i 
en serie av specialrapporter från den brittiska skolstyrelsen och 1907 kom yt
terligare en rapport skriven av J.E.G. de Montmorency.18 Både Dodd och de 
Montmorency pekade i likhet med Bager-Sjögren på en del risker med det tys
ka förfarandet, de Monmorency ansåg att tyskarna ibland ställde för höga krav 
på barnen genom alltför långa resdagar och han tyckte inte om den militära 
disciplin som ofta rådde under resorna.19 

15. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 623. 

16. Ibid., s 611-612. 

17. Ibid., s 608. 

18. C.L. Dodd, "The school journey in Germany", i Special Reports on Educational Subjects, 
i8p6-p7, Board of Education, vol. 1 (London, 1897), s 512-534; J. E. G. de Montmorency, 
"School excursions and vacation schools", i Special Reports on Educational Subjects, Board 
of Education, vol. 25 (London, 1907), s 1-89. Se W. E. Marsden, "The School Journey 
Movement to 1940", Journal of Educational Administration and History nr 2 (1998), s 80. 

19. Marsden, "The School Journey Movement to 1940", s 80-81. 
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Skolresans treklang och dess syften 
Bager-Sjögrens artikel avslutas med en sammanfattande beskrivning av skolre
semetodens karaktär och dess syften för undervisning och fostran. Skolresan 
presenteras här som ett företag uppdelat i tre delar: förberedelse, genomföran
de och efterarbete, vilket kan beskrivas som skolresans treklang.20 

Till förberedelserna hörde bland annat att anpassa skolresans resplaner till 
lärjungarnas utvecklingsgrad, kroppsstyrka och fattningsförmåga. Resmålen 
skulle väljas utifrån läsårets gångna lektioner och elevernas del i förberedelser
na var i första hand att repetera det som behandlats under året: 

Skolresan skall i första rummet illustrera och komplettera detta; att förbereda 
den framtida undervisningen genom att skaffa ett förråd af lämpliga åskåd
ningar för denna, kommer ock i betraktande, fast först i andra rummet. Ty 
endast för det, som förut genomgåtts, finns den rätta emottagligheten.21 

Lärarens förberedande arbete omfattade också ordnandet av de praktiska ting
en. Till dessa hörde att boka logi och färdbiljetter, ordna med matfrågan samt 
ansöka om rabatter på inträdesavgifter m.m. Under själva resan rekommende
rade Bager-Sjögren det arbetssätt som användes under den tyska resan, det vill 
säga att läraren följde en dagsplanering och var grundligt insatt i vad som skul
le åskådliggöras under dagen. Vid lämpliga tillfällen samlade sedan läraren 
eleverna för att hålla kortare lektioner. Man kunde till exempel berätta sagor 
från trakten, redogöra för historiska tilldragelser eller hålla en geologisk de
monstration. Det viktiga var att uppmärksamma eleverna på vad som var sär
skilt lärorikt med den plats de befann sig på. Vad gällde andra riktlinjer att 
förhålla sig till under resan hänvisade Bager-Sjögren till sin reseskildring. Han 
påpekade dock att flera av riktlinjerna var av tvivelaktigt värde, till exempel 
den strikta punktligheten och det alltför omfattande programmet.22 Den sista 
delen av skolresan handlade om efterarbetet, det vill säga hur man på bästa sätt 
tillgodogjorde sig skolresan i den fortsatta undervisningen. Ett sätt var att in
leda den nya terminen med samtal och redovisning av färden. När sedan min
nena fått liv kunde de olika ämneslärarna knyta an till elevernas upplevelser. 

Skolresans betydelse för undervisningen bestod i att den gav ökade kunska
per samtidigt som elevernas iakttagelse- och omdömesförmåga övades. Bager-
Sjögren framhävde också skolresans nytta för estetisk, moralisk, fosterländsk 
och fysisk fostran. Skolresan gav också läraren tillfälle att närmare bekanta sig 
med eleverna, vilket underlättade möjligheter att ge en mer individualiserad 
undervisning, något som eftersträvades av reformpedagoger vid denna tid. 

20. Denna uppdelning går tillbaka till den apodemiska litteraturen från 1600- och 1700-

talet. Se kapitel 1. 
21. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 624. 

22. Ibid., s 625. 
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Men den vänskapsrelation mellan lärare och elev som förväntades uppstå un
derlättade inte bara skolarbetet utan också det moraliska inflytandet. Sam
mantaget inbegreps här en rad av de idéer gällande undervisning som under 
1880- och 1890-talet diskuterades av reformpedagogerna. Skolresan utgör allt 
som allt "ett af våra allra förnämsta uppfostringsmedel", skriver Bager-Sjö-
gren.23 

Skolresorna och fosterlandskärleken 
Bager-Sjögren ansåg att skolresor var en nödvändighet även för de svenska 
skolorna. Det främsta skälet för dess införande var dess nytta i förhållande till 
fosterlandskärleken: "Det har ofta anmärkts och utan tvifvel med rätta, att 
denna hos oss svenskar är slappare och mindre medveten än hos våra grann
folk".24 Denna åsikt var vida spridd bland Sveriges intellektuella vid denna tid. 
Man talade om en bristande nationell instinkt, bland annat mot bakgrund av 
den oroväckande emigrationen och socialismens utveckling i Sverige.25 Beho
vet av en starkare nationalkänsla och nationalstat var en fråga som stod högt 
på den offentliga dagordningen under 1890-talet.26 Många argumenterade i 
likhet med Bager-Sj ögren för att Sverige och det svenska skulle ges mer utrym
me i skolundervisningen.27 

Flickskolelärarinnan Ellen Fries menade att den under 1800-talet framväx
ande fosterländska rörelsen syntes ha stannat inom överklassen. Den var allt 
för mycket en försvarsrörelse och dess svaghet var att den lätt blev enbart este
tisk, det vill säga "en skåltalens, festernas, de stolta minnenas fosterlandskär
lek".28 Vad som krävdes, enligt Fries, var en folklig förankring av en sund, 
naturlig och stark nationalanda, och det var hos ungdomen denna rörelse hade 
sin framtid. "Men huru skall ungdomen danas till svensk un gdom?", frågade 
sig Fries. I sitt svar koncentrerade hon sig på skolans och skolämnenas roll och 
liksom en annan kollega inom den högre utbildningen, Nils G. W. Lagerstedt, 
betraktade hon en nationellt inriktad geografi- och historieundervisning, som 

23. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 629. 

24. Ibid., 628. 

25. Pär Fransson, "Välkommen till hembygden! Medborgarens guide till det Det Nya 
Sverige", i Sekelskiftets utmaningar, red. Ann-Katrin Hatje (Stockholm, 2001), s 43. 

26. Anders Ekström, Den utställda världen (Stockholm, 1994), s 265. Se även Sverker Sörlin, 
Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genom
brottet (Stockholm, 1988), s 94-114. 

27. Ellen Fries, "Skolan och fosterlandskärleken. Några reflexioner", Nordisk tidskrift för 
vetenskap, industri och konst (1894), s 393-405; Nils G. W. Lagerstedt, "Några ord om fos
terlandskärleken och skolan", Verdandi (1893), s 1-8; Ellen Key, "Patriotism och läse
böcker", Ord och Bild (1898), 136-144. 

28. Fries, "Skolan och fosterlandskärleken", s 395. Fries (1856-1900) var den första kvinnan 
som disputerade i Norden. Hon tog examen i ämnena historia, statskunskap och nord
iska språk. Efter disputation genomgick hon en pedagogisk utbildning och arbetade 
sedan som lärare och studierektor vid en flickskola. Ann-Sofie Ohlander, "Kvinnliga 
äventyrare? De första kvinnorna vid universiteten.", Tvärsnitt nr 3-4 (1994), s 46. 
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den viktigaste utgångspunkten.29 Geografikunskaper kombinerade med kun
skaper i historia, statistik och statskunskap var medlet till att lära ungdomen 
att deras Sverige också var deras fäders land: 

Af Sverige borde Sveriges ungdom från skolan fa den fullständigaste bild. De 
unga skulle lära känna dess produkter och dess industri, de skulle besöka dess 
grufvor och dess sågverk, om icke annat så åtminstone genom liffulla skild
ringar och de skulle lära sig förstå, hvilka rikedomar vi äga. De unga skola 
besöka våra landtgårdar och fäbodar, de skola lära sig älska Skånes fruktbara 
slätter med deras stora, hvita bondgårdar och ståtliga herresäten lika väl som 
nordens stolta snöberg, de oändliga fjällvidderna med deras tallösa renhjordar 
och spridda lappkåtor.30 

I Fries artikel framhävdes den svenska naturens betydelse för fostran av natio
nalkänslan. Idén om naturens betydelse för fosterlandskärleken var central un
der 1800-talet.31 Vid sekelskiftet 1900 ansågs också naturkärleken vara en för 
svenskar unik och särskiljande egenskap.32 

Fries påpekade i sin uppsats "Skolan och fosterlandskärleken" att skolan 
inte borde vara "njugg på utfärder och vandringar" när det handlade om att 
främja de rätta fosterländska känslorna.331 samma årgång av Nordisk Tidskrifi 
fanns Bager-Sjögrens artikel där detta tema utvecklades. Redan 1810 önskade 
pedagogen Carl Ulric Broocman införa fotvandringar som ett medel för att 
stärka kunskapen om fosterlandets geografi och därmed också få folket att äls
ka landets natur. Författaren och läroverksläraren Carl Jonas Love Almqvist 
uttryckte liknande idéer. Man skulle vandra sig svensk.34 Bager-Sjögrens argu
mentation var en utveckling av denna idé: 

29. Lagerstedt, "Några ord om fosterlandskärleken och skolan", s 1-8. Lagerstedt (1847-1925) 

blev fil. dr. 1869 och arbetade som adjunkt vid Östermalms läroverk 1871-1913. Han var 
ledamot i styrelsen för Pedagogiska Sällskapet i Stockholm 1892-1902. Anna Sörensen, 
Pedagoger och Pedagogiska problem (Stockholm, 1942), s 18; Bager-Sjögren, "En resa 
genom Harz", s 630. 

30. Fries, "Skolan och fosterlandskärleken", s 400f. 
31. En rad processer under 1800-talet medverkade till att den svenska naturens värden "upp

täcktes" och integrerades med den nationella rörelsens syften, till exempel 1800-talets 
naturvetenskaper, den framväxande turiströrelsen och de nationalromantiska konstnärer
nas inriktning på svenskt landskapsmåleri. Se till exempel Christer Nordlund, "Naturen 
och det nationella i det tidiga 1900-talets Sverigelitteratur" i Sekelskiftets utmaningar\ red. 
Ann-Katrin Hatje (Stockholm, 2002), s 76-84. 

32. Sörlin, Framtidslandet, s io2f. Se även idem., "Nature, Skiing and Swedish Nationalism", 
The International Journal of the History of Sport, nr 2 (1995), s 151. 

33. Fries, "Skolan och fosterlandskärleken", s 402. 

34. Bo Grandien, "Landskap och människa. Om den litterära och konstnärliga fotvand
ringen under 1800-talet", i Historiens vingslag, red. Bränder Jonsson, Broberg & Johan
nesson (Stockholm, 1987), s 33-51; Orvar Löfgren, "Nationella arenor", s 90. 
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Vi måste föra ut våra unga, både från folkskolor och storskolor, både gossar 
och flickor, ut i den svenska naturen, ut bland det svenska folket, där det lef-
ver och arbetar i bergslag, på slätter och i de djupa skogarna, vi måste låta dem 
studera svensk historia i de minnesmärken den satt sig från forntidens runste
nar, skeppssättningar och ättehögar, medeltidens kyrkor, vasahusets borgar 
och storhetstidens slott ned till det fredliga nutidsarbetets monumenter. Den 
skall på det sättet fa en helt annan realitet för barnen än någon lärobok kan 
gifva, och de skola ha något i behåll, långt sedan årtal och namn runnit ur 
minnet.35 

Den betoning på historiskt inriktad geografiundervisning som framträder hos 
Bager-Sjögren förändrades något när folkskollärarna började utveckla skolre
seidén. De "monument" som representerade det nya moderna och industria
liserade Sverige blev ett mer framträdande resmål än de historiska 
minnesmärkena. 

Av det ovan sagda framgår att resandet diskuterades som en metod för na
tionell inskolning. Etnologen Orvar Löfgren uppmärksammar detta i sin 
forskning och han betraktar resorna som ett medium genom vilket man blev 
"hemmastadd i nationen".36 Resandet var ett sätt att få ökad kunskap om 
Sverige och dess landskap, och detta skulle sedan ligga till grund för en starkare 
fosterlandskärlek och en ökad samhörighetskänsla mellan samhällsklasserna. 
Detta tema återfinner vi också inom Svenska Turistföreningen, som blev en 
varm förespråkare av skolresor vid sekelskiftet 1900. STF:s arbetsuppgift var i 
högsta grad att göra det svenska folket, och alldeles särskilt skolungdomen, 
hemmastadda i sitt land. På 1880-talet publicerade föreningen "Råd för vand-
ringslystna ungdomar" och här påpekades vilken effekt vandringarna borde ha 
på fosterlandskänslan: 

Ty visst är, att, om ej fosterlandskärlekens heliga eld vaknar hos dem, som är i 
tillfälle att med egna ögon se sig omkring i vårt härliga fädernesland, då kan 
intet väcka den till lifs, då är den mannen eller kvinnan ej värd att kallas 
svensk?1 

1890-talets pedagoger utgick från en ny form av nationalism när de argumen
terade för resor. Deras nationella retorik kan relateras till det nationella upp
svinget under 1890-talet, vilket bland annat innefattade utvecklingen av en 
mer modern och framåtblickande föreställning om Sverige. Den nya Sverige
bilden beskrev Sverige som ett land rikt på resurser, ett land i välstånd och som 
därtill hade en "förstklassig produktiv förmåga".38 Den nya framåtblickande 
nationalismen ersatte en äldre nationalistisk strömning vilken hade haft en 

35. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 628. 

36. Löfgren, "Nationella arenor", s 99. 
37. Fredrik Svenonius, "Råd till vandringslystna ungdomar", STF:s Årsskrift (1888), s 84. 

38. Sörlin, Framtidslandet, s 10. 
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mer militaristisk och tillbakablickande inriktning och som baserades på histo
riska berättelser om krigskungars bedrifter på fältslagen.39 En viktig utgångs
punkt för det nationella uppsvinget var det upplevda behovet av det krävdes 
en starkare nationell samling för att motverka sådant som upplevdes som ett 
hot mot nationen, exempelvis emigrationen.40 I detta sammanhang ansågs 
skolresorna ha mycket att bidra med. 

"Ut i det fria - det nya släktets nya skola" 
Bager-Sjögren utvecklade sina tankar om skolresemetodens nytta i ett tal inför 
det Nordiska skolmötet i Stockholm 1895, "Om exkursioner såsom medel för 
undervisning och uppfostran".41 Här inledde han med en utläggning om skol-
resornas pedagogiska utgångspunkt: åskådningsprincipen. Sinnena var kun
skapens portar och den undervisning som vill vara framgångsrik måste utgå 
från åskådningen. Det var de erfarenheter som erhölls genom egna iakttagelser 
och egna undersökningar av verkligheten som gav en i minnet bestående kun
skap. Han ansåg att den rådande "verbalismen" i skolundervisningen skulle 
kunna besegras om läroboksundervisningen kompletterades med upplevelser 
hämtade från verkligheten själv: 

Alla framsteg till trots låter det sig ock lätteligen visas, att det ord- och bokvä
sen, eller som det gamla slagordet lyder, den verbalism, som af forno var sko
lans arffiende, ännu lång ifrån öfvervunnits. Följdriktigt borde vi ju ingen 
annan lärobok gifva åt de unga än verkligheten själf — ty blott den svarar mot 
åskådningsprincipens kraf.42 

Klassrumsundervisningen kunde förvisso vara åskådliggörande, genom plan
scher och naturaliesamlingar, men det krävdes även att eleverna fördes ut i na
turen för att lära av livet, och "ej blott av böcker, bilder och samlingarnas 
lösryckta exemplar".43 

Bager-Sjögrens tal var också ett försvar av den skolreseidé som han hade 
presenterat året innan. Han påpekade att hans förslag om allmänna skolresor 

39. Sörlin, Framtidslandet s 97. 
40. Behovet av nationell samling uttrycktes bland annat av den s.k. unghögern, till exempel 

genom Rudolf Kjellén i en uppsats med titeln "Nationell samling" och i Adrian Molins 
tidskrift Det nya Sverige. Molin var även sekreterare i Nationalföreningen mot emigra
tion, vilken bildades 1907. Per Fransson, "Välkommen till hembygden! Medborgarnas 
guide till Det Nya Sverige", i Sekelskiftets utmaningar\ red. Ann-Katrin Hatje (Stock
holm, 2001), s 45. Se även Sörlin, Framtidslandet, s 96 och i96f 

41. Johan Bager-Sjögren, "Om exkursioner såsom medel för undervisning och uppfostran", 
Verdandi (1895), s 169-178. 

42. Ibid., s 169. 

43. "Truppbiljetter för skolresor", Pedagogisk tidskrift (1895), s 209. Även refererad i "Skolre
sor. Ett praktiskt förslag", Svensk Läraretidning m 27 (1895), s 333-
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kritiserats, bland annat hade man påpekat att skolan skulle "nödgas flacka jor
den runt" för att uppfylla den helhetssyn som Bager-Sjögren efterfrågade. Det
ta betraktade Bager-Sjögren som ett bevis på att många lärare "ännu icke insett 
hemlandskunskapens grundläggande betydelse". Kravet på vetenskaplig och 
systematisk fullständighet i undervisningen hade fatt skolan att försumma det 
"egna på bekostnad av det främmande, det konkreta och lefvande på bekost
nad af döda abstraktioner; för det i tid och rum aflägsna försummas det när
liggande".44 Bager-Sjögren relaterade kritiken till den tidigare nämnda tra
ditionen av bildningsresor inom de högre samhällsklasserna, de så kallade 
Grand Tours. Dylika resor var avundsvärda, menade Bager-Sjögren, men de 
var inte oumbärliga och för en allmänskola var hemlandet gott nog. Detta var 
en reflektion som, i förhållande till den västerländska resetraditionen, kan ses 
som ett uttryck för ett försök att bredda målgruppen för den pedagogik som 
bildningsresan byggde på, samtidigt som dess inriktning snävades in. Bager-
Sjögren hade ett kritiskt förhållningssätt till utlandsresorna - de innefattade av 
nödvändighet ett visst kringflackande "vida omkring i världen". Det var 
mycket bättre om man kunde koncentrera sig på hemlandet.45 

I sitt tal skiljer Bager-Sjögren på två olika former av utomhusbaserad under
visning; exkursioner och skolresor. Exkursionerna bestod, enligt Bager-Sjö
gren, av kortare utfärder till museer, fabriker, naturmiljöer eller en kulturbygd 
över en hel eller halv dag. "Verkliga skolresor" utgjordes av längre rundresor 
på en vecka eller mer, i enlighet med den tyska skolreseidén. Bager-Sjögren an
vände sig av begreppet friluftsundervisning som en övergripande beteckning 
på den undervisning som förlades utomhus. Han gav också exempel på vilket 
sätt exkursioner kunde vara till nytta för de olika ämnen som behandlades i 
skolan, bland annat geografi, naturhistoria, modersmål och historia.46 

Bager-Sj ögrens tal avslutades med ett upprop: "Nej, ut i det fria, ut i lifvet 
och naturen - där är det nya släktets nya skola".47 Han pekade därmed på fri-
luftsundervisningens två huvudmålsättningar, att föra eleverna ut i samhället 
och ut i naturen. Där skulle eleverna genom direkta iakttagelser studera män
niskans samspel med sin omgivning. Bager-Sjögren pläderade för en pedago
gisk strömning där natur- och kulturlivet införlivades mer praktiskt i 
undervisningen. Han strävade också efter att legitimera sina idéer med hjälp 
av den fosterländska rörelsens retorik. Bager-Sjögrens argumentation kan även 
ses som ett försök att göra resor till en angelägenhet för alla. Han var noga med 
att framhålla att skolresemetoden borde vara möjlig att införa i a lla Sveriges 
skolformer: läroverken, de högre flickskolorna och folkskolorna. Bager-Sjö-
grens agerande i frågan innebar att bildningsresans idé överfördes till folksko

44. Bager-Sjögren, "Om exkursioner såsom medel för undervisning och uppfostran", s 171. 

45. Ibid, s 171. 

46. Ibid., s 172-176. 

47. Ibid., s 178. 
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leundervisningen samtidigt som den fick en starkare koppling till Sverige och 
det svenska. 

Tidiga former av exkursioner och sommarvandringar 
Bager-Sjögren påpekade, som redan nämnts, att skolreseidén skiljde sig från 
de former av utflykter som praktiserades vid de svenska läroanstalterna under 
1800-talet. Det fanns dock undantag och Bager-Sjögren nämnde själv några 
exempel på skolor och lärare som hade använt sig av den form av friluftsun-
dervisning som skolreseidén stod för. 

Elever från en högre flickskola tvättar sina fötter under en sommarvandring. 
(STF:s Årsskrift 1904) 
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Sommarvandringar 
Dagsutflykter för botaniska studier och insamling av växter utvecklades till en 
tradition vid elementarläroverken vid sekelskiftet 1800. Denna exkursions-
verksamhet präglades av den insamlingstradition som Carl von Linné etable
rade under 1700-talet.48 Under 1800-talet blev det också allt vanligare att unga 
manliga studenter vid universitet och läroverk, ensamma eller i mindre grup
per, genomförde längre rundvandringar i de svenska landskapen.49 Detta var 
resor vilka i likhet med skolresan sträckte sig över flertal dagar, ibland upp till 
en månad, och dessa fotvandringar kallades ibland för sommarvandringar.501 
etnologen Mats Rehnbergs skildring av skolungdomars och studenters vand
ringar under 1800-talet, menar han att den linneanska traditionen inspirerade 
resenärerna till att studera inte bara naturen, utan också människornas liv. 
"Botaniken har dock i ett par sekler utgjort huvudmålet för svenska ungdomar 
på deras väg ut i den fria naturen", skriver Rehnberg.51 Historikern Marika 
Hevosmaa belyser hur det nyttoinriktade resande som betecknade den linne
anska traditionen kompletterades med ett mer upplevelseinriktat resande un
der romantiken. Mot bakgrund av romantikens emotionellt laddade natursyn 
började resenärer söka efter sublima och känsloladdade möten med storslagen 
och vild natur.52 

Under 1880-talet började lärarledda vandringar med skolklasser prövas och 
det var några lärare och lärarinnor i Stockholm som låg bakom denna utveck
ling. Läroverksläraren Nils G. W. Lagerstedt och flickskolelärarinnan Lilly 
Engström var två av pionjärerna.53 De ingick båda i det nätverk av reformsin
nade lärare och lärarinnor som möttes i Stockholms Pedagogiska sällskap.54 

Från mitten av 1880-talet och framåt genomförde Lagerstedt veckolånga bota

48. Tore Linnell, "Skolexkursioner - en historik" i Exkursioner, Skolöverstyrelsen (Stock
holm, 1971), s 7-13; Mats Rehnberg, "Från skolbänken till vandringsleden", STF:s Års
skrift (1945), s 278-286. 

49. Rehnberg, "Från skolbänken till vandringsleden", s 278. Se även Marika Hevosmaa, "Att 
söka kulturen i naturen: Natursynen i reseskildringar av Sverige från det tidiga 1800-

talet", i Från Karakorum till Siljan: Resor under sju sekler, red. Hanna Hodacs & Åsa 
Karlsson (Lund, 2000), s 257-286. 

50. År 1886 bildas "Sällskapet för främjandet af Stockholms skolungdoms sommarvand
ringar" av läraren Thomas Mazer. Sällskapet delade ut bidrag till förtjänta elever, vilka i 
sin tur hade att följa en i förväg godkänd resplan, samt att lämna in en skriftlig rapport 
vid hemkomsten. Bager-Sjögren, "En resa genom Harz", s 630. Vid sekelskiftet 1900 bil
dades det liknande sällskap vid en rad andra skolor, till exempel Föreningen för befräm
jandet af Wallinska skolans sommarvandringar och Föreningen för skolvandringar vid 
Anna Sandströms skola. 

51. Rehnberg, "Från skolbänken till vandringsleden", s 284. 
52. Hevosmaa,"Att söka kulturen i naturen", s 26of. 

53. Ytterligare en pionjär var Carl Jonas Love Almqvist, som redan på 1820-talet företog 
längre fotvandringar med sina studenter vid elementarläroverket i Stockholm. Grandien, 
"Landskap och människa", s 38. 

54. Sörensen, Pedagoger och pedagogiska problem, s 6-8. 
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niska exkursioner med elever från Östermalms allmänna läroverk, till bland 
annat Oland och Gotland.55 Engström, som arbetade vid Statens normalskola 
för flickor, företog under en rad år från slutet av 1880-talet månadslånga som
marvandringar med den avgående årskursens flickor.56 Hon hade ett mer his-
toriskt-geografiskt syfte med sina resor. En rad läroverk och flickskolor i 
Stockholm och ute i landet följde i deras fotspår.57 

De pedagoger som under 1800-talet förespråkade fotvandringar hade både 
åskådningspedagogiska och fosterländska utgångspunkter, vilket jag redan har 
berört ovan. På 1820-talet skrev Carl Jonas Love Almqvist att fotvandringar 
gjorde det möjligt att lära känna det svenska folket samtidigt som man kunde 
tillägna sig ett mer praktiskt sätt att se på saker och ting. "'Ty sålunda lära vi i 
grunden och verkligheten (ej genom blotta idéer och speculationer, ekonomis
ka och statistiska systemer m.m.) känna vårt folk och vårt land'", menade 
Almqvist. Syftet var att "'genom Vandringar i Sveriges landskap, bland Svea 
folk, blifva svensk"'.58 

Resor och utflykter med folkskolebarn 
Utflykter och resor förekom även inom folkskoleväsendet vid slutet av 1800-
talet. När skolreseidén uppmärksammades i Svensk Lärareti dning 1895 fick re
daktionen ett brev från Strängnäs folkskola. Läraren där kunde berätta att de 
sedan drygt tio år ordnat en årlig resa till Stockholm. Under dessa resor besök
te man bland annat Slottet, Riddarholmskyrkan, Katarinahissen, Brunke-
bergstunneln och Skansen (öppnades 1891). Bage r-Sjögren berättade om en 
annan typ av dagsresor med ett exempel hämtat från Klara folkskola i Stock
holm. Hösten 1894 reste 400 barn från denna folkskola med ångbåt till Grips
holm och Mariefred. Denna utflyktsverksamhet växer fram runt 1890 och 
genom de korta notiser som publicerades i Svensk LäraretidningVaxv man följa 
dess utveckling. Det handlade till största delen om stora grupper av skolbarn 
och det var ofta en eller flera personer ur den välbärgade medelklassen som 
bjöd på resan. Den här utflyktsverksamheten främjades till lika stora delar för 
dess pedagogiska som dess rekreativa nytta. 

Två typer av skolutflykter kan urskiljas under 1890-talet. De första var de 
utflykter som Bager-Sjögren kallade för exkursioner. De hade ett tydligt un
dervisningssyfte och resmålen utgjordes av zoologiska trädgårdar, slott och 

55. Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz", s 630. 
56. Ebba Heckscher, "Lilly Engström", Verdandi (1921), s 102. Ett exempel på en reseskild

ring, se Lilly Engström, "En sommarvandring 1890", STF:sÅrsskrift (1892), s 140-154. 
57. I STF:s årsskrifter från 1890-talet finns ett flertal reseberättelser från skolor runt om i 

Sverige. Se till exempel, Otto N-g, "Från tio Beskowiters sommarvandring 1892", STF:s 
Årsskrift (1893), s 89-101; A.W., "Från elfva Beskowiters Dalafärd", STF:s Årsskrift (1894), 
s 206-210. 

58. Grandien, "Landskap och människa", s 38. 
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museer och andra stadsinrättningar. Ovannämnda resor till Stockholm, 
Gripsholm och Mariefred är exempel på detta. Fler exempel finns. Sommaren 
1890 reste 300 pojkar från Östermalms folkskola med ångbåt till Gripsholms 
slott. De studerade slottets samlingar och innan avfärd samlades de på borg
gården och sjöng fosterländska sånger.59 Ett andra exempel är hämtat från 
Hössa folkskola. Sommaren 1896 vandrade de till Ulricehamn, och reste däri
från med ångbåt till Torpa slott. Slottets samlingar betraktades och läraren 
höll en föreläsning om den svenska medeltiden och stormaktstiden. Efter båt
färden tillbaka besökte de även Ulricehamns sanatorium innan vandringen 
hemåt inleddes.60 Varför man besöker ett sanatorium synes svårförklarligt. Det 
kan dock tänkas representera ett av de "fredliga nutidsarbetets monumenter" 
som Bager-Sjögren skrev om. Ett tredje exempel är den dagsutflykt till Lund 
som ett 60-tal elever från församlingarna i Alstad och Anderlöf genomförde 
samma år. De besökte bland annat en zoologisk trädgård, kulturhistoriska 
museet, domkyrkan och universitetet.61 

Den andra typen av resor hade en mer rekreativ karaktär och det var också 
en form av massutflykter som i första hand genomfördes av de större städernas 
folkskolor. I anslutning till vårens ankomst anordnade man utflykter till när
belägna grönområden. Stockholms folkskolor besökte vanligtvis Haga, Skan
sen och Djurgården.62 Sommaren 1896 gjorde Maria församlings folkskola en 
dagsutflykt till Fjäderholmens restaurang. 200 barn deltog och man var in
bjudna av restaurangens ägare. Barnen bjöds på förfriskningår och lek i det 
gröna, medan lärarinnorna åt middag på restaurangen.63 Syftet med dessa ut
flykter var att erbjuda frisk luft och fri lek i det gröna som ett hälsosamt kom
plement till det ofta mycket fattiga och ohygieniska livet i stadsmiljön. 

Uppfattningen att friluftsliv och friluftslek skulle kunna motverka stadsli
vets negativa inflytande på barn och ungdomars naturliga utveckling blev 
framträdande under 1890-talet.64 Det bildades särskilda sällskap för främjandet 
av friluftslek i Göteborg och Stockholm i syfte att ge barnen utrymmen och 
möjligheter till stärkande frilufts- och sportaktiviteter.65 Ett rekreativt frilufts

59. Svensk Läraretidning VM 22 (1890), s 220. 

60. Svensk Läraretidning nr 28 (1896), s 410. 

61. Svensk Läraretidning nr 24 (1896), s 360. 

62. Svensk Läraretidning nr 21 (1895), s 260. 

63. Svensk Läraretidning nr 26 (1896), s 385. 

64. Se till exempel, Svensk Läraretidning m 44 (1896), s 623E Hä r återges en diskussion från 
Pedagogiska sällskapet i Örebro angående frågan "Hvad bör inom vårt samhälle göras för 
främjandet af ungdomens fria lekar?". 

65. Friluftslek var ett mångtydigt begrepp, det kunde innefatta allt från brännboll, skidåk
ning och kälkåkning, till svenska lekar som varpa och skridsko. Om 1800-talets lekrö
relse, och dess civilisationskritiska inslag, samt dess relation till gymnastikens historia, se 
Jens Ljunggren, Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Stock
holm, 1999), s 2I3f. 
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liv erbjöds också genom de sommarlovskolonier för fattiga och sjukliga folk
skolebarn som infördes under 1880-talet.66 

Sammanfattningsvis kan man säga att det under det sena 1800-talet utveck
lades en utflyktsverksamhet för folkskolebarn, bland annat mot bakgrund av 
den åskådningspedagogiska principen, men också i förhållande till ett bland 
folkskollärare växande intresse för hälsorelaterade frågor. Målet för folkskolor
nas dagsutflykter var oftast en stad, eller en stads grönområden, beroende på 
utflyktens syften. Stadsbesöken präglades av ett intresse för stadslivets nymo
digheter, framför allt järnvägen och ångbåtstrafiken, men man intresserade sig 
också för stadens institutioner, till exempel dess museer, universitet och stads
hus. 

SAF uppmanas att främja skolresor 
Bager-Sjögrens skildring av den tyska skolreseverksamheten och hans övriga 
initiativ för att främja skolresor uppmärksammades av SAF genom artiklar och 
notiser i Svensk Läraretidning. Första diskussionen om skolvandringar inkom 
till Svensk Lärare tidning i februari 1895. Det var ett brev från Lunds pedago
giska sällskap där man under ett möte diskuterat skolungdomens sommar
vandringar.67 Inledningsanförandet hölls av sällskapets ordförande C. 
Sprinchorn. Sommarvandring betydde, enligt Sprinchorn, en längre utflykt 
utförd av en lärare eller lärarinna med en grupp elever. Den skulle utföras efter 
en på förhand uppgjord plan och skulle ingå som ett led i folkskolans uppfost
ran och undervisning. I stort överensstämde Sprinchorns föredrag med de tan
kar kring skolresan som Bager-Sjögren presenterade i sin artikel och denna var 
nog också utgångspunkten för det pedagogiska sällskapets diskussion. Sprin
chorns föredrag avslutades med en anmärkning som framhävde skolreseidéns 
koppling till frågan om åskådningsundervisning: "Mera än hittills borde man 
som åskådningsmaterial vid undervisningen begagna sig af naturen, af museer, 
märkliga byggnader, historiska minnesmärken o.s.v."68 

Några månader efter diskussionen i Lund, och mot bakgrund av sällskapets 
beslut att få alla skolor i Lund att göra skolresor, genomförde folkskolläraren 
Nils Lundahl en skolresa genom Skåne med sin folkskoleklass.69 Efter sin resa 
påpekade Lundahl att "[s] kulle skolresor blifva något allmänna, borde man 
ingå till järnvägsstyrelserna med anhållan om anskaffande af särskilda skolre

66. Den första svenska sommarlovskolonin anordnades 1883. Ar 1900 fanns en organiserad 
koloniverksamhet i elva svenska städer. En av initiativtagarna i Stockholm var folkskollä
rarinnan Agnes Lagerstedt, syster till läroverksläraren Nils G. W. Lagerstedt. Se Aiin-
Charlotte Miinger, Stadens barn på landet: Stockholms sommarlovskolonier och den 
moderna välfärden. (Linköping, 2000), s 2f. 

67. "Skolungdomens sommarvandringar", Svensk Läraretidning nr 6 (1895),s 

68. Ibid., s 72. 

69. Denna skolresa beskrivs i kapitel sex. 
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sebiljetter till billigare pris än vanliga halfbiljetter."70 Detta var en huvudfråga 
i förhållande till skolresemetodens utveckling. För ett större genomslag kräv
des billigare resekostnader. Frågan kom att diskuteras i SAF:s ce ntralstyrelse 
redan samma år. 

SAF tillsätter sin första skolresekommitté 
År 1895 inkom en motion till SAF:s centralstyrelse skriven av föreningens krets 
i Strövelstorp. Denna krets uppmanade centralstyrelsen att verka för att folk
skolebarn i grupp skulle få möjlighet att resa med SJ till en nedsatt avgift.71 

Förmodligen hade de inspirerats av Bager-Sj ögrens tidigare nämnda motion 
vad gällde denna fråga. I motionen diskuterades skolresornas syften och mo
tionärerna var mycket utförliga i sin beskrivning: 

Genom dessa skolutfärder kunna de unga fa klara föreställningar om förhål
landen och föremål, som ofta omnämnas vid undervisningen, såsom fabriker, 
grufvor, fästningar, fartyg o.d. Under dylika resor skärpes iakttagelse- och 
omdömesförmågan, sinnet för naturen och det sköna utbildas, fosterlandskär
leken väcks och stärkes genom den på erfarenhet grundade kännedomen om 
fäderneslandet. Barnen läras att reda sig under för dem nya förhållanden, och 
resorna hafva ett stärkande och lifvande inflytande på kroppen.72 

Motionärerna hänvisade till de åtgärder som vidtagits i en rad europeiska sta
ter i syfte att främja skolresor och kretsen frågade sig om inte den svenska sta
ten skulle kunna fås att främja skolresor i Sverige på liknande sätt.73 Denna 
motion ledde till att centralstyrelsen tillsatte en skolresekommitté vintern 
1:897, vilken fick till uppgift att underlätta för landets folkskolor att besöka det
ta års konst- och industriutställning i Stockholm.74 Det arbete som lades ner 
av kommittén innebar att skolreseidén fick en mer allmän spridning. 

Skolresekommittén och 1897 års konst- och industriutställning 
Skolresekommittén, som leddes av Stockholms folkskoleinspektör C. G. Berg
man, inledde sitt arbete med att ansöka om grupprabatt för folkskolebarn på 

70. Nils Lundahl, "En skolresa", Svensk Läraretidning m 25 (1895), s 309. 

71. Bilaga 28, Bilagor till styrelsens protokoll 1896, A2b:2, SAF:s arkiv, TAM. 
72. Ibid. 
73. Ibid. 
74. Protokoll 5/11897, §4, Centralstyrelsens och utskottets protokoll 1897, Aix.6, SAF:s arkiv, 

TAM. 
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Statens järnvägar, vilket beviljades genom en kunglig förordning i maj 1897.75 

Genom utställningskommittén ordnade de även rabatterat inträde till konst-
och industriutställningen för folkskolebarn. Två folkskolehus hyrdes för som
maren, vilka användes som logement för de långväga resenärerna. Folkskollä
rarinnan Anna Rylander utsågs till föreståndare för denna kombination av 
"barnhotell" och skolresebyrå och tillsammans med kommitténs sekreterare, 
Alexander Jonsson, ansvarade hon för korrespondensen med de lärare och lä
rarinnor ute i landet som önskade upplysningar eller ville boka sovplatser. I 
skolhusen inreddes åtta sovsalar med material inlånat från armén, tre för poj
kar och tre för flickor, samt två salar för manliga respektive kvinnliga lärare. 
Här erbjöds också subventionerade måltider samt fri tillgång till tvål, blank
svärta och borstar. Stockholm stads bad- och siminrättning hade vidtalats och 
till en kostnad av 10 öre kunde de resande skolklasserna besöka denna.76 Den 
18 juni kom de första gästerna, tre klasser med flickor från Norrköpings folk
skolor.77 

Svensk Läraretidning följde därefter, vecka för vecka, hur skolbarnens besök 
på utställningen och skolresebyrån utvecklades. Den 14 juli hade cirka 600 
barn samt 31 lärare och 30 lärarinnor övernattat på barnhotellet. Dessa resenä
rer kom bland annat från Eskilstuna, Uppsala, Huskvarna, Bollnäs, Linkö
ping, Vingåker och Sundborn. En stor grupp av de skolklasser som besökte 
utställningen kom från Stockholmstrakten och behövde därför inte övernatta, 
andra grupper sov på de ångbåtar man färdats med.78 Under sommaren inlo
gerades cirka 1400 barn, lärare och lärarinnor under perioden 18 juni - 15 au
gusti. I slutrapporten konstaterades att flest resande kom norrifrån. Den allra 
nordligaste gruppen kom från Ramsjö, 43 mil från Stockholm. Den sydligaste 
gruppen kom från Huskvarna och den västligaste från Strömstad. Det totala 
antalet sålda biljetter till utställningen, genom skolresebyråns försorg, uppgick 
till 4000.79 

I det prospekt som skolresekommittén lät publicera rekommenderade de en 
fyra dagar lång vistelse i Stockholm. Eftersom önskemålen från lärarna skifta
de alltför mycket övergav man idén att göra upp ett detaljerat program för 

75. Förutom Bergman bestod kommittén av ytterligare sex ledamöter: folkskollärarinnan 
Anna Rylander, slöjdinspektrisen Hulda Lundin, fru Amanda Hammarlund, Nils G. W. 
Lagerstedt, samt folkskollärarna Svens Nilsson och Alexander Jonsson. Protokoll 5/1 
1897, §4, Centralstyrelsens och utskottets protokoll 1897, A2a:6, SAT: s arkiv, TAM. Följande 
sammanställning bygger på kommitténs verksamhetsberättelse och mötesprotokoll. 
Bilaga 123, "Protokoll och handlingar angående skolresorna 1897", Bilagor till Centralsty
relsens och utskottets protokoll 1897, A2b:3, SAF:s arkiv, TAM. 

76. "Folkskolebarnens resor till utställningen", Svensk Läraretidning m 24 (1897), s 331. 

77. "Barnen på utställningen", Svensk Läraretidning m 25 (1897), s 345. 

78. "Barnhotellet", Svensk Läraretidning nr 28 (1897), s 385. 
79. "Skolresorna till utställningen", Svensk Läraretidning nr 36 (1897), s 500. 
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Vid Stockholms "barnhotell" möttes sommaren 1897 folkskolebarn från olika delar lan
det. (Svensk Läraretidning 1897) 

dessa dagar. De rekommenderade dock en rad sevärdheter vid sidan om ut
ställningen och Skansen, bland annat Slottet, Livrustkammaren och Humle
gården med Kungliga biblioteket.80 Under sommaren publicerade Svensk 
Läraretidningen plan för vandringen genom utställningsområdet: "Hvad böra 
barnen först och främst se?"81 I den första artikeln, skriven av Fridtjuv Berg, 
påpekades att barnen skulle se sådant "som kan gifva dem just det, som utställ
ningen egentligen afier att gifva, nämligen en sammanträngd helbild af Nordens 
materiella och andliga odling, särskildt fäderneslandets".82 Under sommaren pu
blicerades även en rad resebrev från lärare och lärarinnor, vilka förmedlade råd 
och anvisningar om hur utställningsbesöket borde planläggas för att ge bästa 
resultat.83 "Bäst vore, om läraren på förhand kunde göra sig förtrogen med ut
ställningen, ty annars kan han ibland få svårt att reda sig med barnens frågor", 
skriver en lärare och menar dessutom att det är viktigt att begränsa upplevel
serna.84 Detta är också anledningen till att ovannämnda artikelserie togs fram. 
För att inte barnen skulle drunkna i all den mångfald som fanns att åskåda 
skulle man se till att vandringarna företogs efter en i förväg uppgjord plan.85 

80. "Skolresor till utställningen", Svensk Läraretidningen 18 (1897),s 24° °ch "Folkskole
barns resor till utställningen", Svensk Läraretidning m 22 (1897), s 304. 

81. "Hvad böra barnen först och främst se?", Svensk Läraretidnings 21, nr 23, nr 24 och nr 
25 (1897). 

82. Fridtjuv Berg, "Hvad böra barnen först och främst se?", Svensk Läraretidning m 21 (1897), 
s 286. 

83. Se till exempel, "Skolbarnen på utställningen", Svensk Läraretidning nr 32 (1897), s 437 
och "Skolbarnen på utställningen", Svensk Läraretidnings 34 (1897), s 468. 

84. J.O., "Ett bref om skolresorna", Svensk Läraretidning nr 26 (1897)^ 361. 
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Idéhistorikern Anders Ekström har visat att Stockholmsutställningen be
traktades som en viktig "läroanstalt", inte bara för skolbarn. Med hjälp av sär
skilda billighetståg, eller folktåg som de också kallades för, erbjöds också 
kvinnor och män ur arbetarklassen att besöka utställningen.86 Både folkskole
barnen och arbetarklassen var exempel på den publik som man menade var i 
särskilt behov av den bildning och upplysning som utställningen hade att er
bjuda. Utställningsbesöket skulle bland annat bidra till att fostra bättre arbe
tare.87 I efterhand ansågs utställningen ha medverkat till att stärka åskådarnas 
nationalkänsla samt bidragit till en ökad nationell solidaritetskänsla. "'Alla 
möttes i en stor, nationell segerglädje, som närmade de olika bygdernas, och 
de olika klassernas folk till hvarandra"', skrev till exempel författarinnan och 
pedagogen Ellen Key.88 

De efterföljande reaktionerna på sommarens skolresor till utställningen var 
mycket positiva. Svensk Läraretidning och skolresebyrån mottog en rad brev 
från lärare och lärarinnor och tidningens redaktion uppmärksammade också 
de reseskildringar som publicerades i lokala dagstidningar.89 Det var en sam
stämmig uppfattning att det till stor del var Anna Rylanders förtjänst att detta 
års skolresor till utställningen lyckats så väl. Hon hade försakat sin sommarvila 
och istället med outtröttlig bestämdhet ägnat sig åt att "tjäna landets skolbarn 
från norr och söder, från öster och väster".901 brev och reseberättelser påpeka
des också vilken nytta utställningsbesöken hade haft i pedagogiskt avseende. 
Här hade getts en möjlighet att fa jämföra och korrigera inlärda kunskaper 
mot verkligheten.91 En lärare från Hudiksvall skriver: 

Den erfarenhet vanns ock, att en dylik resa är mera än en blott ögonfägnad, en 
skimrande karusell. Så som utställningen i Stockholm är anordnad, utgör den 
för skolbarnet ett det värderikaste, mest åskådliga pedagogiska museum, där 
hvarje afdelning är en fullständig lärobok, utförd i verkliga bilder, och det hela 
bokstafligen en realencyklopedi, där hvar och en från fackmannen till skolbar
net kan på några fa dagar inhämta större och gedignare kunskaper än genom 
långvariga studier.92 

En lärarinna från Bohuslän menade att den bästa behållningen utan tvekan var 
att "barnens iakttagelseförmåga vidgas, att de sporras till flit och ifver i arbetet 
för att i sin tur kunna gå framåt på den bana, som bäst passar för deras indivi-

85. Berg, "Hvad böra barnen först och främst se?", s 286. 

86. Anders Ekström, "Industriexpositionen - en 'läroanstalt'", Tvärsnitt nr 1-2 (1991), s 105. 

Se även idem., Den utställda världen (1994), s 233-263. 

87. Ibid., s 106. 
88. Ellen Keys citat är hämtat ur Ekströms artikel. Ibid., s 108. 

89. Se till exempel, "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 30 (1897), 4iof. 

90. "Skolresorna till utställningen", Svensk Läraretidnings 36 (1897), s 501. 

91. Se J.O., "Ett bref om skolresorna", Svensk Läraretidning nr 26 (1897), s 361. 

92. Hudiksvallsposten 1897-07-24, citerat i "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 30 (1897), s 411. 
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dualitet."93 Förutom den nytta som besöket vid utställningen gav vad gällde 
ökade kunskaper om Sverige, dess natur och kultur, dess skönhet och rikedo
mar, betraktade man också dessa skolresor som en värdefull övning i att möta 
främmande människor och finna sig tillrätta i nya situationer: 

'Aldrig kommer man i så lifligt umgänge med människor som under resor. Då 
godt sällskap väljes, är ett sådant umgänge af mycken nytta. Det lifvar sinnet 
och man finner mycket, som är värdt att efterfölja, men också mycket, som 
man bör taga sig till vara för.'94 

Folkskolebarnens resor till Stockholm och utställningen fick allt större upp
märksamhet i samband med att de hemvändande lärarna och barnen uttalade 
sig om sina erfarenheter i brev till lokaltidningar och till Svensk Läraretidning. 
Det rapporterades från skilda håll att man skulle inleda ett insamlingsarbete 
för att låta fler barn dra nytta av utställningen. Svensk Läraretidning kunde 
dock bara konstatera att man var för sent ute, det fanns inga fler logiplatser att 
tillgå under den tid som var kvar till dess det var dags att stänga barnhotellet.95 

Finansieringen av skolresorna var i sig ett krävande företag. Flertalet av de 
grupper som kom till Stockholm hade dock fått sina resor finansierade genom 
donationer från personer ur det högre borgerskapet som i fallet med de tio bar
nen från Orust, vilka fick sin resa betald av en grosshandlare. Andra stöttades 
av lokala företag. De 35 barn från Grängesberg som under tre dagar vistades i 
Stockholm hade fått ett anslag om 400 kr från Grängesbergs gruvförvaltning.96 

Sammantaget var SAF:s styrelse mycket nöjda med resultatet av denna som
mars skolreseverksamhet och de konstaterade att isen tycktes vara bruten vad 
gällde intresset för skolresor. De hoppades också att skolresor fortsättningsvis 
skulle kunna utgöra ett led i folkskolans uppfostringsarbete. För att underlätta 
detta tänkte SAF:s centralstyrelse även inför kommande år arbeta för att resor 
skulle kunna ordnas till en lika billig kostnad som under 1897.971 januari 1898 
beslutade centralstyrelsen att tillfråga STF om de kunde tänka sig ge bidrag till 
folkskolebarns skolresor på samma sätt som de under några år delat ut bidrag 
till de högre skolornas resor.98 Denna begäran blev positivt mottagen och re
dan samma år, det vill säga 1898, kunde folkskoleklasser ansöka om bidrag från 
STF. Ett upprop publicerades i Svensk Läraretidning under maj månad och 

93. "Skolbarnen på utställningen", Svensk Läraretidning nr 32 (1897), s 437. 

94. "Hvad nytta kunna barnen hafVa af en utställningsresa?", Helsingen, citerad i "Skolbar
nen på utställningen", Svensk Läraretidning nr 34 (1897), s 468. 

95. "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 30 (1897), s 4IQf 

96. "Barnen på utställningen", Svensk Läraretidnings 30 (1897), s 410. 

97. "Skolresor till utställningen", Svensk Läraretidning nr 36 (1897), s 501. 
98. Protokoll 3-8/1, §18, Centralstyrelsens och utskottets protokoll (1898), A2a:6, SAPA, 

TAM. 
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efter det inkom 19 ansökningar." Åtta folkskoleklasser fick bidrag och deras 
reseberättelser blev uppmärksammade i både STF:s Årsskrift och i Svensk Lä
raretidning. 100 

Med skolresorna till Stockholm under 1897 blev det bekräftat att resor skul
le kunna komplettera folkskolans normala undervisning och fostran, framför 
allt för att de gjorde det möjligt att åskådliggöra och korrigera föreställningar 
och kunskaper som barnen tillägnat sig genom klassrumsundervisningen. 
Med skolresebyråns arbete och med logiverksamheten hade SAF också intro
ducerat en modell för hur skolresenärer skulle kunna bemötas. Skolresebyrån, 
som en kombination av skolbarnshärbärge/vandrarhem och informationsby
rå, kom att spridas till en rad städer runt om i Sverige under det tidiga 1900-
talet och denna verksamhet var en viktig förutsättning för skolreserörelsens 
fortsatta utveckling.101 Ytterligare förutsättningar för skolreseidéns etablering 
var STF:s skolresestipendier och SJ:s rabatterade priser för resande skolgrup-
per. 

Allmänna folkskollärarmötet i Norrköping 1898 
År 1898 anordnades det Tolfte allmänna svenska folkskollärarmötet i Norrkö
ping och en av mötets diskussionsfrågor handlade om skolresemetoden, "Om 
skolresor såsom uppfostringsmedel".102 Inledningsföredraget hölls av folkskol
lärarinnan Inga Kristoffersson, verksam som lärare vid Ljusnedals folkskola. 
Hon hade tidigare under sommaren genomfört en av STF understödd skolresa 
till Trondheim. Kristoffersson påpekade att skolresor, i form av längre resor 
med en eller flera skolklasser, var något nytt i Sverige och att intresset för den
na verksamhet tycktes växa bland lärare och lärarinnor. Kristoffersson, liksom 
de övriga lärare och lärarinnor som yttrade sig, var övertygade om att skolre-
san, om den genomfördes på ett ordnat sätt, var ett verksamt uppfostringsme
del. 

Ett ordnat sätt betydde här att man följde den treindelning av skolreseföre
taget som de tyska pedagogerna utgick från: förberedelsearbete, genomförande 
och ett uppföljande arbete exempelvis i form av uppsatser eller reseberättelser. 
Denna treklang hade under tidigare århundraden använts för att beskriva nyt
tiga kunskapsresor i förhållande till onyttiga resor.103 Argumentationen om 
skolresor under folkskollärarmötet uppvisade också likheter med de diskussio

99. Protokoll 28/5, Centralstyrelsens och utskottets protokoll (1898), A2a:6, SAFA, TAM. 
100. Gunnar Andersson, "Årets skolresor och skolvandringar", STF:s Årsskrift (1899), 359-367; 

"Skolresor och skolvandringar", Svensk Läraretidning m 8 (1899), ii8f. 

101. Se kapitel 3 för en utförligare presentation av skolresebyråernas verksamhet. 
102. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug 1898. Berättelse enligt 

uppdrag utgiven av f. Cederberg (Norrköping, 1899), s 68-82. Ordförande för sammanträ
det var folkskollärarinnan Anna Lessel, från Göteborg. 

103. Stagi, A History of Curiosity, s 76-77. 
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ner som 1600- och 1700-talets apodemiker förde när de diskuterade bildnings
resor för adelsynglingar, utan förberedelser och god planering riskerade resan 
att bli ett meningslöst och därmed oroväckande företag.104 Man kan se hur 
folkskollärarna försökte precisera skolreseföretagets organisation under 1900-
talets första hälft allt eftersom kritik mot verksamheten framfördes på samma 
sätt som den äldre apodemiska litteraturen hade syftat till att försvara och de
finiera ett nyttigt resande, mot bakgrund av kritiken mot och riskerna med ett 
dylikt företag. Vid mötet i Norrköping var detta också något som diskutera
des. 

Vikten av goda förberedelser diskuteras 
I diskussionen angående skolresans nytta tydliggjorde Bager-Sjögren vikten av 
att resan föregås av ett grundligt förberedelsearbete: 

Ett första villkor för att våra resor skola kunna vinna ökad tilltro och upp
muntran är emellertid, att vi veta ordna dem så, att de blifva något mera än 
blotta nöjesresor. [...] Nu, då öfvertygelsen om nyttan af skolresor börjat 
tränga igenom, synes det mig af stor vikt, att uppmärksamheten riktas på 
betydelsen af deras grundliga förberedande och planmässiga utförande.105 

Han fortsatte sitt inlägg med att ge en rad anvisningar i hur skolresan plane
rades på bästa sätt, ett arbete där inget fick lämnas åt slumpen. Både lärare och 
deltagare måste förbereda sig väl. För elevernas del handlade det om att repe
tera sådana kunskaper som berörde resmålet i fråga, för att bli förberedda på 
vad deras blick skulle möta. Läraren hade för sin del de praktiska anordning
arna att tänka på, vilket till exempel innefattade upprättandet av en resplan, 
samt att se ti ll att mat och logi fanns att tillgå under resan. Ett drygt arbete, 
men som skulle kunna både förbättras och underlättas, menade Bager-Sjö
gren, om läraren eller lärarinnan fick möjlighet att företa en föreberedande 
resa under vilken han eller hon kunde lära känna de trakter som sedan skulle 
besökas med eleverna. Bager-Sjögren avslutade sitt inlägg med ett förslag till 
en resolution ställd till SJ: 

Mötet som anser att metodiskt förberedda, utförda och i den följande under
visningen tillgodogjorda skolresor äro af stort uppfostringsvärde, uttalar som 
sin öfvertygelse att det såsom medel för deras grundliga förberedande äfven-
som af andra grunder är önskligt, att folkskolans lärare och lärarinnor måtte fa 
rätt att i pedagogiska ändamål för nedsatt biljettpris färdas å statens järnvä-

104. Eliasson, Platsens Blick, s 41. 

105. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug i8p8, s 76. 

106. Ibid., s 77. 
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Vad som här efterfrågades var stöd till lärares resor på egen hand. Lärarna be
hövde fa se och uppleva Sveriges geografiska förhållanden, dess natur och nä
ringsliv, för att på bästa sätt kunna undervisa om dem. Dessa lärarresor skulle 
också kunna fungera som rekognoseringsturer inför kommande resor med 
skoleleverna, enligt Bager-Sjögrens förslag. Detta var dock inte första gången 
ett förslag om att lärare skulle få rätt att resa billigare framställdes. År 1893 hade 
frågan tagits upp genom en motion till SAF:s centralstyrelse och detta beroen
de på geografiundervisningens utökade läskurs i folkskolan. I denna motion 
påpekades att "en stor brist ligga däri, att de [folkskollärarna] icke med egna 
ögon fått iakttaga viktiga delar av landets naturbeskaffenhet och folkets nä
ringsliv".107 Vi ser här att åskådningsprincipen inte bara gällde för skolelever
nas kunskapsutveckling utan också för lärarnas. En motion som syftade till att 
få nedsatta biljettpriser för folkskollärare behandlades vid 1895 års riksdag, 
men den avslogs. Centralstyrelsen inlämnade en ny framställning i frågan till 
riksdagen 1897 utan något resultat.108 År 1901 återupptog centralstyrelsen frå
gan mot bakgrund av en motion insänd av lärarkretsen i Växjö. Förutom att 
denna krets önskade att centralstyrelsen åter ansökte om nedsättning av b il
jettpriset för enskilda lärares geografiska studieresor hemställde de att kretsar
na, särskilt i de större städerna, skulle uppmanas att inrätta inkvarterings- och 
upplysnings byråer för lärare. De ville också att Danmark och Norge kontak
tades för att även där få till stånd upplysnings- och inkvarteringsbyråer.109 

Efter ytterligare försök att nedbringa resekostnaderna för lärares resor på 
egen hand, vilket inte lyckades, blev slutresultatet att man uppmanade fören
ingens kretsar att utse en person som kunde åta sig att stå resande lärare till 
tjänst med råd och upplysningar för att därmed i alla fall bidra till vissa lättna
der i ett dylikt reseföretag. En lista på dessa ombud, totalt 92, upptogs i med
lemsförteckningen från och med 1903.110 Denna verksamhet kom i många fall 
att sammanfalla med den hjälp kretsarna, genom skolresebyråer, erbjöd åt re
sande skolklasser.111 

107. J. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening 1880-1930 (Stockholm, 1930), s 119. 

108. Ibid., s 119. 

109. Ibid., s 119 och "Årsberättelse för 1901", Sveriges Allmänna Folks kollärarförenings Årsskrifi 
1902 (Stockholm, 1902). 

110. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening 1880-1930, s 119 och Nils Göransson, Sve
riges allmänna folkskollärarförening 1880-1946 (Stockholm, 1947), s 76-77. 

111. Vid 1899 års riksdag hade Emil Hammarlund och Fridtjuv Berg motionerat om anslag 
till pedagogiska studieresor för folkskollärare, och fatt sin motion beviljad i och med att 
riksdagen anslog 4.000 kr för ändamålet. Denna typ av resor hade initierats av SAF i bör
jan av 1890-talet, och var tänkt som ett led i folkskollärarnas fortutbildning. Riksdagens 
anslag förvaltades av folkskollärarföreningen, och delades ut som stipendier, efter ett 
ansökningsförfarande. Stipendierna gick framför allt till folkskollärares studieresor utom
lands. Det krav som allmänna folkskollärarmötet ställde år 1898 berörde en specifik rese
kostnad, det vill säga biljettpriset på statens järnvägar. Se Anna Sörensen, Svenska 
Folkskolans Historia, bd. III, red Viktor Fredriksson, (Stockholm, 1942), s 290. 
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Varför skolresor? 
Under sammanträdet i Norrköping fördes ytterligare en resolution fram av 
folkskollärarinnan Jänny Olsson från Norrköping, vilken även den var riktad 
till SJ. Mot bakgrund av den instruktiva och uppfostrande inverkan skolresor-
na hade önskade Olsson att staten skulle kunna bevilja fria järnvägsresor för 
de folkskolebarn som genomförde studieresor under lärares ledning. Framför 
allt eftersom skolresorna främjade en starkare kärlek till fosterlandet. Hennes 
uttalande ger en bra beskrivning av hur skolresemetodens utgångspunkter och 
innebörder uppfattades: 

Studiet af verkligheten måste betraktas såsom det värdefullaste sättet att vinna 
kunskap, emedan de föreställningar, som sålunda vinnas, blifva sannare, fas
tare och mer utvecklande än de, man äfven med den bästa åskådningsmateriell 
lyckas framkalla. Skolresorna, som möjliggöra ett dylikt studium af verklighe
ten, äro därför i hög grad instruktiva. De tjäna ock rena uppfostringssyften, i 
det de gifva läraren godt tillfälle att uppfostrande inverka på de unga, enär för
hållandet mellan lärare och lärjungar under dessa resor blir friare och förtroli
gare, än hvad som är möjligt under själfva skollifvet, och i det de utveckla 
egenskaper, som för lifvets kamp äro nödvändiga: skärpt iakttagelseförmåga, 
ordningssinne, rådighet och företagsamhet. Skolresorna bör därför liksom 
andra uppfostringsmedel ekonomiskt stödjas av stat, kommuner och enskilda 
föreningar. 112 

Jänny Olssons resolution fick dock inte samma positiva mottagande som Ba-
ger-Sjögrens. Alfred Dahlin, ledamot av SAF:s centralstyrelse, menade att de 
skulle vara försiktiga med att begära för mycket på en gång. Han förordade Ba-
ger-Sjögrens förslag och ansåg att först när det förslaget fullbordats skulle det 
vara aktuellt att arbeta för fria resor för skolbarnen. Jänny Olsson grundade 
sitt förslag på situationen i Danmark där man sedan 1896 erbjöd landsbygdens 
skolklasser en årlig fri resa till Köpenhamn.113 

Jänny Olsson påpekade att hon, liksom andra närvarande folkskollärare, 
hade erfarenhet av att inte alla ansåg att skolresorna var betydelsefulla. Det 
fanns de som menade att det var onödigt att lägga ut pengar och uppoffra sig 
för de fattiga barnen. Men varför denna inställning, frågade sig Olsson, 
"[ä]fven inom vadmalströjan och den urblekta klädningen kan rymmas en 
längtande ande, som brinner af kunskapstörst, och som har behof af veder
kvickelse och omväxling."114 För att leda dessa behov i rätt riktning borde lä
rarna visa på de rätta vederkvickelserna, vilka med fördel hittas genom "fröjder 
i och öfver naturen".115 Olssons uttalande förefaller bottna i en slags j ämlik

Il 2. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug 1898, s 79. 

113. Ibid., s 73. 

114. Ibid., s 78-79. 

115. Ibid., s 79. 
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hetssträvan. Vid denna tid hade bildande och rekreativa resor blivit en del av 
den välbärgade medelklassens kultur, varför vill man då missunna de fattiga 
barnen en möjlighet att få ta del av denna kultur? Folkskolläraren J. N. Berg
ström från Vadstena hade en liknande synpunkt och ansåg att ett omfattande 
arbete väntade dem som lärare i folkskolan, i det att få dem som bestämde över 
folkskolornas ekonomi att instämma med folkskollärarnas och lärarinnornas 
positiva uppfattning i fråga om skolresornas nytta.116 Ytterligare en fråga som 
diskuterades under mötet handlade om vilka resmål som var lämpliga mot 
bakgrund av skolresornas syften. 

Lämpliga resmål — hembygd eller stad? 
Folkskolläraren Alfred Dahlin uppmärksammade en kritik som riktats mot 
skolresorna under 1897. En färdledare för en skolresegrupp hade meddelat att 
en medresenär under en båtresa anklagat läraren för att göra skolbarnen res-
lystna och därmed locka dem till att lämna sin hembygd för de större städerna. 
Dahlin föreslog att läraren vid de tillfällen man vistades i en stad lät eleverna 
ta del av livet i städernas arbetarkvarter, vilka inte sällan uppvisade en fattig
dom, uselhet och ett elände, som gjorde att eleverna skulle förstå att uppskatta 
ljuset, luften och grönskan i sin hembygd.117 Alternativet skulle vara att skol
resorna förlades till hembygden, vilket ansågs tjäna både hembygdens och 
samhällets framtid. Diskussionen i Norrköping avslöjar två riktningar i denna 
fråga, dels de som ansåg att städer, särskilt huvudstaden, var ett lämpligt res
mål, dels de som förordade hembygden före längre resor till främmande delar 
av landet. En av dem som ansåg att huvudstaden var skolresans främsta resmål 
var Jänny Olsson. Givetvis kunde skolresor anordnas till alla platser där något 
finns att lära: "historiska orter, bruk, industri- och sjöfartscentra, kanalstatio
ner m.m." Först och främst borde dock skolresan gå till huvudstaden, "kultu
rens brännpunkt".118 

Folkskolläraren J. N. Bergström hade en annan åsikt. Han ansåg att lands
bygdens barn hade mycket att lära på närmare håll och vad gällde städernas 
barn borde de i första hand få lära känna livet på landsbygden.119 Gottfrid 
Vestling, rektor för folkskollärarseminariet i Linköping, instämde i Berg
ströms synsätt. En resa till Stockholm skulle bli en alltför lång resa för det stora 
flertalet. Resor kunde istället företas till orter inom det egna landskapet. Både 
Bergström och Vestling stödde dock idén att skolresorna skulle föra eleverna 
till miljöer de var obekanta med: 

116. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug i8p8, s 77. 

117. Ibid., s 80. 

118. Ibid., s 72. 

119. Ibid., s 78. 
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För stadsbarn kunde det vara önskligt att fa göra vandringar i det landskap, 
där de bo, ty för dem äro många af landsbygdens förhållanden alldeles obe
kanta, och de kunde lära mycket genom att taga dem i betraktande. För lands
bygdens barn torde det å andra sidan vara hälsosamt att fa göra ett besök i 
någon närliggande stad, där förhållandena i viss mån äro skiljaktiga från lan
dets.120 

Skolresan som en möjlighet att förevisa okända miljöer och företeelser fram
hölls i Svensk Läraretidning 1895, n^r skolresan som metod presenterades. 
Skolresan skulle förevisa sådant eleverna endast hört talas om men ännu inte 
sett och det framför allt i förhållande till de geografiska och sociala skillnader
na mellan slätten, skogen, kusten, lantbruket och staden.1211 en artikel i Svensk 
Läraretidning 1909 poängterades detta ytterligare. Skolresan skulle låta elever
na fa möta sådant som var okänt. Städernas och fabrikssamhällenas barn fick 
möjlighet att för några dagar lämna, "gatornas kvalm för att på gungande båt 
eller frustande tåg låta föra sig ut till sol och grönska". Landsbygdens barn, 
vana vid skogsbrus och fågelkvitter, skulle däremot styra färden mot staden 
"där livet myllrar på gatorna, där de stora stenpalatsen resa sina tinnar mot 
höjden och dit fartyg komma från långt avlägsna länder."122 I en skrivelse till 
riksdagen samma år redogjorde SAF för skolresornas nytta mot bakgrund av 
att de anhöll om billigare biljettpriser med SJ. De framhöll att skolresorna 
främjade ett ömsesidigt utbyte mellan stadens och landsbygdens barn och ge
nom att få en inblick i varandras levnadsförhållanden skulle en livligare sam
hörighetskänsla mellan de två grupperna kunna utvecklas.123 De sam
hörighetskänslor som SAF värnade om under tidigt 1900-tal utgick från en 
uppfattning att samförstånd och harmoni mellan klasserna, och mellan land 
och stad, skulle kunna motverka revolutionära och socialistiska tendenser. 
Inom ramen för denna ideologiska tolkning av samhällsutvecklingen blev be
greppen hem, hembygd och hemkänsla viktiga.124 

Skolöverstyrelsen påpekade 1920 i en skrivelse till riksdagen att skolresorna 
var mycket betydelsefulla särskilt vad gällde skolbarnens hembygdskunskap 
och fosterlandskärlek: 

Beträffande studieresorna må erinras om de betydelsefulla strävanden, som allt 
mera framträtt och vunnit gehör, att bereda skolornas ungdom vidgad känne
dom om hembygden och dess förhållanden och att överhuvud genom ökade 
tillfällen till egna iakttagelser giva liv och åskådlighet åt de inhämtade kunska

120. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 augi8p8, s 82. 

121. "Skolresor", Svensk Läraretidning nr 27 (1895), s 332. Se även föregående kapitel där jag 
refererar denna artikel. 

122. "Skolresor", Svensk Läraretidning m tj (1909), s 606. 

123. "Protokoll nr 61", Andra Kammaren, bd. VI, (Stockholm, 1910), s 97. 
124. Nils Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 

sekelskiftet 1900 (Stockholm, 1996). 

104 



IV. SKOLRESANS INTRODUKTION I FOLKSKOLAN 

perna. I dessa hänseenden äro givetvis studieresor under lärares ledning av 
oskattbart värde, på samma gång de genom att giva de unga ökad kännedom 
om vårt land, dess natur, dess hjälpkällor och dess arbetsliv äro ägnade att 
lägga grund för en sund och levande fosterlandskänsla.125 

Här återfinner vi samma tankegångar som exempelvis Ellen Fries förde fram 
1894 och som refererats tidigare i detta kapitel. Resor i det egna landet, särskilt 
i hembygden, var en metod för att stärka den fosterländska identiteten, en 
identitet som skulle grundläggas genom åskådliga exempel hämtade från na
turen och arbetslivet. 

Under 1900-talet utvecklade SAF en särskild linje i förhållande till skolre-
sornas resmål, vilken jag kommer att beröra ytterligare i nästa kapitel. SAF:s 
centrala skolresekommitté, verksam från 1919, förordade kortare resor i hem
bygden eller i andra mer främmande delar av det egna landskapet. Detta gällde 
särskilt när man reste med barn yngre än 12 år. I ett upprop 1921 skrev skolre
sekommittén att "skolresor äro ett synnerligen viktigt led i det växande släktets 
fostran och ett medel för stadsbarnen att komma i kontakt med lantbefolk
ningen samt lära känna dess arbete och levnadsförhållanden m.m.".126 

De skrivelser till riksdagen som åberopats här var en del av SAF:s och Skol
överstyrelsens arbete med att fa riksdagen att stötta skolreseverksamheten. Ut
gångspunkten var att få SJ att erbjuda billigare resor för folkskolebarn och 
lärare som reste i grupp. SJ krävde dock att riksdagen finansierade den mellan
skillnad som järnvägsstyrelsen i så fall skulle gå miste om. Riksdagen anslog, 
från och med 1911, medel för studie- och ferieresor i folkskolornas budget och 
pengarna gick till SJ som en kompensation för att de erbjöd folkskolebarnen 
rabatterade biljettpriser. Under hela 1900-talet var detta ett anslag som åter
kommande diskuterades i riksdagen, särskilt i dess andra kammare. Även här 
framfördes olika uppfattningar vad gällde lämpliga resmål. 

År 1921 diskuterades skolreseverksamheten i riksdagens Andra kammare. 
Kungl. Maj:t hade föreslagit att SJ:s zonavgift skulle höjas för folkskolebarnen 
och detta var en fråga som flera ledamöter i kammaren önskade reservera sig 
mot. I kammaren fanns dock även de som önskade begränsa skolreseverksam
heten. En ledamot menade att skolresornas betydelse många gånger överskat
tades. Det var särskilt längre resor, exempelvis från Skåne till Stockholm, som 
kritiserades och i stället önskade ledamoten att folkskolorna ägnade mer tid åt 
"korta resor och besök i hembygden". Detta var ju också mycket billigare än 
att färdas långt.127 Vice talmannen var av en annan mening och han önskade 
att fler fattiga landsbygdsbarn skulle ges möjlighet att resa till Stockholm: 

125. "Understödjande av folkskolebarns ferie- och studieresor", Åttonde huvudtiteln: Folkun
dervisningen, Bihang till riksdagens protokoll, Sami. 1, bd. 5 (Stockholm, 1921), s 555. 

126. "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 12 (1921), s 221. 

127. "Protokoll nr 39", Andra kammaren, bd 6 (Stockholm, 1921), s 53. 
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För landsbygdens barn ha studieresorna stor betydelse. Jag vet från Skåne, 
hurusom barnen när de återkommit från Stockholm, haft en helt annan upp
fattning om Sveriges historia, som undervisats för dem, och haft en annan 
uppfattning om, hur vårt land ser ut. Det har alltid synts mig beklämmande, 
när jag i huvudstaden mött en barnaskara och på frågan, varifrån de kommit, 
fatt det svaret, att de voro från mera förmögna samhällen men icke från lands
bygden, och detta därför att landskommunerna i allmänhet icke ha råd att 
betala sådana resor.128 

En annan ledamot menade att syftet med riksdagens bidrag till studieresor var 
att främja resor till delar av landet som skolbarnen annars aldrig skulle ha kun
nat besöka. Resor i hemorten borde folkskolorna kunna genomföra utan bi
drag från det allmänna.129 I denna diskussion deltog socialdemokraten och 
folkskolläraren Värner Rydén. Han hade själv genomfört en skolresa med en 
grupp pojkar från en folkskola i Malmö våren 1910 och kunde därmed intyga 
vilken stor nytta en skolresa kunde ha.130 "Det var rent gripande att se, hur de
ras ögon öppnades för naturen och livet", menade Rydén och pläderade för en 
mindre höjning av SJ:s zonavgift.131 

I inledning till detta avsnitt refererade jag till en rädsla för att skolresorna 
skulle leda till en flykt från hembygden till städerna. Under 1900-talet upp
märksammade flera folkskollärare denna risk men de hade också egna idéer 
om hur man skulle motverka denna fara. Folkskolläraren Per Borgh, tillika le
damot i SAF:s centralstyrelse 1902—1924, ansåg att landsbygdsbarn på besök i 
Stockholm borde få uppleva stadens skuggsidor, likväl som dess ljusa. Skolre
seprogrammet borde alltid innefatta ett besök vid någon fabrik, "ju dammiga
re desto bättre": 

Eljest fa barnen lätt den föreställningen, att stadsbarnen endast roa och sola 
sig samt att landsbygden i jämförelse med städerna är trist och tråkig. Men 
hava de hört slamret, fruktat hjul och remmar i en större fabrik samt inandats 
dammet och den oljiga luften därstädes, känna de sig nöjda och tacksamma 
att få återvända till den friska verksamheten i skogen och på fältet. [...] Man 
måste också visa lärjungarna, huru fattigt folk bor i städerna, så att de ej få den 
tron, att alla där dväljas i palats.132 

En levande beskrivning av hur man skulle kunna gå till väga i denna fråga läm
nade folkskolläraren G. Fröderberg i Svensk Läraretidning 1927. Många oroade 

128. "Protokoll nr 39", Andra kammaren, bd 6 (Stockholm, 1921), s 53. 

129. Ibid., s 53. 
130. Rydéns reseberättelse publicerades i en artikelserie i tidningen Arbetet. Sixten Magnus

son, På skolresa: Kring en lägerskoleresa 6 dagar i juni 1910, Malmö skolmuseums utgåva nr 
14 (Malmö, 1991), s i. 

131. "Protokoll nr 39", Andra kammaren, bd 6 (1921), s 52. 
132. Per Borgh, "Något om skolresor", Svensk Läraretidnings 28 (1914), s 623. 
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sig för att barnens hemkänsla skulle suddas ut genom skolresorna, även Frö-
derberg: 

[...] därför stryker jag vid varje resa genom gränderna i Gamla staden i Stock
holm, går in på någon ruskig gård och frågar dem, om de vilja byta ut sin egen 
ljusa gårdsplan mot en sådan. Även på det fina Östermalm går jag in med dem 
på någon stenlagd gård och frågar dem, om de i framtiden skulle vilja bo där 
och låta sina barn växa upp i ett sådant stenfängelse. Svaret har alltid blivit ett 
ljudligt NEJ och FY.133 

I en artikel i G evie Dagblad 192 6 redogjorde författaren och hembygdsvårda
ren Carl Larsson i By för en upplevelse under ett besök i Stockholm och leve
rerade samtidigt kritik mot skolreseverksamheten, dock särskilt mot de resor 
som gick till Stockholm. Händelsen som refererades av Larsson utspelades på 
Skansen uppe i utsiktstornet Bredablick. En lärare mässade för barnen vad de 
såg av Stockholm och "namn på hus och byggnader runno ur hans mun, och 
barnkräken stodo med gapande munnar, försökte att följa med och minnas 
allt". Samtidigt ställde han en rad frågor, som få av barnen kunde svara på. 
Skribenten fastnade för en pojke, Gustaf, som inte lyckades svara på någon av 
lärarens frågor: 

Han stod strax bredvid mig. De små fötterna, vana att vid denna årsens tid 
springa fria, bara och bruna, nu inklämda i nya skor, trampade nervöst, de 
brunstekta fingrarna, som trots att parveln kunde vara på sin höjd tolv år, 
buro spår av arbete, tvinnades om varandra, ögonen stod rätt ut, tomma och 
förtvivlade. Han hade nog statyerna och konungarna någonstans inne i sin 
hjärna, men den var nu så till råga fylld med stora, starka och skiftande 
intryck, att han inte kunde ordna det. När jag vände mig om mot honom, 
mötte jag en skrämd blick, och jag kände ett ögonblicks hat mot denna barna
lärare, som ingenting begrep av barns själ.134 

Det vilade något utpinat över alla de närvarande barnen, menade Larsson. De 
såg trötta ut med mörka ringar under ögonen och vid en förfrågan fick skri
benten sina farhågor uppfyllda. De stackars barnen hade vistats i Stockholm i 
två dagar, sett allt under den nitiska lärarens ledning och de var nu helt oemot
tagliga för nya kunskaper. Enligt Larsson var det på gränsen till barbari att slä
pa barn genom storstaden och visa dem saker de inte hade förmåga att förstå. 
Nej, vad barn i denna ålder behövde var att få vara hemma med sina föräldrar, 
"är det Guds vilja, att du skall till Stockholm, nog kommer du dit ändå."135 

Staden som en hotfull miljö var ett återkommande tema i den svenska kul
turdebatten vid sekelskiftet 1900. Kritiken mot staden som en osund, ohygie-

133. G. Fröderberg, "Skolresorna", Svensk Läraretidning ni 46 (1927), s 898. 

134. Carl Larsson i By, "En skolresa", Gevle Dagblad 1926-08-06, SAF:s klipparkiv (1926). 

135. Ibid. 
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nisk och osedlig miljö, kompletterades med en idyllisering av livet på 
landsbygden.136 I Nils Edlings avhandling om egnahemsrörelsen diskuteras 
denna kritik mot städerna som ett exempel på de antiurbana strömningarna i 
samhällsdebatten. Edling skiljer på två typer av antiurbanism, dels i form av 
en kritik som riktades mot industrins och städernas växande ekonomiska be
tydelse på bekostnad av jordbruket, dels som en borgerlig idyllisering av natu
ren och livet på landsbygden som en motvikt till stadens "mörker och 
oväsen".137 Rädslan för att skolresorna skulle medverka till att barnen lämnade 
sin hembygd för ett rotlöst liv i städerna kan därmed förklaras utifrån den 
agrara samhällsgruppens motstånd mot industrialiseringen och stadslivet. 

Hyllningen och idylliseringen av hembygden var en reaktion mot samhälls
förändringarna vid sekelskiftet 1900 och än mer precist var det en reaktion 
mot industrialiseringen, vilken bidragit till en ökad rotlöshet i samhället. Tyd
ligast manifesterade sig detta genom den växande urbaniseringen och emigra
tionen.138 Bland annat ansågs industrialismen skära av alla band mellan natur, 
hembygd och fosterland och därmed medverkade den till att skapa ett "rotlöst 
proletariat".139 Ur detta proletariat hämtade revolutionära rörelser sina an
hängare och det var därmed av största vikt att denna samhällsgrupp inte fick 
växa i omfattning. En lösning var att ge folket en bättre hemkänsla, eller som 
idéhistorikern Bo Sundin skriver i sin studie av hembygdsbegreppet, "göra älla 
till medlemmar av det goda hemmet".140 Tre framträdande förespråkare av 
landsbygden som platsen för "det goda hemmet" var författaren Karl-Erik 
Forsslund, småbrukets apostel Per Jönsson Rösiö och författarinnan Ellen 
Key.141 Forsslund och Rösiö konfronterade också industrialismen och beskrev 
den med hjälp av Viktor Rydbergs ord som en grottekvarn vilken ledde till fy
sisk degeneration.142 

Folkskollärarna använde sig av den nationella retoriken i diskussionerna om 
skolresornas nytta, något annat skulle inte ha varit tänkbart. De stöttade inte 
den anti-urbana hållning som kritiserade industrialiseringen, däremot tog de 
hänsyn till dess argument och strävade efter att visa stadslivets negativa sidor, 
likväl som dess positiva. De folkskollärare och lärarinnor som samlats i Norr

136. Nils Edling, Det fosterländska hemmet, s 302, 321. 

137. Ibid., s 296. 

138. Ibid., s 296. 

139. Bosse Sundin, "Hembygden som idé: Konstruktionen av lokal och regional identitet", i 
Museer och kulturarv: En museivetenskaplig antologi, red. Stefan Bohman & Lennart 
Palmqvist (Stockholm, 1997), s 56. 

140. Ibid., s 57. 
141. Edling, Det fosterländska hemmet, 295. Om Forsslunds hembygdsideologi och kulturkri

tik se Bosse Sundin, "Ljus och Jord! Natur och kultur på Storgården", i Paradiset och 
Vildmarken, red. Tore Frängsmyr (Stockholm, 1984), s 320-360. 

142. Ibid., s 310. 

108 



IV. SKOLRESANS INTRODUKTION I FOLKSKOLAN 

köping 1898 gav dock på olika sätt uttryck för den idylliska landsbygdsretorik 
som utvecklades av den stadsbaserade borgerligheten.143 

Avslutande diskussion 
Vid det allmänna folkskollärarmötet i Norrköping fastslog alla deltagare i dis
kussionen om skolresan att verksamheten var ett positivt inslag i folkskoleun
dervisningen och tyngdpunkten lades vid det uttalande som Bager-Sjögren 
gjorde angående vikten av noggranna förberedelser. Mötesdeltagarna betona
de att skolresan kunde användas som en metod för att öva barnens iakttagel
seförmåga, stärka deras fosterlandskärlek och även främja deras religiösa 
fostran. Det sistnämnda syftet nämns bara här, i de fortsatta diskussionerna 
under 1900-talet sker istället en förstärkning av skolresans nationella och 
åskådliggörande syften. Under skolresan fanns det också möjligheter att främ
ja både fysisk och hygienisk fostran och man framhåller resans positiva inver
kan på barnens hälsa. Särskilt med tanke på att skolresorna utfördes i slutet av 
vårterminen, när barnen var uttröttade av skolarbetet.144 Skolresorna som ett 
rekreativt inslag i undervisningen, som en form av uppmuntran och något att 
glädjas över, var också ett av de motiv som fördes fram under mötet. 

Jänny Olssons förslag om fria järnvägsresor kom aldrig att hörsammas. Men 
under hela 1900-talet stred SAF och dess skolresekommitté för förmånen att 
kunna färdas med SJ till en så låg kostnad som möjligt. Frågan behandlades 
kontinuerligt i riksdagen, då de efterfrågade subventionerna finansierades via 
riksdagens anslag till SJ.1451 denna fråga visade de privata järnvägsbolagen och 
ångbåtslinjerna en mer välvillig inställning eftersom deras rabatter ofta var mer 
förmånliga än SJ:s.146 Under vissa perioder då svensk ekonomi genomgick sto
ra svårigheter drogs rabatterna in, exempelvis åren efter 1920 samt under 1930-
talets början. Detta fick till följd att skolresorna främst förlades utmed privat

143. Borgerlighetens idyllisering av landsbygden och naturen beskrivs bland annat av Löfgren, 
"Känslans förvandling: Tiden, naturen och hemmet i den borgerliga kulturen", i Den 
kultiverade människan, red. Frykman och Löfgren, (Malmö, 1979), s 45-71. Se även 
Edling, Det fosterländska hemmet, s 301. 

144. Tolfte allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug 1898, s 81. 

145. Se till exempel, "Protokoll nr 46", Andra Kammaren, bd. V (Stockholm, 1910); "Under
stödjande av folkskolebarns ferie- och studieresor", Åttonde huvudtiteln: Folkundervis
ningen, Bihangtill riksdagens protokoll, Sami. 1, bd. 5 (Stockholm, 1921), s 553ff; 
"Protokoll nr 39", Andra Kammaren, bd. 6 (Stockholm, 1921); "Understödjande av folk
skolebarns ferieresor", Åttonde huvudtiteln: Folkundervisningen, Statsrådsprotokoll, 
Sami. i, bd. 4 (Stockholm, 1923), s 487-490. 

146. Frågan om nedsatta biljettpriser för resande skolungdomar var tvådelad. Anslaget från 
riksdagen gällde både ferieresor (dvs. koloniverksamheten) samt studieresor. Vissa år gav 
man bidrag endast för ferieresorna, då denna verksamhet ansågs vara viktigare ur sam
hällssynpunkt (folkhälsa) än studieresorna. "Understödjande av folkskolebarns feriere
sor", Åttonde huvudtiteln: Folkundervisning, Bilaga till K m:tproposition nr 1, Sami. 1, 
bd. 3 (Stockholm, 1922), s 418. 

109 



DEN RESANDE ELEVEN 

ägda järnvägsbanor. Under 1920-talet blev också lastbilar och bussar ett allt 
vanligare kommunikationsmedel. 

Skolresans nytta för folkskoleundervisningen uttrycktes med hjälp av den 
nationella retorik som präglade samhällsdebatten vid sekelskiftet 1900. Dess 
nytta för fosterlandskärleken framhävdes i alla de sammanhang där idén dis
kuterades. I fråga om vad som skulle förevisas och vad som var lämpliga resmål 
färgas diskussionerna av den samtida kulturdebatten om Sveriges samhällsut
veckling. Hotbilder i form av emigrationen och osund stadskultur och en 
kompletterande idyllisering av livet på landsbygden användes för att stävja rör
ligheten i samhället, och detta ledde också till att skolresorna, särskilt för 
landsbygdens barn, kom att kritiseras. De skulle lära sig att älska sin hembygd 
och de skulle uppmuntras att bilda egna hem och bli kvar i hembygdens ge
menskap. Skolresor som förde barnen utanför sitt landskap uppmuntrade bar
nen att söka sig till den rotlösa och degenererande tillvaron i städerna, menade 
kritikerna, vilka i första hand kom ur den politiska gruppering som motsatte 
sig industrins och städernas tillväxt. 

no 
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Skolresornas införande i den svenska folkskoleundervisningen var en process 
som till största delen leddes av folkskollärarna själva, framför allt genom SAF 
men också i ett nära samarbete med Svenska Turistföreningen, SJ och andra 
privata järnvägs- och ångbåtsbolag. Parallellt intresserade sig även läroverkslä
rare och kvinnliga lärare vid de högre flickskolorna för verksamheten och efter 
sekelskiftet 1900 började man också genomföra skolresor vid folkskollärarse-
minarierna. Det fanns också ett intresse för att främja skolresor mellan de 
nordiska länderna, vilket kom till uttryck i Föreningen för brödrafolkens väl, 
samt Föreningen Norden. Skolresornas popularitet växte successivt under 
1900-talet och antalet resenärer ökade år för år fram till andra världskriget. 
Den riktigt stora ökningen i resandet kom dock först efter kriget. År 1949 be
räknade STF att antalet deltagare i deras skolreseprogram utgjorde mer än 
hälften av de skolungdomar som befann sig i den vanligaste skolreseåldern, det 
vill säga tretton år.1 

Denna utveckling kan jämföras med den mer allmänna rörlighetskulturens 
utveckling fram till andra världskriget. Under 1930-talet skedde en omfattande 
breddning av svensk turism, vilket bland annat kan förklaras av att fler sam
hällsgrupper fick tillgång till fritid. De första stegen till en utvidgning av friti
den var arbetstidsregleringarna som infördes på 1920-talet. En statlig 
fritidsutredning tillsattes på 1930-talet och 1938 infördes den första semesterla
gen, vilken gav alla arbetstagare rätt till två veckors semester.2 Genom exem
pelvis STF uppmanades befolkningen att ägna sin fritid och semester åt 
friluftsliv och bildande resor i det egna landet. Den successiva demokratise
ringen av resandet under 1900-talet innebar att nya grupper i samhället fick 

1. 49 758 skolresenärer hade rest med STF, alternativt fatt logi vid STF:s vandrarhem och 
skolresebyråer. Vid denna tid fanns det 85.000 trettonåringar i Sverige, enligt STF. "Sty
relsens årsberättelse för år 1949", STF:s Årsskrift (1950), s 351. Jag vill dock göra läsaren 
uppmärksam på att det är svårt att tolka sanningsvärdet i dessa uppgifter. 

2. Lena Eskilsson, "Sommarsemester - Idé, praktik och personliga perspektiv", i Efter arbe
tet: Studier av svensk fritid, red. Peder Alex & Jonny Hjelm (Lund, 2000), s 161. 
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möjlighet att resa, däribland kvinnor och barn.3 Folkskolans skolreserörelse 
utgör en viktig del av denna demokratiseringsprocess, vilket också framgår i 
Lena Eskilssons studie av STF:s arbetsinsatser under tidigt 1900-tal.4 

Skolresans syfte och innebörder diskuterades i en rad olika sammanhang 
under 1900-talet. På central nivå inom SAF och på lokal nivå i folkskollärar-
föreningens kretsar, vid lokalt anordnade pedagogiska möten och under natio
nella folkskollärarmöten, i lärartidskrifterna och i den pedagogiska litteratur 
som användes vid folkskollärarseminarierna. Både kritiska och positiva syn
punkter på verksamheten framfördes också återkommande i dagspressen och 
i riksdagen. Mot slutet av 1930-talet intensifierades STF:s engagemang i skol
reseverksamheten. År 1935 bildades STF:s skolresetjänst, vilken därefter ansva
rade för all upplysningsverksamhet rörande skolresor.5 

Detta kapitel handlar om skolreseverksamhetens yttre och inre organisering 
från slutet av 1800-talet till och med 1940. Med den yttre organiseringen avses 
de anordningar rörande logis tik som vidtogs, till exempel inrättandet av skol
resekommittéer inom SAF, upprättandet av skolresebyråer samt utverkandet 
av reserabatter och resestipendier. Den inre organiseringen syftar på de anvis
ningar som ramade in och definierade skolreseföretaget. 

SAF:s skolresekommittéer 
SAF:s styrelse var vid sekelskiftet 1900 inriktad på att underlätta planeringen 
och genomförandet av skolresor eftersom en väl förberedd skolresa ansågs 
främja folkskolans övergripande uppfostringsmål. I årsberättelsen för 1899 
konstaterade centralstyrelsen att "det synes finnas enhet i åsikten att skolresor 
är bra" och de uppmanade lärare och skolråd på de platser dit resor företogs 
att hjälpa de resande skolklasserna med logi till en rimlig kostnad.6 SAF hade 
under detta år utsett en ny skolresekommitté, vilken fick till uppgift att orga
nisera en skolresebyrå i Stockholm enligt samma principer som under utställ
ningsåret 1897/ Denna kommitté var verksam under perioden 1899-1919. 
Förutom arbetet med skolresebyrån fick kommittén i uppdrag att organisera 

3. Lena Eskilsson,"Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige 
vildmarksmannen till den cyklande husmodern", Historisk Tidskrift m 2 (1996), s 257-258. 

4. Ibid., s 258. 

5. Lullu Carlquist, "Resetjänst", i STF100 år. Årsskrift 1986, red. Halvar Sehlin (Stockholm, 
1985), s 205. 

6. Detta uttalande var ett svar på en skrivelse från Södra Hälsinglands skolförening. De 
uppmanade centralstyrelsen att undersöka hur kretsföreningarna ställer sig till frågan om 
skolutfärder. "Årsberättelse för 1899", SAF:s årsskrift (1900), s 59-60. 

7. "Årsberättelse för 1899", SAF:s årsskrift (1900), s 60; "Skolresor till hufvudstaden", Svensk 
Läraretidning m 7 (1900), s 113. 
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ferieresor till landsbygden för Stockholms folkskolebarn.8 Inledningsvis upp
manade också SAF föreningens kretsar att upprätta skolresebyråer på de plat
ser dit lärare och lärarinnor önskade resa.9 Ytterligare åtgärder som vidtogs av 
kommittén i samarbete med centralstyrelsen var att utverka rabatterade priser 
för folkskolebarn och medföljande ledare på Statens järnvägar, en rad enskilda 
banor och ångbåtsföretag. Följaktligen agerade man också i denna fråga när 
anledning därtill uppstod.10 SAF:s centralstyrelse hade under denna period det 
mer övergripande ansvaret för skolreseverksamhetens utveckling och de tog 
fram riktlinjer för hur en skolresa borde planeras och genomföras. 

År 1919 bildade SAF en ny kommitté för skolresor, vilken skulle ha en mer 
nationell inriktning på sitt arbete.11 Den gamla kommittén lades ner och an
svaret för Stockholms skolresebyrå lämnades över till Stockholms folkskollä-
rarförening.12 Syftet med den nya centrala kommittén var att främja 
utvecklingen av skolresor i hela landet. Förutom att årligen publicera informa
tion om skolresebyråerna och föreskrifter gällande de olika kommunikationer
na initierade man även skolresebyråer där sådana ansågs behövliga.13 

Kommitténs ledamöter genomförde också inspektionsresor runt om i landet 
för att granska verksamheten, samt utredde behovet av fler insatser.14 Skolre
sebyråernas funktion stod också i centrum i det första upprop som kommittén 

8. Protokoll 9/5 1901, Stockholms skolresekommittéProtokoll1901-1903, SAF:s arkiv, TAM. 
Ferieresorna innebar att särskilt utvalda barn skickades till familjer på landsbygden under 
sommarlovet, bland annat för att stärka deras krafter. Man såg här också en möjlighet att 
öka barnens kunskaper om naturen och människolivet utanför staden, samtidigt som 
landsbygdsbefolkningen fick bekanta sig med stadslivet och dess skuggsidor, genom de 
fattiga, och ofta vanvårdade, barnen. År 1902 förmedlade skolresekommittén ferieresor 
för 1902 stockholmsbarn. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening 1880-1930, s 141. 

9. "Årsberättelse för 1899", SAF:s Årsskrift (1900), s 60. 

10. Franzén, Sveriges allmänna folkskollärarförening 1880-1930, s 2iif, 361. 

11. "Centralstyrelsens årsmöte", Svensk Läraretidning, nr 4 (1919), s 63. Initiativet till bildan
det en central skolresekommitté kom från en folkskollärare vid Malmö högre folkskola, 
L. F. Bäckström. I en motion till SAF:s centralstyrelse 1917, och genom en artikel i Svensk 
Läraretidning samma år, förde han fram önskemålet om en permanent skolresekommitté 
med uppgift att leda utvecklingen av skolreseverksamheten, så att denna "föres fram till 
en organiserad rörelse, som ej längre trevar sig fram på måfå". L.F. Bäckström, "Är en 
mera centraliserad organisation av skolreseverksamheten önskvärd?", Svensk Läraretid
nings 8 (1917), s I39f. 

12. "Utdrag ur protokoll från Stockholms folkskollärarförening 22/3 1918", Stockholms skolre
sekommitté } Protokoll 1909 -1921, SAF:s arkiv, TAM. 

13. "Rapport angående åtgärder för att främja skolresor", Bilaga till protokoll 4/3, 1922, 

SAF:s Skolresekommitté 1919-1932, SAF:s arkiv, TAM; "Årsredogörelse till SAF:s central
styrelse", Bil i, Skolresekommitténs protokoll 24/3 1922, SAF:s skolresekommitté 1919-1932, 
SAF:s arkiv, TAM. 

14. Protokoll 7/51932, SAF:s Skolresekommitté 1 919-1932, SAF:s arkiv, TAM. 
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publicerade 1921.15 Denna skolresekommitté var verksam fram till 1944.16 Un
der dessa år hade kommittén också i uppgift att granska och fördela den del av 
STF:s resestipendier som var avsedda för folkskolegrupper. I det följande ska 
tre av de områden som SAF och dess skolresekommittéer arbetade med gran
skas närmare: skolresebyråerna, riktlinjerna, samt frågor rörande skolresornas 
ekonomi. Inom dessa tre teman kommer även en del andra aktörer inom och 
utanför SAF att behandlas. 

Skolresebyråerna 
Från 1897 och fram till 1933 inrättades femtio skolresebyråer i södra och mel
lersta Sverige.17 Denna innovativa verksamhet hade till syfte att erbjuda resan
de folkskoleklasser logi, enklare mat samt information om traktens 
sevärdheter. Med andra ord utgjorde skolresebyråerna en form av vandrarhem 
eller ungdomshärbärgen, samtidigt som de fungerade som en lokal resebyrå 
för just den ort och de närliggande områden som var aktuella. Dessa inkvarte
ringsställen var en viktig förutsättning för skolreserörelsens utveckling under 
1900-talet. 

Skolresebyråerna var vanligtvis inrättade i en folkskolebyggnad, vilken stod 
tom under sommaren. En föreståndare, vilket kunde vara en folkskollärarinna, 
folkskollärare eller folkskolans vaktmästare, ansvarade för verksamheten som
martid, samt besvarade alla förfrågningar som inkom under året.18 De flesta 
tog också fram ett prospekt som kunde sändas ut till intresserade lärare. I dessa 
ingick förutom prisuppgifter gällande mat och logi, en presentation av de nyt
tiga sevärdheter som orten kunde erbjuda. Här angavs också exempel på pas
sande dagsutflykter och längre rundresor. Sammantaget presenterade 
prospekten en skolreseplan genom vilken så mycket som möjligt av ortens se

15. "Skolresorna. Meddelande från SAF:s skolresekommitté", Svensk Läraretidning nr 12 
(1921), s 221-222. 

16. Lars Lindholm, "Skolresorna - några reflexioner", Folkskolan - Svensk Lärartidning nr 3 
(1953), s 35. 

17. "Sommarens skolresor. Meddelande från S.A.F:s centrala skolresekommitté", Svensk 
Läraretidning m 20 (1933), s 459. 

18. Skolresebyråernas föreståndare blev ofta välkända profiler. De fick redogöra för sin verk
samhet i lokalpressen. Se till exempel, "Skolresebyrån i Malmö har snart fullt upp att 
göra", Skånska Dagbladet 1927-06-07, SAF:s pressklipp (1927). Ib land fick de även svara 
på kritik riktad mot verksamheten. Se, "Skolresebarnen i Klara skola väl omskötta", 
Dagens Nyheter 1927-06-12, SAF:s pressklipp (1927), TAM. Särskilt uppmärksammade 
blev de folkskollärarinnor som arbetade med Stockholms skolresebyrå. Folkskollärarin
nan Alma Wik var föreståndare för Stockholms skolresebyrå i arton år. I samband med 
hennes död 1927 startades en insamling för att resa en minnesvård i hennes namn. "10-
öreskampanjen" initierades av Stockholms-Tidningen, och hon kallades för "hela Sveriges 
skolresetant". "Sveriges alla skolresebarn reste vården", Stockholms-Tidningen 1928-03-11, 
SAF:s pressklipp (1928), TAM. Se även Folkskolans Vän, nr 39 (1927), s 619. 
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värdheter skulle kunna upplevas.19 Byråerna medverkade på detta sätt till att 
marknadsföra sin hembygd som ett för skolresor lämpligt resmål, ofta i sam
arbete med den lokala turistföreningen.20 Prospekten fungerade som ett hjälp
medel för folkskollärarna vid planeringen av skolresan och de som erbjöd 
välplanerade prospekt var också de mest uppskattade resmålen.21 

Föreskrifter gällande skolresebyråerna 
Âr 1921 publicerade SAF:s centrala skolresekommitté en skrivelse med anvis
ningar om hur en skolresebyrå borde bedrivas. Detta var samtidigt den nya 
centrala skolresekommitténs första upprop och hade därför också till syfte att 
beskriva kommitténs målsättningar med sitt arbete. Ett av dessa syften var att 
verka för upprättandet av skolresebyråer "på så många orter som möjligt".22 

Kommittén ansåg att skolresebyrån först och främst skulle förmedla upplys
ningar till intresserade skol-
resenärer, till exempel vad 
gällde möjligheterna till 
logi och bespisning i byg
den, vilka sevärdheter som 
fanns och hur kommunika
tionerna såg ut. Kunde by
rån också förfoga över en 
egen lokal att ordna logi i 
var det ännu bättre. Kom
mittén föreslog två olika 
lösningar på detta. Anting
en att byrån hade eget logi 
med sängar och matserve
ring, eller att byrån verkade 
som mellanhand mellan de 
resande och lämpliga ho
tell, pensionat och serve

19. Tre exempel är prospekten från skolresebyråerna i Stockholm, Hälsingborg och Norberg, 
se "Meddelande från Stockholms skolresebyrå", Svensk Läraretidning nr 17 (1905), s 356; 
"Hälsingborgs skolresebyrå", Svensk Läraretidning m 21 (1909), s 473; "Norbergs skolre
sebyrå", bilaga till "Skolresekommitténs berättelse för 1917", Stockholms skolresekommitté: 
Protokoll 1909-1921, SAF:s arkiv, TAM. 

20. Ett exempel är skolresebyrån i Trollhättan. Protokoll 1911-09-26, Trollhättans skolrese
byrå, Trollhättans stadsarkiv. 

21. Skolresebyråernas prospekt är i sig ett intressant källmaterial, då de exemplifierar vad 
som ansågs vara nyttigt och lärorikt att ta del av under en skolresa. Några exempel på 
detta tas upp i kapitel 6. 

22. "Skolresorna. Meddelande från S.A.F:s skolresekommitté.", Svensk Läraretidning nr 12 
(1921), s 221-222. 
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Landskrona s kolresebyrå 
hålles öppen från den 15 *juni till den 20 
augusti, Närmare upplysningar lämnas av 
dess fox^eståndare 

H« A. EHasson» 
Folkskollärare, Landskrona. 

Vid skolresa i Värmland 
bör man taga den vackra farleden Arvika— 
Säfile med i res planen v Arvika skolresebyrå 
iillk&ndahåller bäddar under tiden 10 juni— 
20 augusti. Anmälningar under adress sköh 
resebyrån* folkskolans Arvika„ 

Genom små annonser i folkskollärartidningarna marknads
förde skolresebyråer na sin verksamhet. (Svensk Läraretid
ning 1921) 
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ringsställen. I det första fallet var den bästa lösningen om man fritt kunde 
förfoga över ett passande skolhus. Detta borde den myndighet som berördes 
kunna stödja. Gott om utrymme i lokalen var en fördel, då det innebär att 
pojk- och flickgrupperna kunde få egna rum. Det var även mycket uppskattat 
om läraren fick en egen vrå att dra sig undan till. 

Skolresebyråns utrustning skulle givetvis rättas efter de ekonomiska förut
sättningarna, men det var en fördel om madrass och kudde kunde tillhanda
hållas. Kommittén ansåg att stora madrasser för två var mest ändamålsenligt. 
Barnen kunde då bädda syskonbädd med sina medtagna lakan och sova två 
och två. De påpekar dock att lärarnas tacksamhet skulle vara mycket stor om 
det fanns en riktig säng åt dem. Denna begäran skiljer sig något från de anvis
ningar om hur en skolresa genomföres som SAF publicerade några år senare 
och som vi snart skall se närmare på. Här menade SAF att den läraren som inte 
kunde tänka sig att dela barnens enkla villkor, lika gärna kunde stanna hem
ma.23 Vad gällde skolresebyråns övriga utrustning påpekades att de skolresan
de fick ta med egna filtar, handdukar, tvål och skosmörja, under rådande 
dyrtider skulle det vara alltför kostsamt att hålla sådant. Det ansågs också vara 
mer lämpligt med personliga filtar med tanke på skolresebyråns hygien. Bruks
artiklar i form av tvål och skosmörja var dock något som exempelvis Stock
holms skolresebyrå tillhandahöll under tidigt 1900-tal. 

Renlighet och hygien skulle vara skolresebyråns adelsmärke och detta kun
de man också ta mer betalt för om så krävdes. Det var dock viktigt att före
ståndaren inte var någon "ledsam pedant". Vid vissa tillfällen kunde det bli så 
att man på grund av många gäster var tvungen att överse med den enskilde gäs
tens trevnad och bekvämlighet.24 I fråga om servering av mat och dryck ville 
kommittén inte ge några råd, detta fick föreståndaren själv b estämma över. 
Vid Stockholms skolresebyrå (som dock får anses vara den bäst utrustade by
rån) erbjöd man frukost till en ringa penning, det vill säga mjölk, choklad och 
smörgåsar samt kaffe. För middagsmåltiderna hade byrån förhandlat till sig 
billiga priser vid ett antal inrättningar i staden dit man anvisade grupperna.25 

Kommittén hoppades att deras råd inte framstod som avskräckande. Det 
var ju inte nödvändigt att kunna uppfylla alla uppställda anvisningar. En an
språkslös byrå som endast hänvisade grupperna till en bondes hölada, kunde 
vara nog så uppskattat. Arbetet krävde dock många hängivna intressenter. 
Skolresebyrån borde ledas av en eller flera ordentligt avlönade personer som 
var villiga att offra tid och intresse åt saken. Arbetet borde ses som ett "viktigt, 

23. "Skolresor. Råd och anvisningar för skolresande", Svensk Läraret idning vit 19 (1910), s 419. 

24. "Skolresorna. Meddelande från S.A.F:s skolresekommitté.", Svensk Läraretidning m 12 

(1921), s 221. 
25. "Sommarens skolresor till huvudstaden.", Svensk Läraretidning m 34 (1916), s 565. 
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om än anspråkslöst led i skolans kulturgärning".26 De borde också kunna kräva 
att samhället hjälpte till med uppgiften. Förhoppningsvis kunde man få kom
munerna att stödja det hela ekonomiskt, framför allt när det gällde inköpen av 
den första utrustningen. Det var kanske också möjligt att få med sig befolk
ningen på orten för att med deras hjälp samla in de nödvändiga pengarna. På 
flera platser i Sverige hade man på detta sätt lyckats få stöd till verksamheten.27 

Vid denna tid hade den svenska skolreseverksamheten börjat intressera an
dra länder i Norden. Representanter från Danmarks och Norges skolvärld 
hade under året besökt Sverige för att studera verksamheten. Kommittén på
pekar att arbetet i de andra nordiska länderna redan från början fått stöd av 
både stat och kommun och därför borde Sverige, som var ett föregångsland, 
inte vara sämre. De avslutar artikeln med en uppmaning till lärarkåren att an
sluta sig till skolreseverksamhetens utveckling: 

Friskt till verket! Gästfrihet har av ålder varit en svenskmannadygd. Må det 
unga Sverige, vart det styr sina steg i sitt sköna fosterland, finna ett skolrese
hem, litet eller stort, som vänligt och varmt välkomnar sina gäster efter bästa 
förmåga!28 

I kommitténs första förteckning över antalet skolresebyråer i Sverige, vilken 
utkom 1922, fanns en lista över skolresebyråerna och deras adresser. De publi
cerade i samband med denna också upplysningar om taxebestämmelserna med 
SJ, enskilda järnvägar samt på vissa ångbåtslinjer.29 En förteckning över byrå
erna och de olika transportföretagens biljettpriser publicerades därefter årligen 
i Svensk Läraretidning fram till 1930-talets mitt.30 Därefter var det STF som 
stod för upplysningar i dessa frågor. 

Skolresebyråernas spridning 
Den första skolresebyrån inrättades, som redan nämnts, i Stockholm 1897. Ef
ter ett uppehåll upptogs verksamheten igen 1900 och en rad folkskollärarinnor 
ansvarade för dess drift fram till 1940-talet. På initiativ av SAF:s centralstyrelse 
startades en skolresebyrå i Göteborg 1901 och samma år inrättades också en 

26. "Skolresorna. Meddelande från S.A.F:s skolresekommitté", Svensk Läraretidning m 12 

(1921), s 221. 

27. Göteborg och Hälsingborgs skolresebyråer fick kommunala anslag. Protokoll II/I 1926, 

bil. i, Stockholms skolresekommitté: Protokoll 1922-1946, SAF:s arkiv, TAM. 
28. "Skolresorna. Meddelande från S.A.F:s skolresekommitté", Svensk Läraretidning m 12 

(1921), s 222. 

29. "Meddelande från centrala skolresekommittén", Svensk Läraretidning m 17 (1922), s 316 

och "Meddelande från centrala skolresekommittén", Svensk Läraretidning m 20 (1922), s 381F. 

30. Från och med 1936 publicerades listan över skolresebyråer i STF:s årliga program för 
skolresor i Sverige. Lars Lindholm, "Inför sommarens skolresor", Svensk Lärartidning nr 
7 (1937), s 190. 
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En interiörbild från skolresebyrån i Malmö. (STF:s Årsskrift ipo8) 

byrå i Gävle. Den senare hade till syfte att främja skolklassers besök vid den 
industriutställning som detta år hölls i Gävle.31 De följande åren startades skol
resebyråer på flera håll i landet, bland annat i Kalmar, Karlskrona, Helsing
borg, Malmö och Visby.32 Under 1910- och 1920-talet växte intresset för 
skolresor stadigt och allt fler skolresebyråer inrättades också från 1920 och 
framåt. 

Flera av de skolresebyråer som bildades på 1920-talet initierades av centrala 
skolresekommittén. I deras första skrivelse till SAF:s centralstyrelse 1919 upp
manade de SAF att samla information från kretsarna i landet angående "såda
na orter i vårt land, som på grund av naturskönhet, historiska minnen, 
folklivets egenart eller näringslivets utveckling borde mera, än vad nu är fallet, 
tjäna som mål för skolvandringar".33 De tänkte sig i första hand få in informa
tion om områden utanför de vanliga turistlederna. Tillgängligt informations
material om olika delar av landet, främst STF:s turisthandledningar, ansågs 
inte vara anpassat för folkskollärarnas och skolbarnens behov. De borde i för
sta hand få resa i sitt egna landskap eller i de delar av hembygden, "som ej kan 

31. "Skolresor till Göteborg", Svensk Läraretidning m 13 (1901), s 216;"Skolresor till Gävleut
ställningen", Svensk Läraretidning m 24 (1901), s 410. 

32. "Skolresor till Helsingborg", Svensk Läraretidning nr 7 (1903), s 120; "Karlskrona skolre
sebyrå", Svensk Läraretidning m 19 (1904), s 400; "En skolresebyrå i Malmö", Svensk 
Läraretidning nr 22 (1904), s 465; "Från skolresebyråer", Svensk Läraretidning m 20 

(1905), s 421 (Kalmar); "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 12 (1910), s 256 (Visby). 
33. Bil. i, Protokoll 19/12 (1919), SAF:s skolresekommitté: Protokoll 1^9-1932, SAF:s arkiv. 
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bli föremål för noggrannare studier vid den vanliga skolundervisningen". 
Kommittén ansåg att många skolresor, vilka följde kända turistleder, var för 
långa och tröttande för barnen, en bedömning som grundade sig på de redo
görelser som sändes in till STF. Den information som kommittén ville samla 
in skulle bearbetas och ordnas av kommittén och sedan utgöra ett värdefullt 
underlag i arbetet att ge råd och vägledning åt blivande färdledare. Nästa steg 
skulle vara att upprätta skolresebyråer på de platser som upplevdes som intres
santa resmål.34 

Resultaten av den efterfrågade informationen ledde till att den centrala 
skolresekommittén uppmärksammades på behovet av skolresebyråer i bland 
annat västra Värmland och Västergötland. Kommittén ansåg att en byrå borde 
inrättas i Arvika, vilket också skedde med hjälp av skolmän boende på orten. 
Även i Kristinehamn och Värnhem inrättades byråer 1921 och sammantaget 
innebar detta att skolreseverksamheten, i enlighet med kommitténs önskemål, 
började omfatta nya delar av landet.35 I en skrivelse till STF 1925 p åpekade 
skolresekommittén att deras arbetsinsatser hade inneburit att folkskolans lära
re i första hand genomförde korta resor i sin hembygd eller i det egna landska
pet. Arbetet med att utöka antalet inkvarteringsställen hade dessutom lett till 
att nya områden besöktes. Kommittén hade under de sex år som gått initierat 
byråer på ovannämnda platser, samt i Roslagen (Norrtälje) och Dalsland 
(Bengtsfors). Genom dessa insatser kunde man undvika att alltför många barn 
samlades på ett ställe. Därmed fanns det också alternativ till de "välkända färd
vägarna till Siljansbygden eller till Värmland".36 Ytterligare steg i att uppmärk
samma fler delar av Sverige vid sidan av de mest populära resmålen var 
inrättandet av byråer på Oland och i Filipstad. Vid denna tid hade också Got
land börjat bli ett mycket populärt resmål.37 

Intresset för Dalarna ledde till att en sambandscentral upprättades 1921 för 
att dirigera strömmen av skolresebarn, så att inte en viss ort fick för många 
skolresegrupper samtidigt. Deltagande byråer var de i Falun, Säter, Leksand, 
Rättvik, Mora, Älvdalen och Borlänge-Domnarvet, med den sistnämnda som 
förmedlande länk.38 Vid denna tid fanns det trettiofyra skolresebyråer, och 
fram till och med 1933 tillkom ytterligare tretton byråer och, som framkommit 
ovan, var SAF:s centrala skolresekommitté en drivande kraft bakom denna ut
veckling. Tio av dessa byråer startades efter 1927, vilket är ett exempel på att 
intresset för, och möjligheten att genomföra, skolresor blir allt större under 

34. Bil. i, Protokoll 19/12 (1919), SAF:s skolresekommitté: Protokoll 1919-1932, SAF:s arkiv. 
35. Bil. i, Protokoll 24/3 (1922), SAF:s skolresekommitté: Protokoll 1919-1932, SAF:s arkiv. 
36. Bilaga till Protokoll 6/5 (1925), SAF:s skolresekommitté: Protokoll 1919-1932, SAF:s arkiv. 
37. Bilaga till Protokoll 4/2 (1925), SAF:s skolresekommitté: Protokoll 1919-1932, SAF:s arkiv. 
38. Frans Lindvall, "En skolresecentral för Dalarne" i Svensk Läraretidning nr 22 (1921), s 417F. 
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1930-talet.39 Skolresornas växande popularitet framgår också av det växande 
antal grupper som får bidrag av STF under 1920- och 1930-talet. 

Skolresebyråer; vandrarhem och rörlighetskulturens utveckling 
Den kvantitativa ökningen av folkskolebarnens skolresor sammanfaller med 
en ökning av resandet i allmänhet åren runt 1930. En viktig förutsättning för 
det allmänna resandets utveckling vid denna tid var att allt fler grupper i sam
hället fick ökad tillgång till fritid, exempelvis genom de lagstadgade arbetstids
förkortningarna. STF:s och andra friluftsorganisationers arbete för att främja 
mindre bemedlade gruppers möjligheter att resa till en billig kostnad bidrog 
också till en breddning av resandet. Turistföreningen instiftade bland annat 
särskilda resestipendier för arbetare under 1920-talet och jag har redan nämnt 
att de stöttade ungdomars och folkskolebarnens studieresor. 40 Ytterligare ett 
led i resandets utveckling var STF:s olika "hem"-verksamheter som startades 
åren runt 1930. Tåghem, sommarhem och semesterhem syftade till få folk att 
använda sin fritid till rekreation, friluftsliv och resor. Ytterligare två "hem" 
som startades på 1930-talet var vandrarhem och skolresehem.41 

STF öppnade sina första vandrarhem 1933 och de var förlagda till området 
runt Mälaren, längs Göta Kanal och östra Vätternstranden samt utmed skån
ska kusten.42 I samband med detta avslutade SAF sin utveckling av skolreseby
råer. Vandrarhemmen tillkom i syfte att erbjuda mindre bemedlade 
ungdomar billigt logi. Cykel- och vandringsturismen mellan vandrarhemmen 
ansågs också vara en särskilt lämplig semesterform för (unga yrkesarbetande) 
kvinnor.43 STF:s vandrarhem betraktades som ett komplement till skolreseby
råerna. De gjorde det möjligt att förlägga skolresan till nya områden bortom 
de färdvägar som etablerats mellan skolresebyråerna. I en skolresehandledning 
från 1949 påpekades dock att man borde bygga ut nätet av skolresebyråer för 
att undvika de friktioner som uppstod när turister vid vandrarhemmen kon
fronterades med skolungdomarna.44 Skolresehemmen var ett alternativ för att 
undkomma dessa friktioner. Det var ett skolreseprogram STF erbjöd från och 

39. "Sommarens skolresor", Svensk Läraretidning nr 17 (1927), s 334 samt "Sommarens skol
resor. Meddelande från S.A.F:s centrala skolresekommitté", Svensk Läraretidning m 20 

(1933), s 459-
40. Eskilsson, "Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv", s 275f. 
41. Eskilsson, "Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv" s 279^ idem., "Lediga stun

der", i Fritidskulturer; red. Leif Berggren (Lund, 2000), s 91. 

42. Första året öppnade STF 33 vandrarhem. I årsberättelsen anges dock att ytterligare fem 
"hem" fanns att tillgå genom att enskilda personer och pensionat upplåtit sina lokaler i 
enlighet med STF:s villkor för hur ett vandrarhem skulle bedrivas. En av dessa inrätt
ningar var skolresebyrån i Visby, de andra var belägna på fyra orter i Svealand och Norr
land. "Årsberättelse för 1933", STF:sÅrsskrift (1934), s 390. 

43. "Årsberättelse", STF:s Årsskrift (1934), s 391; Eskilsson, "Lediga stunder", s 9if. 

44. Lars Lindholm, "Skolresan förberedes", Aktuellt från Skolöverstyrelsen nr 2 (1949), s 3if. 
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med 1936 och det omfattade en fem dagar lång vistelse vid ett vandrarhem un
der den tid på försommaren då allmänhetens turism ännu inte kommit 

o 45 igång. 
STF:s vandrarhem organiserades enligt samma principer som skolresebyrå

erna och hade, som redan nämnts, skolungdomar som en viktig målgrupp. 
Det var en grupp ungdomsorganisationer i Sverige som uppmanade STF att 
inrätta ungdomshärbärgen. Idén kom ursprungligen från Tyskland där man 
under tidigt 1900-tal hade börjat inrätta särskilda ungdomshärbärgen för att 
främja ungdomarnas vandringar.46 Till skillnad från SAF:s skolresebyråer var 
vandrarhemmen, i mån av utrymme, öppna för "varje legitim turist", det vill 
säga både äldre personer och utlänningar var välkomna. Det förekom dock ett 
samarbete mellan SAF och STF. På flera orter inrättades vandrarhemmen i 
den redan befintliga skolresebyråns lokaler och byråns föreståndare ansvarade 
för båda verksamheterna. Skolungdomar blev, som förväntat, den största 
gruppen som nyttjade STF:s vandrarhem på 1930-talet.47 

STF:s arbete under mellankrigsperioden bidrog till en breddning av resan
det i Sverige.48 Turistföreningens stipendier för arbetargrupper och ungdomar 
var en orsak till denna utveckling och detta var i sin tur en effekt av det prak
tiska och ideologiska skifte STF genomgick under tidigt 1900-tal, vilket inne
fattade en tydligare satsning på att bredda folkturismen i hela landet. Lena 
Eskilsson betraktar STF:s nya inriktning på 1920-talet som ett led i en demo
kratisering av resandet. Denna utveckling sammanföll också med den ökade 
demokratiseringen i samhället i övrigt.49 Resandet ansågs dessutom kunna bi
dra till demokratins utveckling i samhället. "En organiserad och bildande fri
tid sågs s om ett viktigt inslag i medborgarblivandet" skriver Eskilsson i en 
studie av den svenska semesterlagens tillkomst. Fritidsaktiviteter, till exempel 
i form av bildande turistresor genom Sverige, skulle leda till en känsla av del
aktighet i samhället, vilket i sin tur skulle kunna motverka antidemokratiska 
tendenser.50 

Om vi betraktar SAF:s arbete med skolresorna ur denna aspekt förefaller det 
inte omöjligt att se även skolresornas utveckling som ett led i en demokratise
ring av resandet. Dessutom ansågs resorna vara ett viktigt inslag i skolbarnens 
medborgarfostran. Detta blir också tydligt om man beaktar vad som beskrevs 
som skolresans syften. Vid sekelskiftet 1900 och framåt påtalades det ofta hur 
skolresorna kunde medverka till att stärka gemenskapen i samhället samt ge 
barnen en positiv bild av arbetets nytta, både för individen och för samhället 

45. "Sommarens skolresor planlägges", Svensk Läraretidnings 10 (1936), s 237F. 
46. Eskilsson, "Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv", s 279. 

47. "Årsberättelse", STF:s Årsskrift (1934), s 391. 

48. Eskilsson, "Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv", s 259. 

49. Ibid., s 258, 275f. 
50. Lena Eskilsson, "Sommarsemester - Idé, praktik och personliga perspektiv", s i6tf. 
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i stort.51 Skolresorna skulle främja känslan av att vara delaktig i samhällets ut
veckling. Folkskollärarföreningens arbete med skolresebyråerna var en av flera 
insatser för att underlätta för alla folkskollärare och lärarinnor i landet att ge
nomföra resor i sin hembygd och i sitt landskap med skolbarnen. En andra åt
gärd bestod i att ge lättfattliga instruktioner i konsten att förbereda och 
genomföra en skolresa. 

Råd och anvisningar 
En bit in på 1900-talet beslutade SAF:s centralstyrelse att ta fram ett samman
fattande meddelande rörande skolreseföretagets organisering som ett led i att 
främja möjligheten att uppnå bästa tänkbara resultat av skolreseverksamhe
ten.52 De råd och anvisningar som riktades till folkskollärarkåren publicerades 
i Svensk Läraretidning 1910 och 1913. Fler synpunkter om skolreseföretagets ut
formning framkom i de inlägg och artiklar som enskilda folkskollärare skick
ade in till Svensk Läraretidning. Ofta var detta aktiva medlemmar i föreningen 
och därtill erfarna skolreseledare. Dessa artiklar, tillsammans med skolrese
kommitténs och centralstyrelsens riktlinjer, exemplifierar en intern diskussion 
om skolresor inom folkskollärarkåren. En del av inläggen var också en reaktion 
på kritiska anmärkningar som framförts av allmänheten och författarens strä
van kan många gånger uppfattas som ett försök till att "disciplinera" kollegor
na. Skolreseidén berördes också under tidigt 1900-tal i de nya pedagogiska 
läroböcker som användes vid folkskollärarseminarierna, liksom i de handled
ningar för ämnet hembygdsundervisning som börjar utkomma runt 1920. I 
det följande ska vi se närmare på dessa föreskrifter och riktlinjer och vilka fö
reställningar om skolresans syften som förs fram. Synen på skolresan som en 
pedagogiskt och fostrande metod kommer här också att belysas i förhållande 
till de som betraktade skolresorna som ett hot. 

SAF:s anvisningar 
De riktlinjer SAF lät publicera 1910 var uppdelade i fyra punkter: I. Resplan, 
II. Val av deltagare, III. Utrustning, IV. Tillsyn och ledning.53 Under den för
sta punkten anges kort och koncist att lärarens första uppgift är att med hän
syn till gällande ångbåts- och tågtidtabeller göra en utförlig resplan. I denna 
ska inte bara resvägarna och uppehållsorternas anges, utan också måltids- och 
vilotimmar. Läraren bör också i god tid ta kontakt med de skolresebyråer som 
ska nyttjas, eller om orten saknar byrå, med de ombud som enligt förteckning 

51. David H. Nissar, "Litet till om skolresor", Svensk Läraretidning m 15 (1921), s 279. 

52. Protokoll 15/3 191 o, Stockholms skolresekommitté: Protokoll 1909-1921, SAF:s arkiv, TAM 
53. "Skolresor. Råd och anvisningar för skolresande", Svensk Läraretidning nr 19 (1910), s 418-

419. 
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i SAF:s tidskrift Föreningen, hade till uppgift: att bistå med hjälp till resande 
lärare. Andra punkten tar upp de viktiga aspekter som måste övervägas vid va
let av deltagare. Först och främst får gruppen inte vara för stor, och det rekom
menderas ett antal av tio barn för varje ledare. Barnen bör givetvis vara friska, 
alldeles särskilt om resan innefattar längre vandringar, samt vara minst 12 år 
gamla. Detta för att de ska kunna ta till sig de erfarenheter resan erbjuder på 
bästa sätt. Det innebar att det i första hand var eleverna i årskurs sex som var 
tilltänkta skolresedeltagare, det vill säga folkskolans avgångsklasser. Inför resan 
bör eleverna förberedas genom särskilda studier av resmålets geografi, historia, 
natur, folkliv och minnesmärken. Den utrustning som förordas motsvaras av 
synpunkten att en skolresa bör innefatta en längre eller kortare fotvandring: 

Till denna utrustning kan lämpligen höra en ryggsäck av impregnerad segel
duk med breda bärremmar samt några små lärftspåsar, avsedda att stuva in i 
ryggsäcken för att hålla ordning och reda på småsakerna. Ryggsäcken och 
påsar kunna barnen själva förfärdiga antingen i hemmen eller i skolan i sam
manhang med handarbetet. I ryggsäcken packas in 1 eller 2 skjortor eller lin
nen, i par kalsonger, 3 par strumpor (allt helst av ylle), några näsdukar, 
handduk, tandborste, tvål, anteckningsbok, blyertspenna o.s.v. Kunde varje 
resande därjämte medföra en regnkrage, en luftkudde och ett par gymnastik
skor, så bleve utrustningen lämpad för längre vandringar.54 

Läraren i sin tur kompletterar sin packning med en mindre sjukvårdslåda samt 
resehandbok och karta. Den sista punkten handlar om lärarens roll som rese
ledare och här konstateras att den som leder en skolresa "måste ha fullt klart 
för sig, att han därmed på förhand uppoffrat sin egen bekvämlighet. Han är 
och måste vara från resans början till dess slut barnen hjälpare och vårdare i 
allt i allom". Arbetet som reseledare betyder att ständigt, under alla förhållan
den, se till att barnen uppträder oklanderligt. En hjälp till detta kan vara att 
dela upp barnen i mindre grupper och utse tillsyningsmän i varje grupp. "En 
skolresa är i det väsentliga helt och hållet förfelad", skriver SAF, "så vida icke 
barnen därunder visa sig medvetna om nödvändigheten att genom hela sitt 
uppförande göra sig och sin skola heder".55 Slutligen konstateras att den lärare 
som inte kan tänka sig att dela barnens enkla förhållanden under de få resda
garna bör stanna hemma.56 

T re år senare, inför 1913 års skolresesäsong, publicerade skolresekommittén 
ett nytt meddelande i Svensk Läraretidning.57 Anvisningarna i artikeln, "Några 
ord om skolresor", byggde på de riktlinjer som presenterats ovan, men var mer 
utförliga. Vad gäller förberedelsearbetet skriver man följande: 

54. "Skolresor. Råd och anvisningar för skolresande" Svensk Läraretidning m 19 (1910), s 418. 

55. Ibid., s 418. 

56. Ibid., s 418-419. 
57. "Några ord om skolresor", Svensk Läraretidning nr 21 (1913), s 479 
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En skolresas värde beror [...] så väsentligt på hur omsorgsfullt den är förbe
redd. Det gäller, utom anskaffande av de nödiga penningmedlen, och vissa fall 
utverkande av nedsatt biljettpris, att med lämpliga personer på de platser, man 
ämnar besöka, träffa uppgörelse om sakkunnig ledning vid en del studier, om 
logi, mat O.S.V., att utarbeta fullständig resplan och genomgå denna med bar
nen under flitigt studium av kartor, planscher, läroböcker och annan littera
tur, ljusbilder m.m., att bland barnen fördela varjehanda uppdrag, även det att 
vid lämpliga tillfällen turvis leda studierna, och hjälpa dem att förbereda sig 
för sina uppdrag o.s.v.58 

Angående antalet barn uppges här en mer precis gruppstorlek, högst 12 delta
gare under en ledare. Om gruppen måste vara större gäller som tidigare att det 
för varje tiotal barn bör finnas en ledare. I detta meddelande påpekas också att 
skolresor över längre tid, eller med besök vid större platser med rikare studie
material, eller med längre fotvandringar som en del av resan, inte bör genom
föras med barn yngre än 13 år. Är det fråga om kortare och mindre 
ansträngande färder och studiebesök kan deltagarna dock vara yngre. Utrust
ningslistan har här också kompletterats med en filt. Den ansågs vara behövlig 
för att förhindra förkylningar om sovplatserna var kyliga. Anvisningarna är så 
pass noggranna att här till och med fastställs hur den ihoprullade filten kan bä
ras med hjälp av en bärrem. Det förordas också att ytterrockar och kappor 
lämnas hemma, att klädseln utgörs av en lagom tjock dräkt och att skorna inte 
ska ha alltför tunna sulor. Om fotvandringar företas rekommenderas kallbad 
för fötterna några gånger dagligen. 

Lärarens viktiga roll vad gäller tillsynen av barnens uppförande återuppre
pas här med tillägget att läraren bör se till att barnen får tillräckligt med natt
sömn. Barnen måste med "vaket intresse" kunna delta i studierna. "Att ledaren 
av en skolresa för studieändamål söker förbinda sina förströelse- eller nöjesin
tressen med resan är givetvis alldeles förkastligt" framhålls också, vilket kan 
tyckas vara en onödig kommentar.59 Men till saken hör att man i riksdagen 
hade riktat denna anklagelse mot folkskollärarna, vilket bland annat fick Frid
tjuv Berg att indignerad försvara folkskollärarnas syften med skolresorna.60 

En tredje variant av "Råd och anvisningar" togs fram av den centrala skol
resekommittén 1919-1920.61 De få ändringar som hade genomförts tyder på att 
resandet i Sverige hade börjat växa i omfattning sedan 1910. I ett nytt tillägg 

58. "Några ord om skolresor", Svensk Läraretidning nr 21 (1913), s 479 

59. Ibid., s 479 
60. Denna kritik framfördes i samband med att riksdagen diskuterade det anslag för ferie-

och studieresor, som ämnades införas i folkskoleväsendets budget. Anslaget var riktat till 
SJ, som kompensation för de intäkter SJ förlorade med anledning av folkskolebarnens 
biljettrabatter. "Protokoll nr 61", Andra Kammaren, bd. V (Stockholm, 1910), s iof. 

61. "Råd och anvisningar för skolresande", Bilaga till Protokoll 11/3 (1920), SAF:s skolrese
kommitté: Protokoll 1919-1932, SAF:s arkiv, TAM. 
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under rubriken "Resplan" uppmanades lärarna att i sin planering undvika de 
vanligaste turistorterna om resan företogs vid pingst eller midsommar. Skolre
sekommittén ville också varna lärarna för att genomföra alltför långa resor då 
de av erfarenhet visste att dessa blev alltför tröttsamma för barnen. Skolrese
kommittén önskade, som redan nämnts, främja kortare resor i hembygden el
ler i andra delar av det egna landskapet (särskilt när det var fråga om yngre 
barn). Detta var också en inriktning kommittén kunde påverka genom att de 
beslutade vilka folkskoleklasser som skulle få bidrag av STF.62 Det andra till
lägget i förhållande till 1910- och 1913 års anvisningar återfinns under rubriken 
"Tillsyn och ledning". Här anges att deltagarna i skolresan alldeles särskilt bör 
uppträda värdigt och stilla "där de erhålla logi". De måste noga se till att de 
följer skolresehemmens ordningsregler och att rum och sängar lämnas i ordnat 
skick.63 I en nytryckning av dessa anvisningar 1932 är denna uppmaning kur
siverad, vilket tyder på att detta med att upprätthålla ordningen är ett åter
kommande problem.64 Ordningsfrågor och skolbarnens beteenden under 
skolresorna uppmärksammades återkommande i lärartidningar och dagspres
sen under 1920-talet och detta ska vi nu se närmare på. 

Råd från enskilda folkskollärare och —lärarinnor 
Folkskolläraren Per Borgh, ledamot i SAF:s centralstyrelse under perioden 
1902—1924, publicerade 1914 en artikel där han framförde en rad erfarenheter 
av att planera och leda en skolresa meddelade av en lärare som själv lett ett fler
tal längre resor.65 Huruvida denna lärare var Borgh själv framgår inte. 
Borgh hade dock utfört åtminstone en skolresa med bidrag från STF.661 arti
keln förmedlades en rad instruktiva tips beträffande skolresans planering och 
genomförande. I förhållande till de föreskrifter som presenterats ovan är 
Borghs råd mer inriktade på att exemplifiera olika moment i skolreseföretaget 
och hur läraren borde agera i dessa situationer. Inledningsvis framhålls dock 
vikten av att ha klart med all planering innan man meddelar barnen om skol
resan, detta för att undvika att göra dem besvikna. Här påpekas också att det 
är viktigt med ett uppföljningsarbete någon tid efter skolresan, så att barnen 

62. Bilaga till Protokoll 6/5 (1925), SAF:s skolresekommitté: Protokoll 1919-1952, SAF:s arkiv, 
TAM. 

63. "Råd och anvisningar för skolresande", Bilaga till Protokoll 11/3 (1920), SAF:s skolrese
kommitté: Protokoll 1919-1952, SAP:s arkiv, TAM. 

64. "Råd och anvisningar för skolresande", Bilaga till Protokoll 7/5 (1932), SAF:s skolresekom
mitté: Protokoll 1919-1952, SAF:s arkiv, TAM. 

65. Per Borgh, "Något om skolresor", Svensk Läraretidning nr 28 (1914), s 622f. 
66. Borgh arbetade vid Lekaryds folkskola. 1905 fick han och en lärarinna vid skolan 50 kr av 

STF för en skolresa till Göteborg med 15 till 20 elever. "Folkskoleungdomens sommar
vandringar", Svensk Läraretidning m 22 (1905), s 463. 
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får hjälp att ordna sina intryck. I Borghs anvisningar blir därmed skolreseme
todens treindelning tydlig. 

Skolresans finansiering är en viktig fråga och Borgh anger en rad exempel 
på hur pengar kan insamlas och hur man gör resan så billig som möjligt. Det 
är dock av viss betydelse att barnen (föräldrarna) får bidra med en viss egenin-
sats: 

Vad som erhållas utan möda, blir ej tillräckligt värderat, icke ens om det gäller 
en skolresa. Betydelsen av ordet studieresa bör också i tid inskärpas, så att man 
ej far den uppfattningen, att färden endast syftar att tillfredsställa nöjesbegä
ret.67 

Borgh tar också upp vart läraren kan vända sig för att få hjälp med planering
en. När det sedan är dags att meddela barnen bör vissa regler som inskränker 
möjligheten att delta ställas upp: 

Sålunda böra endast flitiga och välartade barn, som ordentligt besökt skolan, 
komma ifråga. Detta innebär en rättvis uppmuntran. Erfarenheter visar ock, 
att en enda självsvåldlig pojke kan förstöra trevnaden under färden. Bäst är 
ock att fastslå en viss ålders- eller klassgräns. Sent utvecklade och klena barn 
draga ej tillräcklig nytta av färden, och de äro dessutom hinderliga i många 
avseenden. [...] Företräde bör även lämnas åt lärjungar, som styrka sig hava 
egna sparade medel. [...] De blivande deltagarna måste ock avgiva sina 
hedersord på att under resan städse uppföra sig väl, vara artiga och lydiga, så 
att de därmed förhöja trevnaden och hedra sin skola.68 

Under själva resan gäller det sedan att vara aktsam och vaka på ordningen. Un
der tågresor och dylikt ska det alltid finnas en karta tillgänglig och sånger bör 
ha övats in. Dessa har alltid en glädjande inverkan inte bara på barnen utan 
också på medpassagerarna. Museer är en annan inrättning som kräver sina 
ordningsregler. Här gäller det att vara väl förberedd: 

[...] ej rusa åstad eller försöka se allt möjligt. Man måste istället stanna inför 
typiska och mera intressanta föremål samt studera dessa i detalj. Eljest fa bar
nen blott virriga begrepp av det hela, och behållningen blir så gott som ingen. 
Ett ständigt marscherande på ett dylikt ställe är en vidrig syn.69 

Frågan om nöjesinslag under skolresan är viktig och Borghs inställning är att 
man ska vara sparsam, resan ska ju inte uppmuntra till "slöserilustar". Skolre
san handlar först och främst om att lära sig njuta av allt vackert och lärorikt 
man får ta del av. 

67. Borgh, "Något om skolresor", s 622. 

68. Ibid., s 623. 

69. Ibid., s 623. 
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Borgh lägger stor vikt vid disciplinära frågor och påpekar flera gånger vikten 
av att barnen uppvisar ett gott beteende under resan. De ska vara medvetna 
om att de representerar inte bara sin skola och hembygd utan också skolresan 
som företeelse. Folkskolebarnens, och även folkskollärarnas, uppförande un
der resorna var ett ämne som ofta kommenterades i Svensk Lär aretidning. Ett 
återkommande problem handlade om hur skolresegrupper från städerna be
mötte landsbygdsbefolkningen. 

Vikten av att uppträda föredömligt betonas 
I en artikel från 1921 återberättar folkskolläraren David Nissar en historia han 
hade fått ta del av vid ett besök vid en bondgård i Jämtland.70 Gårdens värd
folk hade mottagit en skolresegrupp bestående av unga kvinnor. En av ledarna 
för gruppen hade flera önskemål som värdfolket försökte hjälpa till med men 
det slutade med att ledarinnan grälade på dem för att inte allt blev som hon 
hade tänkt sig. Nissars slutsats är att skolresegrupper från städer förefaller upp
träda alltför fodrande när de reser ute i landet. Detta bottnar säkerligen i en 
okunskap om de förhållanden som råder på landsbygden, men det kan också 
orsakas av den "dumhögfärd" som enligt Nissar är vanligt förekommande 
bland stadsbor när de talar med landsbor. Dylika beteenden visar på en okun
skap om böndernas arbete. Man kan inte bete sig som om man var på hotell 
när man vistas vid en bondgård. Istället ska man inse att man som skolrese
grupp är något av en "parasit" och att det gäller att visa respekt och tacksamhet 
för den gästfrihet man möter: 

Var en skolresegrupp drar fram, där skall den föra med sig en fläkt av gott 
humör, av sång och glädje. Och i var gård och stuga, som den lämnar, skola 
gamla och unga vinka farväl och ropa lycklig resa, och våra unga resenärer 
skola ha sina anteckningsböcker fulla av adresser på snälla tanter och farbröder 
och nyvunna kamrater och vänner, som de skola skicka vykort till och tacka 
för sist, när de komma hem. Så skall det vara och nio fall av tio beror det på 
oss själva, om det inte blir så. Ty det är förunderligt, vad människor i allmän
het äro hjälpsamma och välvilliga mot resande skolbarn, bara dessa inte bära 
sig alltför illa åt!71 

Det gäller att i alla lägen vara ett föredöme, särskilt med tanke på att man får 
resa till en billigare kostnad än andra. Nissar har flera andra synpunkter på 
skolreseverksamheten vilka han utvecklar i artikeln. Han menar att skolresan 
ska vara enkel och gärna lite strapatsrik, barnen ska inte skämmas bort. Detta 
gäller också för ledarna, kan man inte dela barnens villkor gör man bäst i att 
stanna hemma. Sammantaget anser Nissar att skolresan ska vara "rolig, lärorik 

70. Nissar, "Litet till om skolresor", Svensk Läraretidnings 15 (1921), s 278. 

71. Ibid., s 279. 
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och mödosam" och dess huvudsyfte är att fa skolbarnen att förstå och känna 
sympati för de levnadsvillkor som råder på landsbygden. Deltagarna ska kom
ma varandra närmare, men också närmare sitt land och dess fo lk. Ett möte 
som bör vara präglat av respekt och ödmjukhet: 

Jag har ofta hjärtinnerligt förargat mig och lika hjärtinnerligt känt ledsnad, då 
jag sett resande barn - och vuxna också - ställa sig och titta på i synnerhet 
äldre allmogemän och kvinnor, t.ex. i Dalarna, ungefär som landsbarnen titta 
på aporna på Skansen, då de istället hade allt skäl att ödmjukt blotta sitt 
huvud inför människor, som prövat mera av livet och gagnat långt mer än de 
flesta sprättar och modedockor, som självsäkert promenera omkring på slät-
hyvlad trottoarsten.72 

Vikten av att visa hänsyn till landsbygdens befolkning och vara ett föredöme 
kommenterades några år senare i en artikel i Svenska Dagbladet.70 Kritiken rik
tades här särskilt mot resande stockholmsungdomar. Artikelförfattaren hade 
iakttagit hur flickor från stockholmsskolor promenerade med tillfälliga man
liga bekanta långt in på natten samt hur stockholmspojkar under en ångbåts
resa störde trevnaden ombord genom att föra stort oväsen samtidigt som de 
också kastade glåpord till allmänheten i land: 

Stockholmsungdomar med sin stora försigkommenhet skulle vinna avsevärt 
på att under skolresor lägga bort litet flabbighet och självsvåld. [...] alla parter 
skulle vinna på, att stockholmsungdomarna på skolresa ej uppträda som dåliga 
exempel för landsbygdens ungdom, i all synnerhet då de stå under skolans led
ning och ansvar.74 

Ett föredömligt uppträdande var också viktigt med tanke på att skolreserörel
sen vid denna tid ännu inte blivit helt accepterad av allmänheten. Genom en 
skolgrupps störande beteende kunde resultatet bli att hela skolreseverksamhe
ten misskrediterades. I artikeln "Skolbarn på resa", publicerad i Svensk Lärare
tidning 1924, utreder folkskollärarinnan Hilda Danielsson vikten av en 
skötsamhet under skolresorna mot bakgrund av detta.75 

Danielssons artikel hade sin bakgrund i en diskussion om skolresor, vilken 
fördes under de större städernas Fjortonde folkskollärarkongress i Göteborg 
1923.76 Här konstaterades att skolresefrågan befann sig i ett bedrövligt läge. 
Förutom de ekonomiska problemen bemöttes verksamheten av både ovilja 
och misstroende från allmänheten. Allmänhetens kritik hade framför allt sitt 

72. Nissar, "Litet till om skolresor", s 278. 
73. Läroverkslärare, "Dåligt betyg åt stockholmsungdom på skolresor.", SvD 1927-06-03, 

SAF:s pressklipp (1927), TAM. 
74. Ibid. 
75. Hilda Danielsson, "Skolbarn på resa", Svensk Läraretidnings 24 (1924), s 464 

76. Svensk Lärartidning nr 14 (1923), 255. 
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upphov i en bristande resekultur, det vill säga i enstaka skolresenärers mindre 
tilltalande uppförande, menade Danielsson. I längden kunde detta innebära 
stora skador för den skolreseverksamhet som vid denna tid blivit allt mer in
stitutionaliserad och därtill "gynnad av staten och uppburen av tusende enskil
das oegennytta och intresse".77 Eftersom verksamheten ännu var ung ansågs 
det viktigt att bibehålla och förstärka dess popularitet gentemot allmänheten. 
Ansvaret för detta vilade ytterst på varje enskild deltagare. Barnen måste förstå 
att de under en resa representerade inte bara sitt hem utan även sin skola och 
stad. De förmedlade också en bild av ett modernt pedagogiskt inslag i folksko
leundervisningen, och då var det viktigt att skolresan inte gav upphov till kri
tiska anmärkningar. I syfte att belysa vikten av resekultur ger Hilda Danielsson 
en levande beskrivning av hur illa det kan gå om deltagarna saknar kunskap 
om förväntade beteenden. Danielssons exempel är mycket talande och jag har 
därför valt att återge ett längre stycke i vilket vi får möta skolflickan "Gullan" 
ute på sin första skolresa: 

Vid en avlägsen station stöta vi på henne, lycklig och svajig, med matsäck och 
läsk och en rundlig handkassa. Hon är litet högljudd bland kamraterna, 
beskriver matsäcken och deklarerar för sina tillgångar, så att många, många 
fler far veta om hennes biffar och ägg och io-krona, än hon menade. Ett ord 
från 'fröken' dämpar något de värsta glädjevågorna, och i nästa minut är klas
sen inräknad i kupén och tåget går. Men nu tillåter jag mig att helt och hållet 
försätta 'fröken' ur spelet. Vi kan verkligen inte hjälpa, att vi måste ägna vår 
uppmärksamhet åt Gullan, även sedan hon kommit upp i kupén. Hon är så 
gruvligt fin: nya lackskor, fina tunna strumpor, en liten klänning, nätt och söt 
men traskig och tillsmutsad före kvällen , en stor, fin hatt, en ömtålig ljus ny 
kappa och naturligtvis - så högtidligt och fint tillfälle som det är att resa bort 
- det omtyckta utslagna håret. Det kommer snart i oordning, men Gullan är 
noga och ute på egen hand, så det ska hon nog sköta. Hon ska ta fram något 
ur sin 'box', men den har råkat komma under flera av kamraternas. Energiskt 
griper hon sig verket an, men det leder till högljudda protester, att hon, stå
ende på bänken, inte allt för aktningsfullt slänger undan vad som ligger i 
vägen för henne. En filtrulle störtar ner i knät på den gamle herrn, som dåsat 
av i sitt hörn. Det är en mycket snäll herre, så han reser sig verkligen och hjäl
per Gullan att ta fram väskan. [...] brått har hon, så hon glömmer alldeles att 
säga tack... Hon gräver fram, vad hon ville ha, och nu börjas det. Exemplet 
smittar, och det kan nog hända, att blonda kvinnohår efter den resan före
komma på högst obehöriga ställen. Äntligen är det färdigt, och nu ska det 
ätas. Choklad och smörgås, ägg och apelsiner - låt oss hoppas att ägget var 
hårdkokt, och att ingen rock eller kappa var i vägen, när Gullan bredde sin 
smörgås. Det är som bekant en önskan för from att bli verklighet, när det gäl
ler 'läsk'. Hon lossar med ivriga fingrar ståltråden, korken flyger ur, 'läsket' 
sprutar i högan sky, över Gullan förstås, över kamraterna, över den gamle 
herrn i hörnet, och till råga på eländet räcker det till även för den välklädda, 

77. Hilda Danielsson, "Skolbarn på resa", Svensk Läraretidning m 24 (1924), s 464 
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medelålders damen i bänken framför. Allt sedan klassen steg på tåget, har hon 
inte kunnat förstå, vad så mycket ungar ska resa efter; nu vet hon precis, att 
det borde förbjudas, att skolbarn resa klassvis. Till sin ytterligare förargelse ser 
hon, att apelsinskalen och den tömda chokladpåsen ligga kvar på golvet.78 

Både i detta exempel och i de som återgivits tidigare var det flickor eller kvin
nor som orsakade uppståndelse. Nissar talade om "mamsellfasoner" och Da
nielsson skildrar en flicka som vid detta tillfälle är opraktisk, både vad gäller 
klädsel och läggning. Det förekom dock även kritiska anmärkningar där det 
var pojkar som stod i fokus. 

Skolreserörelsens rykte och framtid ansågs bero på hur skolresegrupperna 
betedde sig. I de artiklar och notiser där klandervärda händelser beskrevs hän
visades ständigt till denna princip. En färdledare berättade 1927 i Östgöta Kor-
respendenten om en skolresegrupp som spottade på privatbilar, räckte ut 
tungan och gjorde långa näsor mot bilförarna. Läraren syntes ha litat på bar
nens självdisciplin men vet man att det finns "opålitliga element" i gruppen 
far de aldrig släppas ur sikte: 

Lita inte alltför mycket på barnens goda uppförande; det kan någon gång 
brista däri, och då skadas hela skolreserörelsen, förutom att ett nedsättande 
omdöme kanske oförtjänt kommer att vila över hela gruppen.79 

Kritiska anmärkningar mot skolreseverksamheten 
En annan typ av kritiska anmärkningar gällde skolreseföreteelsen som sådan. 
Verksamheten kunde till exempel kritiseras mot bakgrund av att dylika företag 
minsann inte förekom när man själv gick i skolan: 

Vad ska de nu också tjäna till att dra ut barna längs vägarna i ur och skur. Inte 
ett dugg till nytta är det, och så lagom roligt ha väl barna också, när de ska fara 
omkring i blåst och regn. Nej tro aldrig det är för barnas skull, de ställer till 
med sånt där. Det är bara för att läraren ska fa komma ut och ha roligt, för 
dem ha roligt dem, var säker på det.80 

Ovanstående åhördes och refererades av en gotländsk folkskollärare under tåg
resa från Visby och söderut, sommaren 1927. En äldre gotländsk bonde ägnade 
resan åt att dryfta tidens nya "skolpåhitt" och värst av dem alla syntes skolresan 
vara. 

78. Hilda Danielsson, "Skolbarn på resa", Svensk Läraretidning m 24 (1924), s 464 

79. Färdledare, "Skolresor", Östgöta Correspondenten 1927-06-23, SAF:s pressklipp (1927). 

80. K. Krantz, "Skolresor eller icke", Gottlands Allehanda 1927-06-16, SAF:s pressklipp 
(1927). 
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Just år 1927 synes skolreserörelsen vara i hetluften mer än tidigare. Kritik 
mot skolresor kom från flera olika håll. Den kända naturvårdsförespråkaren 
och hembygsideologen, Karl-Erik Forsslund, gick till attack mot det ökade an
talet resenärer i fjällen. Det var särskilt STF:s sällskapsresor som stod i skott
gluggen men även skolreseverksamheten fick sig en rejäl släng av sleven.81 I 
detta fall handlade det nog i första hand om de organiserade fjällresor för skol
ungdom som STF och Skolöverstyrelsen tagit initiativ till några år tidigare, ef
tersom det var naturskyddet i fjällen som Forsslund oroade sig för.82 

I Svensk Läraretidning publicerades 1927 ett anonymt inlägg angående skol
reserörelsen. Redaktionen inledde artikeln med att förklara att de inte delade 
författarens åsikter. Artikelförfattaren ansåg att skolresorna var en "modesak" 
och att deras praktiska nytta inte motsvarades av dess kostnader: 

Vore det inte bättre att uppfostra barnen till sparsamma och ansvarsfulla män
niskor än att gynna deras nöjeslystnad, ty det egentliga syftet med skolresorna 
är eller blir i alla fall nöjet; någon verklig behållning skänka de icke, ty barnen 
äro för unga för att av en flyktig ögonblicksbild - som dessa resor i regel ge -
fa någon verklig behållning. Resultatet blir - åtminstone i de fall jag iakttagit 
- bara, att barnen kunna skryta om för sin omgivning, att de varit där och där 
och sett det och det. Men spörjer man dem vad de sett, blir svaret ganska ned
slående.83 

Reaktionerna lät inte vänta på sig. I Svensk Läraretidning publicerades en rad 
insändare från folkskollärare, vilka önskade försvara skolresan.84 Stockholms-
Tidningen, som under 1920-talet följt skolreserörelsen med stort intresse och 
även främjat resor till Stockholm, reagerade på insändaren och lät intervjua 
fjorton folkskoleinspektörer i landet, vilka alla i varma ordalag berömde verk
samheten.85 Den anonyme kritikern ansåg att skolreseverksamheten lärde bar
nen ett slösaktigt förhållningssätt till pengar. Om nu barnen skulle fås till att 
spara pengar borde dessa inte kastas bort på något så onödigt som en resa. I 
första hand hade denna skribent reagerat på en tidigare artikel i Svensk Lärare
tidning, där en folkskollärare tipsade sina kollegor om olika sätt att samla in 
pengar till skolresan. Bland annat föreslog han svampplockning som ett bra 
insamlingsarbete. Ytterligare vägar till att finansiera skolresan var stipendier av 

81. Karl-Erik Forsslund, "Naturskydd eller ej?", SvD 1927-04-24. 

82. Skolungdomens allmänna fjällfärd, ett samarbetsprojekt mellan STF, SJ, Friluftsfrämjan
det och SÖ. Veckolånga resor vintertid till Jämtland och Åredalen, senare även till Riks
gränsen. Anders Boberg, Skolungdomens allmänna jjällfärd 1925-1966 (Stockholm, 1969). 

83. Fri tänkare, "Skolresor och andra problem", Svensk Läraretidning nr 33 (1927), s 638. 
84. Axel Söderström, "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 35 (1927), s 680; Hanna Ström, 

"Skolresor och andra problem", Svensk Läraretidning nr 36 (1927), s 701; Teodor Hell-
borg, "Skolresor och andra problem", Svensk Läraretidning nr 37 (1927), s 720; G. Frö-
derberg, "Skolresorna", Svensk Läraretidning m 46 (1927), s 897-898. 

85. Stockholms-Tidningen 1927-08-18, refererad i Svensk Läraretidning m 40 (1927), s 777-778. 
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olika slag. Även de åtgärder som vidtogs för att förbilliga resekostnaderna kan 
sägas vara en del av skolresornas ekonomi. 

Skolresornas ekonomi 
"Största svårigheten, då det gäller förberedelserna till en studieresa, är natur
ligtvis att skaffa penningar", skrev folkskolläraren Per Borgh i sin artikel i 
Svensk Läraretidning 1913. D et handlade dock inte om några orimligt stora 
kostnader som skulle finansieras, påpekade Borgh, detta tack vare skolreseby
råerna och SJ:s billiga biljettpriser. Olika exempel på hur pengar kunde insam
las föreslogs av Borgh, till exempel barnkonserter, kollekter och 
insamlingslistor. Han vill också gärna se att barnen aktiverades i insamlingsar
betet och att de fick bidra med egna pengar. "Vad som erhålles utan möda, blir 
ej tillräckligt värderat, icke ens om det gäller en skolresa", menade Bergh.86 

Under den period av skolreserörelsens historia som jag har studerat var olika 
former av insamlingar den huvudsakliga källan till skolresans finansiering, vid 
sidan av stipendier och bidrag. Eleverna arrangerade aftonunderhållningar, till 
exempel musiksoaréer och teaterföreställningar, och biljettförsäljningen gav 
intäkter som lades i skolresekassan. Arbetet med att spara pengar blev också 
del av den sparsamhetsfostran som utvecklades inom folkskolan vid sekelskif
tet 1900. I läroplanen angavs att lärarna i samband med räkneundervisningen 
skulle göra barnen uppmärksamma på hemmets ekonomi, samt vilken bety
delse sparsamhet hade för hemmet.87 Under tidigt 1900-tal började bankerna 
engagera sig i denna sparsamhetsfostran genom att dela ut bankböcker till 
folkskolebarnen.88 Skolråden delade också ofta ut bankböcker med en mindre 
summa pengar på kontot, som premier till duktiga elever. Sekelskiftets egna
hemsrörelse stöttade denna sparsamhetsfostran och de önskade att barnen 
skulle uppmuntras till att spara under skoltiden för att därmed kunna lägga 
grunden för det kapital som krävdes för att införskaffa ett eget hem. Med skol-
resan fick man ytterligare ett motiv till att fostra till sparsamhet, även om inte 
alla i samhället tyckte att skolresor var något att slösa pengar på. 

År 1927 uppmärksammade Socialdemokraten folkskolornas reseverksamhet 
med särskild tyngdpunkt på de skolresor som utgick från Stockholm. Här 
kommenterades med glädje att "man inom alla samhällsläger förstått skolre
sornas betydelse och välvilligt skänkt bidrag till denna rörelse".891 artikeln pre-

86. Borgh, "Något om skolresor", s 622. 

87. Se till exempel Ulla Johansson, Sparsamhetsfostran i 1900-talets obligatoriska skolor (Umeå, 
1988). 

88. Erik Paulsson, Om folkskoleväsendets tillstånd och utveckling i Sverige under 1920- och 1930-
talen (Jönköping, 1946), s 253^ Se även J. H. Jönsson, Den svenska skolsparrörelsen (Stock
holm, 1935). 

89. "Ur organisationssynpunkt äro vårt lands skolresor mönster för andra länder", Socialde
mokraten 1927-06-08, SAF:s pressklipp (1927). 
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Skolresorna var ett vanligt motiv i de sparkampanjer som riktades till folkskolebarn. 
(Annons i Lyckoslanten 1935) 
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senterades de åtgärder som vidtagits för att förbilliga folkskolebarnens rese
kostnader. Det handlade bland annat om Riksdagens anslag för skol- och fe
rieresor, vilket tillkommit genom motioner från bland annat Fridtjuv Berg 
och Emil Hammarlund. En annan viktig finansieringskälla var STF och deras 
stipendier. I artikeln presenterades också de anslag som skolråden i Stockholm 
anslog till skolresor. År 1920 hade dessa legat på cirka 9.000 kr, för läsåret 
1925-1926 hade anslagen ökat till 25.000 kr.90 Det var också vanligt att enskilda 
personer bidrog till folkskolebarnens skolresekassa. "Intet barn från resande 
klass har behövt stanna hemma av brist på medel", skrev skribenten i Social-
demokraten, och tolkade detta som att ungdomen var mer "kommunistiskt 
sinnad" än den äldre generationen, eftersom många elever som hade mer 
pengar än de andra delade med sig till de fattigare skolkamraterna.91 

En på 1930-talet växande insamlingstradition var försäljning av tidningar 
som eleverna själva skrev. Dessa tidningar fick en rad fantasifulla namn, ofta 
med en koppling till resor, till exempel Glada Sjuans eget Påhitt, På förd och 
Utflyktspelle.92 Förutom skolrådens stipendier och skolbarnens egna insatser 
för att samla in pengar fanns möjligheten att söka ett resestipendium från STF. 

STF:s skolresestipendium 
STF hade redan vid sitt bildande 1884 ett intresse för att stimulera ungdomar 
till att genom vandringar bättre lära känna sitt fosterland.93 Man saknade från 
början de ekonomiska medel som skulle kunna underlätta denna utveckling. 
Sommarvandringar för skolungdom främjades dock på andra sätt, främst ge
nom årsskriften, ett ökande antal reseberättelser från läroverk och högre flick
skolor publicerades i STF:s årsskrift under 1890-talet. Från och med 1896 
började STF stödja skolungdomars resor ekonomiskt i form av resestipendier. 
Det första året bestod bidraget av 200 kr, vilket delades mellan en grupp poj
kar från Uppsala högre läroverk och en klass från Wallinska flickskolan i 
Stockholm. Året därpå ökades beloppet till 500 kr och sex grupper av femton 
sökande fick bidrag.94 SAF inkom därefter med en begäran om att turistfören
ingens stipendier även skulle kunna sökas av folkskoleklasser och så blev fallet 
från och med 1898. Nitton ansökningar från folkskollärare och folkskollärarin-

90. Stockholms folkskoledirektions årsberättelse för läsåret 1925-26. (Stockholm, 1926), SSA. 
91. "Ur organisationssynpunkt äro vårt lands skolresor mönster för andra länder", Socialde

mokraten 1927-06-08, SAF:s pressklipp (1927). 
92. Klass 7 vid Södra skolan i Skärstad, Glada Sjuans eget Påhitt. Utges till förmån för en skol

resa. (Jönköping, 19 51); På fiird: Utgives till förmån för sjätte klassernas skolresor (Gränges
berg, 1936); Utflyktspelle: Utgiven till förmån för en skolresa av klass lic vid Göteborgs högre 
folkskola med handelsundervisning. (Göteborg, 1931) 

93. Fredrik Svenonius, "Råd för vandringslystna ungdomar", I-II, STFs Årsskrift (1888) och 
(1889). 

94. Gunnar Andersson, "Årets skolresor och skolvandringar' ', STF:sÅrsskrift (1899), s 348. 
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nor inkom detta första år och nio av dessa beviljades anslag.95 Följande år an
sökte 36 folkskoleklasser om bidrag.96 Söktrycket till STF ökade sedan 
successivt fram till 1940, vilket föranledde ständiga, ibland årliga, justeringar 
av de för detta ändamål avsatta medlen. De första åren låg antalet ansökningar 
runt 40, en bit in på 1900-talet skedde en ökning till ca 100 ansökningar per 
år och under 1930-talet mottog STF runt 200 ansökningar per år.97 

De ansökningar som inkom från folkskollärare och lärarinnor behandlades 
av SAF:s centralstyrelse fram till 1919, därefter övertogs uppgiften av den nya 
centrala skolresekommittén. Deras förslag till fördelning av bidragen fastställ
des sedan av STF:s styrelse. Varje år studerade SAF:s kommitté de redogörelser 
som bidragsmottagarna var skyldiga att sända in till STF. Dessa rapporter gav 
bland annat information om resvägar, sevärdheter, logi och kommunikatio
ner, som kommittén kunde använde sig av i sina kontakter med blivande re
seledare. Kommittén ansåg också att dessa rapporter gav ledamöterna 
kunskaper som underlättade arbetet med att bedöma nya ansökningar. Mot 
bakgrund av det ökande antalet ansökningar utvecklade skolresekommittén 
under 1920-talet en rad bedömningsprinciper som användes vid fördelningen 
av STF:s skolresestipendier. 1. Bidragen skulle fördelas jämt mellan länen 2. 
Resplanen skulle överensstämma med skolresornas allmänna syften 3. Företrä
de lämnades åt grupper med begränsat antal deltagare i lämplig ålder 4. Före
träde lämnades åt sökande från orter med isolerat läge.98 

Dessa principer fick under årens lopp en ökad tydlighet. I en artikel från 
1939 redogör Lars Lindholm, folkskollärare och ledamot i skolresekommittén 
samt verksam vid STF:s skolresetjänst, för principerna med anledning av att 
det inkommit klagomål från lärare som inte fått bidrag. De menar att fördel
ning tycks vara godtycklig.99 Lindholm påpekar att detta inte är fallet. Den 
första utgångspunkten vid behandlingen av ansökningarna var att se vilka 
skoldistrikt som fått anslag föregående år. Skolresekommittén strävade efter 
att fördela bidraget jämnt över Sveriges skoldistrikt och de ville särskilt stödja 
"ocentralt liggande" distrikt samt ödebygdsskolor. Fördelningen av stipendi-

95. Bilaga 134, Bilagor till SAF:s styrelseprotokoll 1898, SAF:s arkiv, TAM. Se även, Anders
son, "Arets skolresor och skolvandringar", STF:s Årsskrift (1899), s 349-367. 

96. Gunnar Andersson, "Om skolresorna under år 1899", STF:s Årsskrift (1900), s 327. 

97. "Årsberättelse", STF:s Årsskrift (1912), s 379; "Årsberättelse", STF:s Årsskrift (1926), s 346. 
Se även SAF:s centrala skolresekommitté och deras skrivelser till STF om förslag till för
delning av folkskoleklassernas stipendier. Bilaga till protokoll 6/5 1925, SAF:s Skolrese
kommitté ipip-ip32, SAP:s arkiv, TAM; Bil. 4 till STF:s styrelseprotokoll 6/5 1927, 

Årsmötes- och styrelseprotokoll 1927, AJA:22, STF:S arkiv, RA; Bilaga till protokoll 5/5 1931, 
SAF:s skolresekommitté ipip-1932, SAF:s arkiv, TAM. 

98. Protokoll 19/4 1919, SAF:s Skolresekommittéipip-ip$2, SAF:s arkiv, TAM. 
99. Lars Lindholm, "Aktuella skolresefrågor. II. Svenska Turistföreningens skolresestipen

dier" Svensk Lärartidning nr 4 (1939), s 94. 
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Skolresor från folkskolor. 
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erna relaterades också till länens storlek i förhållande till antalet ansökningar. 
Ytterligare gav man sällan mer än 50 kr i b idrag för att så många klasser som 
möjligt skulle kunna fa bidrag. Under 1930-talet blev bidragets syfte mer utta
lat inriktat på att täcka kostnaderna för de fattigaste eleverna. Behovet av bi
drag skulle därför också styrkas av ett intyg där elevernas medellöshet 
framgick. Ytterligare en urvalsprincip resplanens utformning och här såg kom
mittén i första hand till vilket kunskapsutbyte den kunde tänkas ge. De beak
tade också det förberedelsearbete som låg bakom den presenterade resplanen, 
till exempel i form av förstudier och insamling av pengar.100 

100. Lindholm, "Aktuella skolresefrågor. II. Svenska Turistföreningens skolresestipendier", s 
94-
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Det var alltså inte enbart en välplanerad resplan som avgjorde om en folk
skoleklass fick bidrag eller inte. Den första urvalsprincipen utgick från en för
delningspolitik där de skoldistrikt som fått minst anslag föregående år 
prioriterades nästkommande år. Kommittén medverkade på detta sätt till att 
stödja utvecklingen av skolresor i alla Sveriges s koldistrikt. De prioriterade 
också en form av skolresor som jag valt att kalla för längre landskapsresor, dvs. 
rundresor i det egna, eller ett närliggande, landskap under fyra till sju dagar 
med grupper om tio till femton barn. Äldre ungdomars skolresor var i regel 
längre än folkskolebarnens, vilket bland annat berodde på olika ekonomiska 
förutsättningar. Barnens ålder hade också betydelse. Erfarenheten gav att yng
re folkskolebarn redan efter ett par dagar kände hemlängtan och var mättade 
på intryck - resor längre än fyra till fem dagar ansågs därför inte vara till någon 
nytta för denna åldersgrupp.101 Resor med större grupper om barn kunde inte 
heller komma ifråga vad gällde bidrag. Det handlade om studieresor, inte nöj
esutflykter, och därför beviljades inte ansökningar där barnantalet översteg 
15.102 Majoriteten av dem som fick bidrag var manliga folkskollärare. En sum
marisk översikt av bidragets fördelning mellan manliga och kvinnliga färdle
dare under några år vid 1900-talets början visar att kvinnliga lärare utgjorde en 
tredjedel av det totala antalet. Ett exempel är 1910 års fördelning av STF:s bi
drag, bland de 42 folkskolklasser som fick bidrag fanns 15 kvinnliga färdleda
re.103 Redan under tidigt 1900-tal förekom det också att pojk- och 
flickavdelningar slogs samman och reste tillsammans under ledning av en 
manlig och kvinnlig lärare. 

Skolresan i pedagogiska handböcker 
Ytterligare en källa till hur man förhöll sig till skolresan och dess genomföran
de var de handböcker i pedagogik som användes vid folkskoleseminarierna un
der 1900-talets början. Vid sekelskiftet 1900 utkom ett antal nya läroböcker i 
pedagogik och psykologi med en mer modern framtoning och som snabbt er
satte den sedan 1860-talet mest använda läroboken i pedagogik vid folkskollä-
rarseminarierna, Bidrag till Pedagogik och Metodik for Folkskolelärare (1868) av 
Anjou, Kastman och Kastman.104 Författarna till de nya handböckerna var till 
största delen verksamma som seminarielärare eller på annat sätt knutna till 
folkskollärarseminarierna. Carl Olof Arcadius, rektor för folkskoleseminariet 
i Växjö, utgav 1903 Handledning i folkskolepedagogik för seminarier och lärare 
och året innan hade rektorn för folkskoleseminariet i Strängnäs, Sven Lund-
qvist, gett ut Lärobok i pedagogik för folkskolelärare- och folkskolelärarinnesemi-

101. Andersson, "Arets skolresor och skolvandringar", s 365; idem., "Om skolresorna under 
1899" (1900), s 334, 338. 

102. "Skolungdomens sommarvandringar", Svensk Läraretidning m 21 (1903), s 372. 

103. "Svenska Turistföreningens skolvandringsstipendier", Svensk Läraretidning nr 20 (1910), s 
443* 

104. Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen?, s 226-231. 
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narier. Tjugo år senare utkom en handledning skriven av Alf Hildinger, lektor 
i pedagogik vid seminariet i Falun. Hans bok, Folkskolepedagogik (i:a uppl. 
1923), var tänkt att utgöra en omarbetad upplaga av Arcadius' bok, men skrif
ten kom dock att skilja sig så pass att den gavs ut under eget namn.103 Arcadius 
och Hildinger har båda ett avsnitt om skolresan i sina pedagogiska handled
ningar, medan Lundqvist endast med några få ord berör detta med utflykter i 
samband med ett avsnitt där han diskuterar olika åtgärder för vårda barnens 
hälsa.106 Både Arcadius och Hildingers anvisningar exemplifierar den klassiska 
apodemikens utgångspunkter. 

Arcadius lägger stor vikt vid de skolhygieniska frågorna i sin handbok. Här 
finns ett långt avsnitt om de åtgärder som krävs av folkskolan och folkskollä
raren för att tillgodose barnens kroppsvård. I denna avdelning ingår redogö
relser för skolhuset och dess arkitektur och inredning, ämnet hälsolära, 
skolålderns sjukdomar, barnbespisning, skollovskolonier, skolbad och arbets
stugor. Till denna skolhygieniska avdelning räknar också Arcadius skolresan, 
vilket visar den betydelse skolresan ansågs ha för elevernas hygieniska och so
ciala fostran, som de skolhygieniska anordningarna syftade till. Arcadius fram
håller skolresans socialpedagogiska betydelse, att den är en metod för att 
främja den personliga utvecklingen: 

En ny värld med andra ordningar och lefnadsförhållanden än dem, vid hvilka 
barnet vants i hemmet och skolan upplåtes under en resa. Det måste anpassa 
sig efter nya fordringar och lära sig själfberhärskning, ordning och uthållighet 
i nya former. Med ständigt växlande omgifning och situationer uppöfvas 
beslutsamhet, omtänksamhet och handlingskraft på helt annat sätt, än då lif-
vet går sin jämna, invanda gång. 107 

Skolresans betydelse för undervisningen markeras genom ett åskådningspeda-
gogiskt perspektiv. Under en resa får man under några få dagar: 

[...] ett grundlag af omedelbara åskådningar, som icke kan ersättas genom en 
hel termins undervisning om företeelserna. Frågorna hvarför? och huru? fram
ställa sig på helt annat sätt för barnet, då det möter dem i människolifvet och i 
naturen, än då de framställas af läraren eller boken.108 

Mot bakgrund av den nytta en skolresa kan ha presenterar sedan Arcadius de 
förutsättningar som krävs för att målen ska kunna uppnås. Återigen är det vik
ten av förberedelse vi möter då "planlösa resor icke skulle medföra afsevärdt 

105. Linné, Moralen, barnet eller vetenskapen\ s 237. 
106. Sven Lundqvist, Lärobok i pedagogik för folkskollärare- och folkskollärarinneseminarier 

(1902), s 117. 
107. Carl Olof Arcadius, Handledning i folkskolepedagogik för seminarier och lärare (Stock

holm, 1903), s 78f. 
108. Ibid., s 79. 
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gagn".109 Arcadius menar att skolresan bör ha ett nära samband med den un
dervisning eleverna fatt i skolan och att även kommande undervisning bör be
röras. Resmålet får gärna erbjuda iakttagelser av förhållanden som är 
främmande för barnen men samtidigt ska läraren kunna använda sig av resmå
let vid klassrumsundervisningen i historia, geografi och naturkunnighet, för 
att genom dessa ämnen förbereda barnen på vad som kommer att iakttas un
der resan. Reskartan är en viktig detalj, liksom övningar i hur man för resean
teckningar. Mer praktiska övningar, exempelvis i hur man ska hålla ordningen 
under marscher, bör hållas, och barnen måste också förberedas på hur de ska 
bete sig vid av- och påstigning på järnväg och ångbåt, samt vid besök på mu
seer, kyrkor, slott och industrier. Arcadius ger också anvisningar vad gäller an
talet deltagare, resans längd och hur packningen bör se ut. Liksom vid den 
tyska skolresan rekommenderas att barnen förevisar sin utrustning några dagar 
innan avresan. Han berör också frågan om finansiering av skolresan och kom
mer då in på de åtgärder som vidtagits av enskilda personer och föreningar för 
att minska på kostnaderna under skolresa. Här ges information om den hjälp 
som skolresebyråerna kan erbjuda, om de föreskrifter som gäller vid resa med 
statens järnvägar, och om Svenska Turistföreningens resestipendier. I fråga om 
efterarbetet ser Arcadius detta som en viktig del i företaget och menar att bar
nen bör ges möjlighet att själva uttrycka sina erfarenheter, "klargöra och ordna 
sina intryck", genom att skriva en reseberättelse.110 Det är tydligt att Arcadius 
inspirerats av Bager-Sjögrens presentation av den tyska skolresan samt tagit del 
av de inlägg i frågan som publicerats i Svensk Läraretidning. En viktig föresats 
i Arcadius handledning som jag vill framhäva är den iakttagelseträning som 
han menar bör föregå resan. Barnen ska vara väl förberedda på vad som kom
mer att möta deras blick och detta uppnås genom att barnen får bekanta sig 
med resmålen genom läsning och bildvisningar. 

Alf Hildingers redogörelse av skolresemetoden skiljer sig inte mycket från 
Arcadius. Hildinger är mer utförlig och detaljerad och man anar här att de för
djupade råden, exempelvis gällande besök på museer, har sin grund i att skol
reserörelsen har växt i omfång. Hildinger framhåller vikten av att läraren gör 
ett urval av vad som ska iakttas under en resa: 

I de flesta fall erbjuder resan en sådan mängd betydelsefulla föremål, att man 
endast skulle överlasta barnen med en massa oklara och för dem betydelselösa 
minnen, om man vill försöka att hinna med allt. Det gäller därför att göra ett 
ordenligt urval och sedan iakttaga dessa utvalda företeelser noggrant och i 
lugn och ro. Vid en skolresa till Stockholm skall läraren alltså inte från mor

109. Arcadius, Handledning i folkskolepedagogik för seminarier och lärare. s 79. 

110. Ibid., s 79f. 
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gon till kväll rusa med barnen från den ena sevärdheten till den andra för att 
hinna med största möjliga antal. Likaså skall man inte vid ett besök på Natio
nalmuseum på halvannan timme gå igenom så många salar som möjligt utan 
istället samla barnens uppmärksamhet omkring ett mindre antal tavlor.111 

Denna reflektion kan relateras till den kritik som riktades mot folkskolebar
nens resor under 1920-talet, till exempel att de omfattade för mycket och hade 
en tröttande inverkan. En stor skillnad gentemot Arcadius handledning är att 
Hildinger presenterar skolresorna i det avsnitt som handlar om undervisnings
sätt och metoder. Han redogör också för studieutflykter som ytterligare en 
metod för att under skoltid göra undervisningen "åskådlig och intresseväckan
de", särskilt i förhållande till ämnena hembygdsundervisning, geografi, histo
ria och naturkunnighet. 

Hildinger anser att en väl ordnad skolresa är i hög grad utvecklande och 
dess huvudsakliga syfte är att visa på natur och levnadsförhållanden som skiljer 
sig från den egna hembygden. "Slättens barn bör få komma upp i skogsbygden 
och skogsbygdens barn ned på slätten; barnen från landets inre delar får kom
ma till kusten och tvärtom; landsortens barn reser till storstaden och storsta
dens barn ut på landet o.s.v."112 Hildinger framhåller skolresans betydelse för 
barnens moraliska fostran, vilken främjas av att de får lära sig att "i högre grad 
än vanligt inordna sig under det helas fodringar". Därtill får läraren möjlighet 
att skaffa sig en djupare kännedom om barnens individuella karaktärer, vilket 
kan få stor betydelse för det fortsatta fostringsarbetet i skolan. Därmed bör 
skolresan inte utföras som en slags avskedsfest mellan lärare och elever. Helst 
ska den genomföras sommaren innan det sista skolåret. Det gör att läraren kan 
ta tillvara den kunskap han fått om barnen, och de i sin tur får en möjlighet 
att ordentligt bearbeta det "föreställningsmaterial" som inhämtats under re
san. I övrigt följer hans framställning samma typ av upplägg som de övriga an
visningar vi tagit del av och tyngdpunkten ligger på en genomgång av vad som 
bör ingå i förberedelsearbetet. Vikten av lydnad, gott uppförande och god ord
ning betonas, och att eleverna få möjlighet att förbereda sig inför vad som ska 
iakttas under resan.113 

STF och folkskolans skolreserörelse 
Turistföreningen bidrog inte bara med ekonomiska medel i syft e att främja 
skolungdomens kunskaper om Sverige. År 1906 färdigställde föreningen en se
rie om 850 bilder fördelade på 25 landskap, vilka såldes till en mycket låg kost
nad. En tanke var att de skulle användas i folkskolans hembygdsundervisning 

111. Alf Hildinger, Folkskolepedagogik (1923), 51e omarb. uppl. (Stockholm, 1948), s 134. 

112. Ibid., s 133. 

113. Ibid., s 133. 
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och lärarna rekommenderades även att använda sig av dem när barnen skulle 
förberedas på vad de skulle få se under resan.114 Dessa serier, "Svenska Turist
föreningens geografiska bilder", framställdes också som skioptikonbilder. Till 
bilderna hörde också särskilda små album som bilderna kunde klistras in i och 
varje landskapsserie presenterades också i ett tillhörande texthäfte.115 

Tåghem och skolungdomens fjällfärder — STF:s ungdomsprogram 
Förutom bildserierna, årsskriften och de resehandledningar som föreningen 
började publicera under senare delen av 1800-talet var STF också delaktig i in
rättandet av två typer av fasta skolresor under 1920-talet: tåghem och Skolung
domens allmänna fjällfärd.116 

"Skolungdomens tåghem" initierades av STF sommaren 1925 i samarbete 
med SJ. Resmålet var Jämtlands fjälltrakter. Grupperna som deltog reste på 
egen hand till Undersåker, där ett av SJ särskilt avsatt tågsätt väntade på dem. 
Under resten av resan utgjorde detta tåg skolklassernas hem. Dagtid erbjöds 
eleverna olika typer av exkursioner ledda av särskilt inkallade guider, oftast 
universitetsstuderande och nattetid, medan de sov, förde tåget dem till nästa 
anhalt utmed den jämtländska järnvägslinjen. Måltiderna intogs i restaurang
vagnen. Resan avslutades i Storlien varifrån grupperna åkte hem medan "tåg
hemmet" åkte till Undersåker för att hämta upp nästa grupp av ungdomar. 
Den första sommaren genomfördes fem resor med totalt 303 deltagare från oli
ka delar av landet.117 Tåghemsverksamheten blev därefter en del av STF:s skol
reseprogram fram till andra världskriget, då det gjordes ett uppehåll under 

O O 118 nagra ar. 
Skolungdomens vinterfärder startade samma år som tåghemmen, genom 

ett samarbete mellan STF, Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige 
(Friluftsfrämjandet), Skolöverstyrelsen och SJ.119 Tillsammans bildade de en 
organisationskommitté för Skolungdomens allmänna fjällfärd. Tanken var att 
under påsklovet göra det möjligt för en större grupp barn i åldern 14 år och 
uppåt att vistas i fjällen, och syftet var att främja deras kärlek till fjällvärlden 
och till skidåkning. Fjällvistelsen skulle också stärka skolungdomens krafter.120 

114. Halvar Sehlin, Känn ditt land: STF:s roll i den svenska turismens historia (Stockholm, 
1998), s 153. 

115. Tore Abrahamsson, "Färdas i eget land: 2550 publikationer till turistens vägledning", i 
STF 100 år. Årsskrift 1986, red. Flalvar Sehlin (Stockholm, 1985), s ii6ff. 

116. Sehlin, Känn ditt land> s 180-187. 

117. Bertil Karnell, "Svenska turistföreningen och skolungdomen", STF:s Årsskrift (1926), s 
316. 

118. "Med STF under 60 år", S TF:s Årsskrift (1945), s 366; "Styrelsens årsberättelse för år 
1938", STF:s Årsskrift (1939), s 365. 

119. Anders Boberg, Skolungdomens allmänna jjällfärdiç2$-iç66 (Stockholm, 1969), s 13. 

120. Ibid., s 21. 
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Eleverna anmäldes gruppvis från sina skolor och organisationskommittén an
svarade för att en tillräcklig mängd ledare medföljde på resan. Med tåg från 
Stockholm gick resan sedan till Jämtlands fjällvärld där barnen inkvarterades 
på olika ställen utmed järnvägen. Efterhand utökades antalet resor och inkvar
tering ordnades, förutom i Jämtland, också i Lappland, Härjedalen och Dalar
na.121 Skolungdomens allmänna fjällfärder blev mycket populära. Första året 
deltog 627 elever, främst från Stockholms skolor. Tio år senare deltog 4780 
skolbarn.122 Under de första åren var det främst ungdomar från de högre sko
lorna som deltog. Antalet folkskoleklasser ökade dock successivt. År 1931 del
tog totalt 2559 ungdomar och cirka 200 av dessa var folkskolebarn från bland 
annat Stockholm, Göteborg och Kiruna.123 Skidfärder till fjällen för skolung
dom började anordnas redan vid sekelskiftet 1900, genom medlemmar i För
eningen för skidlöpningens främjande i Sverige. STF gav från första början 
bidrag till dessa färder, vilket de också fortsatte med fram till i960.124 

År 1931 diskuterade folkskolläraren Ragnar Wirsén folkskolebarnens delta
gande i fjällfärderna i en artikel i Folkskollärarnas Tidning. Han kommentera
de det faktum att folkskolorna utgjort ett mycket blygsamt inslag bland 
deltagarna, något som dock höll på att förändras. En viktig fråga som Wirsén 
tog upp var om fjällresan kunde sägas vara en skolresa? Det fanns de som me
nade att den inte kunde vara en skolresa, eftersom nöjesmomenten under fjäll
färden var alltför stora, ett synsätt som utgick från tanken att nöje och 
undervisning inte kan kombineras. Wirsén har en annan uppfattning i frågan: 

Numera tror man väl knappast på fullt allvar, att det som är nöjsamt ovillkor
ligen måste ha mindre värde ur undervisningssynpunkt än det som är tråkigt, 
liksom man väl heller inte längre tror, att en medicin nödvändigt måste smaka 
illa för att göra verkan.125 

Wirsén funderar om inte fjällvistelsen har mer att ge än skolresor förlagda till 
stadsgator och industrianläggningar. "Fabriker få våra ungar säkerligen göra 
tillräckligt bekantskap med under sitt framtida liv", däremot lär få av folksko
lebarnen få en ny chans att uppleva svensk natur och dess naturskönhet i fjäll
världen, när de väl kommit ut i förvärvslivet.126 

121. Boberg, Skolungdomens allmännaßällfärd 1925-1966, s 103-104. 
122. Ibid., s 119. 

123. Ibid., s 4if. 

124. Ibid., s 120 och Karnell, "Svenska turistföreningen och skolungdomen", s 3i4f. 
125. Boberg, Skolungdomens allmänna fjällfärd 1925-1966, s 42. 

126. Ibid., s 42. 
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STF:s Skolresetjänst 
STF krävde att de stipendiesökande lärarna lämnade in en fullständig resplan 
och ekonomisk översikt. Många lärare vände sig till STF:s resetjänst för att få 
upplysningar om olika resmål, inkvarteringsmöjligheter, matställen och se
värdheter, en upplysningsverksamhet som växte i omfattning under 1920-ta-
let. STF:s styrelse diskuterade under hösten 1927 frågan om 
skolreseverksamhetens organisering mot bakgrund av en skrivelse från fören
ingens sekreterare, Carl-Julius Anrick. Bland annat hade föreningen Norden, 
genom sin skolresekommitté, kontaktat Anrick och framställt ett önskemål 
om att STF mer än tidigare, borde ta sig an skolreseverksamheten i landet. En 
idé som också framförts från anställda vid STF:s resetjänst.127 

Intresset för skolresor hade under 1920-talet växt väsentligt även utanför 
Sveriges gränser. Skolresor blev efter första världskrigets slut ett sätt att söka 
nordiskt, men också internationellt samförstånd.128 Föreningen Norden bilda
des 1919 och upptog genast skolresor mellan de nordiska länderna som en vik
tig del i arbetet att stärka banden mellan de nordiska folken.129 En 
interskandinavisk skolresebyrå inrättades i Stockholm under 1920-talet. I Fin
land bildades en statlig exkursionsnämnd i samband med första världskrigets 
slut och dess syfte var att underlätta för lärare och elever att genomföra studie
resor och exkursioner. År 1927 blev Bertil Karnell, en av STF:s anställda, in
bjuden till den finska exkursionsnämnden för att redogöra för den svenska 
skolreseorganisationen.130 Samma år publicerade "Skolresebyrån i Finland" en 
bok, Skolresor i Norden, vilken innehåller redogörelser av skolreseverksamhe
tens utveckling i de fem nordiska länderna.131 Här finns bland annat en artikel 
av Karnell som behandlar STF:s tåghemsverksamhet.132 Ett återkommande 
tema i bokens artiklar är att skolresan främjar samhörighetskänslor, till exem
pel mellan stadens och landsbygdens befolkning men också mellan grannlän
derna. 

Frågan var om STF skulle inrätta en central skolresebyrå för hela landet 
med uppgift att ta fram lämpliga resplaner, underlätta ordnandet av resor och 
kanske även ordna egna färder. "Sättet för resornas anordnande lämnar helt sä
kert åtskilligt övrigt att önska" skrev Anrick i sitt PM till styrelsen och han fö
reslog att en utredning skulle genomföras.133 STF:s styrelse beslutade att 
Anrick, tillsammans med ledamöterna Erik Bergström och Carl Svedelius, 

127. Protokoll 10/10 1927, §6, samt bilaga 1, "P.M. till föredragningslista 10 okt. 1927", Ars-
mötes- och styrelseprotokoll 1927, AXA:22, STF:s arkiv, RA. 

128. Skolresor i Norden, red. Rosberg, Loimaranta och Wahlroos (Borgå, 1927), s 1,17. 

129. "Föreningen Norden...", Svensk Läraretidnings 10 (1919), s 188. 

130. Skolresor i Norden, s 1 samt "Tåghem i Finland", Svenskt Turistväsen nr 1 (1927), s 14. 
131. Skolresor i Norden, red. Rosberg, Loimaranta och Wahlroos (Borgå, 1927). 

132. Bertil Karnell, "Det svenska tåghemmet", i Skolresor i Norden, red. Rosberg, Loimaranta 
och Wahlroos (Borgå, 1927), s 116-125. 

133. Protokoll 10/10 1927, §6, samt bilaga 1, "P.M. till föredragningslista 10 okt. 1927", Års
mötes- och styrelseprotokoll 1927, ALA:22, STF:s arkiv, RA. 
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skulle kalla samman en grupp av intressenter i frågan för att diskutera riktlin
jerna för en mer centraliserad organisering av skolreseverksamheten. Detta ar
bete utmynnade i en broschyr om skolresor i Sverige, som publicerades 1929. 
Den togs fram i samarbete med bland annat Interskandinaviska skolresebyrån 
och föreningen Norden. Broschyren upptog detaljerade resplaner för resor till 
Stockholm, Göteborg, Värmland, Dalarna, Småland och Gotland, samt en 
resa längs med Ångermanälven. Broschyren riktade sig ti ll både svenska och 
nordiska skolgrupper.134 

SAF uppmärksammades givetvis i denna process för sitt arbete med folk
skolans skolresor, men det som här eftersträvades var en central skolreseorga
nisation som ansvarade för alla typer av skolformer och deras behov. SAF:s 
centrala skolresekommitté inriktade sig i första hand på de behov som fanns 
inom folkskolan. För den högre utbildningen saknades en liknande organise
ring av skolreseverksamheten. De läroverks- och flickskolelärare som önskade 
resa vände sig oftast till STF, som i sin tur fick använda sig av den information 
som spreds inom folkskollärarföreningen, bland annat i frågor rörande logi 
och sevärdheter anpassade för skolungdom. 

Frågan om en ny organisation var dock inte löst och den diskuterades fort
löpande inom föreningen. Först 1935 kom förändringsarbetet i gång i och med 
en utredning genomförd av Sara Sandberg, sedan 1925 anställd vid STF:s rese
byrå i Stockholm.135 I sin utredning om föreningens arbete med skolungdo
mens resor föreslog Sandberg inrättandet av en särskild avdelning för skolresor 
inom resebyrån — en skolresetjänst - vilken skulle ha till uppgift att ordna inte 
bara tåghem utan andra typer av fasta skolresor. Därigenom skulle man dels 
kunna underlätta lärarnas arbete, dels se till att man genom förnuftigare res
planer kunde få ett större utbyte av resorna.136 Den nya avdelningen inrättades 
samma år med Sandberg som dess föreståndare. 

Skolresetjänstens första uppgift blev att sammanställa en skolresebroschyr 
innehållande all den information som återkommande efterfrågades av lärare, 
genom telefonsamtal och brev. Broschyren utgavs första gången 1936 och 
innehöll också ett utbud av olika skolreseprogram. Här presenterades två nya 
former av skolresor, dels fasta rundresor genom ett särskilt landskap, bland an
nat Skåne och nedre Norrland, dels så kallade "skolresehem", vilka redan be
skrivits ovan. Allt läraren behövde göra var att anmäla sin skolklass, samt 
ansöka om bidrag från STF, skolrådet eller på något annat sätt se till att få eko
nomin att gå ihop. Alla bestyr med biljetter, logi, transporter och visningar 

134. Svenskt Turistväsen 1113(1929). 
135. Carlquist, "Resetjänst", s 202. 

136. "STF och skolresefrågan", bilaga 3, Styrelseprotokoll 9/12 1935, Årsmötes- och styrelse
protokoll 1935, AIA:30, STF:S arkiv, RA. 
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sköttes av skolresetjänsten.137 En ny broschyr publicerades årligen och pro
gramutbudet förändrades och utökades successivt. 

SAF var mycket positiv till den nya skolresetjänsten. Föreningens skolrese
kommitté fortsatte dock med sitt arbete att behandla folkskolornas stipendie
ansökningar och kontakten mellan kommittén och STF underlättades av att 
en av ledamöterna i SAF:s centrala skolresekommitté, folkskolläraren och se
nare rektorn, Lars Lindholm, anställdes av STF.138 År 1945 beslutade SAF att 
lämna över skolresekommitténs arbetsuppgifter till Skolresetjänsten.139 En fi
lial till skolresetjänsten öppnades i Göteborg vid slutet av 1930-talet med läro
verksläraren Harry Nolby som administratör. I en intervju på 1980-talet ansåg 
Sara Sandberg att Stockholm var det dominerande skolresemålet. År 1938 in
rättades Stockholms skolresetjänst som en underavdelning och genom denna 
organiserade man skolbarnens besök i staden. Bland annat erbjöd man färdle
dare, som visade staden genom rundturer med buss, spårvagn eller båt. De öv
riga rundturerna i landet organiserades på ett liknande sätt, då det medföljde 
en av STF anlitad färdledare på resorna. STF:s anordnade varje år en utbild
ning av färdledare och guider. Det var oftast studenter från universiteten som 
deltog.140 

Avslutande diskussion 
Detta kapitel har beskrivit skolreseverksamhetens yttre och inre organisering 
under 1900-talets första hälft. Skolreseverksamhetens utveckling inom folk
skolan har diskuterats i förhållande till det mer allmänna resandets utveckling 
i Sverige under denna tid. SAF:s satsningar för att underlätta folkskolebarnens 
resor i sitt egna eller något främmande landskap innebar att en infrastruktur 
för skolresor växte fram. I detta arbete hade också STF en viktig roll i och med 
att de under hela perioden stöttade folkskolornas resor genom sin stipendieut
delning. Deras bildserier och årsskrifter var också viktiga. SAF och STF:s ar
bete innebar att en helt ny grupp i samhället fick möjlighet att resa vid 
sekelskiftet 1900, en grupp som därtill utgjorde en av de minst bemedlade i 
samhället. STF:s ungdomsprogram har beskrivits som ett led i en demokrati
sering av resandet, en process som bland annat främjades genom inrättandet 
av vandrarhem på 1930-talet. En liknande tolkning skulle kunna diskuteras i 
fråga om folkskollärarnas ansträngningar för att främja skolresor vid sekelskif
tet 1900. 

137. "Sommarens skolresor planlägges", Svensk Läraretidnings 10 (1936), s 237-238. Se även 
Carlquist, "Resetjänsr", s 205. 

138. Carlquist, "Resetjänst", s 207. 

139. "Styrelsens årsberättelse för år 1945", STF:s Årsskrift (1946), s 382. 
140. Carlquist, "Resetjänst", s 207. 
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De råd och anvisningar som togs fram innehöll konkreta föreskrifter vad 
gällde resans planering och utförande. I samband med att skolresornas popu
laritet ökade förstärktes de anvisningar som handlar om "resekultur", dvs hur 
man skulle uppträda under en resa och hur man skulle bemöta de människor 
man mötte under resan. Skolreseledarens ansvar och förpliktelser framhölls 
under hela perioden. De disciplinära synpunkterna föranleddes av de kritiska 
anmärkningar som till och från kom till folkskollärarnas kännedom. Syn
punkter från allmänheten och andra folkskollärare berättade om klandervärda 
händelser och i vissa fall ifrågasattes också nyttan med skolresor. 

De föreskrifter som har behandlats i kapitlet har vissa likheter med 1600-
och 1700-talets apodemiska texter. Skolreseföretaget framställdes som ett klas
siskt reseföretag, dess risker var desamma som under 1700-talet, och den tre
klang i form av förberedelser, genomförande och efterarbete som fördes fram, 
var ett sätt att rama in den nyttiga skolresan i förhållande till dess motsats -
nöjesresan. Det är därmed möjligt att se folkskolans skolreserörelse som fort
sättning och utveckling av den klassiska bildningsresan. Stor vikt lades också 
vid den sociala och moraliska fostran som resan innefattade och, inte minst, 
dess nytta i förhållande till fosterlandskärleken. 

Vid genomförandet av de svenska skolresorna kom man dock att lägga den 
största vikten vid förberedelsearbetet, det vill säga att där fanns ett tydligt pe
dagogiskt ändamål med resan och en i förväg upprättad resplan. Hur skolresan 
skulle behandlas i den efterföljande undervisningen, hur den skulle kunna 
fungera som förberedelse för kommande studier, var däremot inte en lika stor 
fråga. En anledning till detta kan bland annat vara det att skolresan under 
1900-talet utvecklades till att bli en avslutningsresa för folkskolans avgångs
klasser. En företeelse som dock inte alltid uppskattades. Alf Hildinger påpeka
de att skolresor, för att "bära så god frukt som möjligt i både intellektuellt och 
moraliskt avseende", inte bör genomföras som en avskedsfest vid sista skolårets 
slut.141 Skolresan borde enligt Hildinger förläggas ti ll den sommar som före
gick det sista arbetsåret i skolan. 

Mot bakgrund av den stora mängd notiser och reseberättelser som publice
rades i svensk dagspress under 1920-talet, kan man dock konstatera att skolre
san som en tre till fem dagar lång rundresa oftast genomfördes med de äldsta 
folkskoleklasserna, det vill säga avgångsklasserna. De äldsta eleverna ansågs 
mest lämpade att ta med på längre färder i de anvisningar som lärarföreningen 
gav ut. För yngre skolelever rekommenderades kortare resor i hemtrakterna. 
Detta kan vara en förklaring till att efterarbetet inte uppmärksammades på 
samma sätt som förberedelsearbetet. De skillnader som här antyds i frågan om 
hur skolresorna utformades i praktiken är något jag kommer att diskutera vi
dare i kapitel sex. I detta kapitel kommer vi att se närmare på det praktiska ut

141. Hildinger, Folkskolepedagogik, s 133. 
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förandet och skolresornas innehåll. Denna genomgång utgår till stor del från 
folkskollärarnas och elevernas reseberättelser. 

Vi kan dock konstatera att det under 1900-talet är SAF och STF som till
sammans utvecklar folkskolans skolreseverksamhet. Fram till andra världskri
get ökade folkskolebarnens resor stadigt år för år och kan därmed ses följa den 
allmänna rörlighetskulturens utveckling. Efter kriget fortsätter skolreseverk
samheten att växa och åren runt 1950 utgör en slags kulmen varefter antalet 
deltagare stabiliseras. Utbudet av olika skolreseprogram kom också att bred
das. På 1960-talet kunde lärarna välja mellan 70 olika programresor.142 Mest 
populära var de resor som STF arrangerade till Stockholm och Göteborg. 

142. "Ur styrelsens årsberättelse för år 1963", STF:sÅrsskrift (1964), s 322. 
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Den samstämmige vittnesbörd kunna vi nu giva om vår skolresa, att den givit 
oss minnen och intryck, som sent skola utplånas. Genom att vi fatt se mera av 
vårt fosterland och därtill något av det vackraste och naturskönaste, som vårt 
Sverige har att uppvisa, har fosterlandskärleken livats, och vad vi förut endast i 
vår fantasi haft en dunkel föreställning om, det ha vi nu i verkligheten fatt 
skåda.1 

Så skriver en 14-årig flicka från Skolgårda fortsättningsskola i Motala socken, 
i sin skildring av en sex dagar lång skolresa genom Dalarna sommaren 1921. 
Med "hurtigt mod" hade klassen bestigit Käringberget i Leksand och från dess 
utsiktstorn betraktat Siljan-bygdens storslagenhet. De hade beskådat Gustav 
Vasastenen i Rättvik, besökt en fäbod vid berget Skärklitt, studerat Faluns 
koppargruva samt under hemfärden sett hur en tidning blev till vid Nerikes-
Tidningens tryckeri i Örebro. Det var en tidstypisk turistfärd i det natur- och 
kulturhistoriska landskap som Dalarna utgjorde och är även ett utmärkt ex
empel på en längre skolresa med dess karaktäristiska inslag av sevärdheter och 
åskådliggörande undervisningstillfällen. 

I detta kapitel är det skolresornas praktiska utformning, dess innehåll och 
intentioner som undersöks närmare. Till att börja med vill jag peka på vissa 
skillnader i resornas upplägg. För att tydliggöra dessa har jag delat upp skolre-
sorna i fem större kategorier: 1) längre landskapsresor, 2) hem bygdsutflykter, 
3) stadsresor 4) massutflykter och 5) skolresor med fast förläggning (lägersko
la). Dessa varianter av skolresor kunde givetvis överlappa varandra. En längre 
landskapsresa, likväl som en rundresa i hembygden, kunde också innefatta ett 
eller flera stadsbesök. Poängen med denna uppdelning är att den klargör hur 
skolresebegreppet, under 1900-talet, kom att omfatta flera olika typer av resor. 
Här berör jag även utvecklingen av skolresan som en avslutningsresa. Kapitlet 
inleds med en presentation av ovannämnda kategorier. Därefter granskas skol
resornas innehåll. Vilka landskap och miljöer fick skolbarnen se och uppleva 

1. "På skolresa i Dalarna", Motala Posten 1921-07-28, "Sommarens skolresor", SAF:s press
klipp (1921), SAF:s arkiv, TAM. 
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under skolresan? Vilka läroprocesser kom till uttryck i skolresans praktik? Hur 
förhåller sig skolresans innehåll till folkskoleundervisningen, särskilt vad gäller 
geografiämnet? Vad för slags Sverigebi ld förmedlades genom skolresorna? I 
förhållande till dessa frågor utgår jag från det landskapsteoretiska perspektiv 
som presenterades i inledningen, vilket betonar hur vår uppfattning av land
skap präglas av olika kulturella och nationella läroprocesser.2 

Källmaterialet i denna del av avhandlingen består av de skolreseberättelser 
som återgavs i STF:s Årsskrift och i Svensk Läraretidning vid sekelskiftet 1900 
samt de hundratals tidningsnotiser och reseberättelser som finns samlade i 
STF:s pressklippssamling. Denna samling täcker perioden 1919 till 1932, men 
den största mängden artiklar härrör från 1920-talet. Syftet med de berättelser 
som publicerades i Svensk Läraretidning åren mellan 1898 oc h 1901 var att 
fungera som förebilder för de folkskollärare och folkskollärarinnor som önska
de genomföra en skolresa. Det är tydligt hur de skolresor som utförs under 
denna tid präglade den fortsatta utvecklingen. De resmål och landskap som 
uppmärksammades befästes ytterligare i och med utvecklingen av skolreseby-

o 3 raer. 
Efter 1901 publicerades inga längre skolreseberättelser i Svensk Läraretid

ning. Istället skildrades varje års resor ute i landet genom korta notiser, samt 
genom rapporter angående STF:s utdelning av stipendier. Detta faktum kom
menteras av tidningens redaktion i en artikel 1911.4 Åts killiga lärare och lära
rinnor sände in reseskildringar till redaktionen i hopp om få dem publicerade, 
men redaktionen hade bestämt sig för att inte längre ta in dessa rapporter i tid
ningen. Även om resorna utgjorde en stor nyhet för deltagarna var likheterna 
mellan resorna av sådan grad att läsarna torde tappa intresset för dessa beskriv
ningar, menade redaktionen. Däremot skulle redaktionen även fortsättnings
vis arbeta för att främja själva saken "ty skolresornas pedagogiska betydelse 
anse vi svårligen kunna överskattas".5 Redaktionens inställning tyder på att en 
norm vad gäller skolresornas utförande hade etablerats. Vad som hädanefter 
togs upp i folkskollärartidningen var de föreskrifter som behandlades i föregå
ende kapitel, vilka också tydliggjorde gällande normer. Svensk Lä raretidning 
var också ett forum för diskussioner om avvikelser från normerna, vilket fram
gått av föregående kapitel. Längre landskapsresor var den första påbjudna for
men för skolreseföretagets organisering. I det följande ska vi se närmare på vad 

2. Katarina Salzman & Birgitta Svensson, "Inledning", i Moderna landskap, red. Salzman & 
Svensson (Stockholm, 1997), s 11-12 och Christer Nordlund, "Naturen och det nationella 
i det tidiga 1900-talets Sverigelitteratur", i Sekelskiftets utmaningar, red. Ann-Kartin 
Hatje (Stockholm, 2002), s 76. 

3. Frans Lindwall, "Våra yngsta turister: 30 år i skolresornas historia", Svensk Turistväsen nr 
8 (1929), s 224. 

4. "Sommarens skolresor", Svensk Läraretidnings 26 (1911), s 570-571. 

5. Ibid., s 571. 
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som karaktäriserade den typen av resa, genom några av de reseberättelser som 
publicerades vid sekelskiftet 1900. 

Längre landskapsresor 
Den första dokumenterade skolresan av en folkskoleklass genomfördes av 
folkskolläraren Nils Lundahl våren 1895. Lundahl var ledamot i SAF:s central
styrelse, samt aktiv deltagare i Lunds pedagogiska sällskap. Detta sällskap an
ordnade 1895 ett sammanträde om skolungdomens sommarvandringar. 
Sällskapets ordförande, rektor C. Sprinchorn, framhöll i ett anförande det 
fostrande värdet av skolresor och som avslutning på mötet uttryckte sällskapet 
en önskan att skolresor skulle börja utföras vid Lunds skolor.6 

Detta var en uppmaning som Lundahl hörsammade. Han fick med sig sina 
elever, en grupp pojkar i femte klass, vilka genast påbörjade arbetet med att 
samla in pengar för ändamålet. Under vårterminen planerades resan gemen
samt, eleverna ritade upp resvägarna på en karta och höll kortare föredrag för 
varandra om de platser som skulle besökas. Lundahl tog kontakt med skollä
rarna på de orter där övernattning krävdes och dessa hjälpte till att ordna logi 
i lador eller skolsalar. Resan, som skulle sträcka sig över fyra dagar, hade föl
jande resplan: Lund - Stehag - Röstånga - Odensjön - Nackarps dal - Skä
ralid - Klippans pappersbruk - Bjufs gruva — Ramlösa — Helsingborg -
Helsingör t.o.r. — Landskrona, och sedan åter till Lund. De övernattade i 
Röstånga, Bjuv och Helsingborg, samt färdades med järnväg, till fots och med 
ångbåt. I den rapport som publiceras i Svensk Läraretidning beskriver Lundahl 
intrycken från resan på följande sätt: 

Överallt mottogos vi med välvilja. Mäktiga intryck gjorde de storartade natur
scenerierna vid Odensjön och Skäralid samt den täcka Nackarpsdalen, Ram
lösa och Marienlyst. I fosterländska sånger gåfvos uttryck åt stämningen. Att 
besöken i Klippans pappersbruk och i Bjufs gruvor skulle vara synnerligen 
intressanta, är helt naturligt, helst som förevisarne förklarade hvarje sak för 
oss. 'Kärnan' i Helsingborg och Kronborgs fästning hade ju sina historiska 
minnen att tälja. Roddturer i Röstånga (gratis) och i Helsingborg ökade nöjet. 
Hvar och en förstår lätt att en dylik resa är både uppfriskande och instruktiv 
på samma gång den är nöjsam.7 

Under denna resa fick eleverna ta del av Skånes näringsliv, dess historia och 
karaktäristiska natur. Resans blandade innehåll, med både fosterländsk hög-
stämdhet, inblick i industriell tillverkning och mera nöjsamma och fritidsbe-
tonade aktiviteter, såsom rodd och friluftslek, exemplifierar de moment som 
kom att bli bestående inslag i längre landskapsresor, och i skolreseföretagen 
överhuvudtaget. 

6. "Skolungdomens sommarvandringar", Svensk Läraretidning m 6 (1895), s 71-72. 

7. Nils Lundahl, "En skolresa", Svensk Läraretidning vit 25 (1895), s 309. 
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Två andra tidiga exempel på längre landskapsresor med Stockholm som ut
gångspunkt publicerades i Svensk Läraretidning och 1899. Folkskolläraren 
Klas Lidholm reste 1898 med en grupp pojkar med ekonomiskt stöd från bland 
annat STF. Med ångbåt tog de sig till Uppsala, därifrån till Gävle med avstick-
are till Dannemora gruvor, Älvkarlebyfallen och järnverket i Sandviken. Lid
holms strävan med resan var "att begagna de genomresta trakterna som ett 
stort friluftsmuseum, ägnadt att i bild åskådliggöra hvad som i skolan gifvits i 
mera abstrakt form."8 Året därpå reste folkskolläraren Hjalmar Berg runt i 
Mälardalen och Bergslagen under sex dagar med en skolklass från Klara folk
skola, Stockholm. Under denna rundresa fick eleverna besöka en rad industri
ella anläggningar. I stålstaden Eskilstuna studerade de en metallverkstad och 
statens gevärsfaktori. Därefter besöktes Hallstahammars bruk, den elektriska 
kraftstationen i Trångfors, ett grafitverk, ett linslageri, Fagersta järnverk och 
Norbergs gruvfält. Berg noterar också vilka typer av natur som åskådliggjordes 
under resan, samt redovisar för de rekreativa inslagen, såsom ett besök vid en 
badinrättning mitt i den forsande Eskilstunaån. En sammanfattande bild av 
resans betydelse presenteras i slutet av Bergs reseberättelse: 

Då vi foro fram bland Mälarens täcka öar, utmed Strömsholmskanalens fagra 
stränder, genom Bergslagens skogar och grufFält, oc h då vi från Odens hög 
skådade ut öfver den vida Uppsalaslätten, så hörde jag af gossarna månget 
utrop af förtjusning, bärande vittne om, att de fatt blicken öppen för och lärt 
sig uppskatta vårt lands härliga, ömsom storslagna, ömsom leende natur. Men 
det var icke blott landet, som de lärde känna. De fìngo ock se folket i dess 
sträfvan och arbete: bonden vid sin plog, fabriksarbetaren vid sin maskin, 
smeden vid den flammande härden, grufarbetaren djupt nere i jordens innan
döme, hvar och en lämnande sitt bidrag till arbetet för fosterlandets förkofran. 
Och alla, som vi träffade på, höga och låga, mötte oss med den hjärtligaste väl
vilja. Det var, som om vi öfverallt träffat fränder och vänner. Det är genom 
dylika erfarenheter, som hos de unga väckes den samhörighetskänsla med land 
och folk, som är den verkliga fosterlandskärlekens grund och kärna.9 

Klas Lidholm och Hjalmar Bergs skolreseberättelser publicerades framför allt 
för att fungera som föredömen för andra folkskollärare. År 1901 upprepar en 
grupp flickor från Johannis folkskola i Stockholm, med lärarinnan Maria 
Jönsson som ledare, den tur som Lidholm genomförde. Detta eftersom "upp
lägget med sina korta distanser mellan bruk och anläggningar af skilda slag 
lämpar sig synnerligen väl för en skolresa."10 Sommaren 1900 reste folkskollä
raren AG Bäckström med tolv pojkar från Strömsholms folkskola. Resan gick 
till Dalarna och Västmanland och under denna resa studerade de följande: 
Hallstahammars bultfabrik, valsverk och smältsmedja, Trångfors kraftstation, 
Flatenbergs hytta, Smedjebruks verkstad, Munkbo hästsko- och sömfabrik, 

8. Gunnar Andersson, "Årets skolresor och skolvandringar", STF:sÅrsskrift (1899), s 361. 

9. Hjalmar Berg, "På rundresa genom Mälarlandskapen", Svensk Läraretidning m 28 (1899), 

s 446. 
10. Maria Jönsson, "En sommarvandring", Svensk Läraretidningen 15 (1901), 247. 
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"härlig natur" kring Ludvika, Fagerstaverken, Norbergs gruvfält, Avesta plåt-
och tråddragning, timmerflottning i Dalälven, Sala silvergruva samt till sist, 
staden Västerås och dess domkyrka, Djäkneberget och Vasaslotten.11 

Genom de reseberättelser som publicerades i Svensk Läraretidning och i STF:s 
årsskrift etablerades den form av skolresor som jag valt att kalla för längre land
skapsresor. Med det avses tre till sex dagar långa rundresor i ett eller flera land
skap, med cirka tio till femton deltagare. Det var också, som tidigare nämnts, 
denna form av resor som STF och SAF premierade. De veckolånga landskaps
resorna för folkskoleklasser initierades mot bakgrund av den uppmärksamhet 
som givits till den tyska skolresetraditionen. Samtidigt utgjorde dessa första 
försök till skolresor i enlighet med den tyska metodiken en fortsättning och 
utveckling av de ibland månadslånga sommarvandringar och rundresor som 
svenska läroverkspojkar, flickskoleklasser och universitetsstuderande genom
förde under 1880- och 1890-talet.12 

Genom de skolresor som utfördes i början av 1900-talet etablerades ett antal 
"fasta" skolreserutter. Det var främst folkskollärare och lärarinnor i södra och 
mellersta Sverige som ledde utveckling av skolreseverksamheten och därmed 
var det också landskapen i denna del av Sverige som stod i centrum. En rad 
huvudstråk etablerades med Gotland, Vätternbygden, Dalarna och Skåne som 
de mest välbesökta landskapen. Längre rundresor förekom dock i alla delar av 
Sverige. Oftast förlades skolresan i det egna eller närliggande landskapet och 
varje landskap fick därmed sina särskilda färdvägar utmed de kommunika
tionsvägar som fanns tillgängliga. I Ångermanland utvecklades till exempel en 
resrutt mellan Sundsvall och Härnösand med hjälp av de ångbåtslinjer som 
trafikerade Norrlandskusten. En avgörande orsak till skolreserörelsens utveck
ling var givetvis den utbyggnad av Sveriges infrastruktur, i form av ångbåtslin
jer och järnvägar, som skedde under 1800-talets senare del. Dalarna och 
Gotlands popularitet gynnades till stor av att det var lätt att ta sig dit. Berg
slagsbanan erbjöd folkskoleklasserna rabatterade biljetter och det gjorde även 
Gotlandsbolaget, som drev ångbåtstrafiken mellan Stockholm och Gotland. 

I den utredning om skolreseverksamheten som STF genomförde på 1930-
talet konstaterades att Jämtland, Gotland, Dalarna, Värmland, Vätternbyg
den och Skåne var de landskap som lärarna i första hand ville ha information 

11. "En sommarvandring", Svensk Läraretidning nr 31, (1900), s 517. 
12. Lilly Engström, "En sommarvandring 1890", STF:s Årsskrift (1892), s 140-154; Otto N-g, 

"Från tio Beskowiters sommarvandring 1892", STF:sÅrsskrift (1893), s 89-101; A.W. 
"Från elfva Beskowiters Dalafärd", STF: s Årsskrift (1894), s 206-210; Gustaf Åstrand, "En 
skolresa i Upland", STF:s Årsskrift (1896), s 29-39. Åstrand hänvisar till Bager-Sjögrens 
redogörelse för de tyska skolresorna. Ibid, s 29; M.L., "En skolresa i Dalarne", STF:sÅrs
skrift (1897), s 123-137 (Wallinska skolan); Thor Petersohn, "Skolresor. I. En klassvand
ring i Heisingland", STF:sÅrsskrift (1898), s 389-402. Under åren 1899-1902 finns i 
årsskriften en sammanfattning av årets alla skolresor genomförda med bidrag från STF. 
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om.131 samma utredning presenterades en studie av de skolresor som tilldelats 
bidrag och denna visade att Gotland var det populäraste resmålet. De resrutter 
som ökade i popularitet under 1920- och 1930-talet blev, i och med STF:s skol
reseprogram på 1930-talet, "institutionaliserade". Med det menar jag att de 
färdvägar som folkskollärarna tidigare valt att följa, och på egen hand planerat, 
började säljas som "paketresor" av STF. 

5 K 0 L R E 5 0 R .  
Planlagg skolresorna å GÖTA. KA.NAL. 

OmetK)rg---- Stockholm i och v ice  versa   

S to c k ho 1 m—Jönköping * 

Vackraste och intressantaste färder. Reducerade priser. 

Begär förslag från 

ÅNGFARTYGS AKTIEBOLAGET GÖTA KANAL 
Göteborg. Stockholm. 

Annonser från ångbåtsbolag och andra trafikbolag publicerades årligen i folkskollärartid-
ningarna. (Folkskollärarnas Tidning 1930) 

Färdvägar för skolresande barn etablerades, som redan nämnts, i alla delar av 
Sverige. De skolresor som företogs av folkskolor i Sveriges nordligaste delar 
fick stor uppmärksamhet när det handlade om resor till södra Sverige. Dessa 
långresor upplevdes som mycket spektakulära och fick exemplifiera den nytta 
skolresorna ansågs ha för att stärka gemenskapen mellan Sveriges olika lands

13. Sara Sandberg, "STF och skolresefrågan. Utredning verkställd av STF:s resebyrå novem
ber-december 1935", Bilaga 3, Styrelseprotokoll 9/12,1935. Årsmötes- och styrelseproto
koll 1935, AiA:30, STF:s arkiv, RA. 
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delar och för att föra dess befolkning närmare varandra. År 1909 kunde femton 
barn från Kirunas folkskola resa till Stockholm tack vare inkomster från en af
tonunderhållning.14 En skolklass från Koskoskulle reste sommaren 1926 till 
Göteborg, bland annat med anslag från ett lokalt företag. Vid samma tid ge
nomförde en folkskoleklass från Malmberget en fyra dagar lång resa till Dalar
na, Stockholm och Uppsala.15 Norrbottens och Västerbottens folkskolebarn 
reste dock i första hand inom sina egna landskap. Det som lockade var framför 
allt de norrländska huvudorterna och dess såg- och gruvindustri. År 1906 fick 
en skolklass vid Karungi folkskola bidrag från STF. Barnen vandrade två och 
en halv mil till Haparanda och fortsatte därefter med ångbåt till Luleå. Förut
om detta stadsbesök, under vilket de bland annat besökte ett tryckeri och en 
mekanisk verkstad, ingick en tågresa till Boden och dess fästningar, kasern
byggnader och folkhögskola. Det behöver kanske inte nämnas att detta var 
första gången dessa barn åkte tåg.16 En annan omtalad resa genomfördes av 
samma skola 1912 även den till Luleå över Haparanda och med besök i Boden. 
Tretton barn från tredje och fjärde klassen deltog denna gång.17 

Skolbarnen från Karungi folkskola infór sin skolresa till Luleå och 
Boden içi2. (STF:s Årsskrift 1913) 

De norrländska skolbarnens resor ansågs ha en särskild betydelse för dessa 
barns nationella fostran. Dels kunde resan medverka till att stärka sambanden 
mellan den finsk-svenska bygden och den "helsvenska", dels fick barnen möj

14. "Skolbarnens resa till utställningen i Stockholm", Norrskensflamman 1909-07-27. 

15. "Skolungdom på ferieresor", Norrländska SocialDemokraten 1926-06-17, "Med Malm
bergsbarn på skolresa", Norrländska SocialDemokraten 1926-06-29, SAF:s pressklipp 
(192.6). 

16. "Skolbarnens sommarvandringar", Svensk Läraretidning nr 36 (1906), s 807. 

17. "Barnen i en af Sveriges nordligaste folkskolor på skolresa", STF:s Årsskrift (1913), s 368. 
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lighet att öva sig i det svenska språket.18 Resorna var ett sätt att förmedla den 
svenska kulturen till de barn som levde i gränszonen mellan Sverige och Fin
land. 

Avslutningsresorna 
Tidigare i avhandlingen har jag diskuterat skolresans treklang och kommente
rade då att skolresorna tenderade till att utföras som en slags avslutningsresa. 
För att utveckla detta vidare förefaller de längre landskapsresorna ha varit den 
form av resa som i första hand utfördes av avgångsklasserna. Genom att utföra 
skolresan som en avslutningsresa fick eleverna en upplevelse som kunde leva 
vidare som det sista levande minnet av folkskoletiden. Skolresan blev en me
tod för att förbereda ungdomen på det kommande arbetslivet. Avslutningsre
sorna uppmärksammades till exempel av ecklesiastikminister Olof Olsson i ett 
utlåtande över 1922-års statsbidrag till studie- och ferieresorna: 

Vad angår studieresorna lider det intet tvivel, att barnen hava det största 
intresset för dessa resor och de största förutsättningarna att draga nytta av 
desamma, efter det de genomgått hela skolkursen. Efter vad jag har mig 
bekant, hava också dessa resor hittills, vad barnen i folkskolan beträffar, i en 
mängd fall uppskjutits, tills skolkursen varit helt avslutad, och sedermera före
tagits omedelbart därefter, medan barnen ännu befunnit sig i skolåldern.19 

På 1920-talet var avslutningsresorna en etablerad tradition. År 1925 skriver ex
empelvis en elev från Eskilstuna att "på senaste tid ha nästa alla avgående klas
ser såsom avslutning på sin skoltid företagit en resa till någon sevärd plats".20 

En elev från Vaxholm skrev samma år i sin skildring av en färd till Gotland att 
"under många år har det varit sed, att sjätte klassen, avgångsklassen, vid Vax
holms folkskola gjort en skolresa".21 I Lidingö Tidning påpekas 1926 att i "lik
het med förr om åren kommer barnen i avgångsklasserna vid folkskolorna i 
staden att även i år fa företaga skolresor till olika delar av vårt land."22 

Skolresan blev alltså en slags final på folkskoleundervisningen vid många 
skolor och den syftade därmed till att ge eleverna en sista minnesrik upplevelse 
innan de gick ut i arbetslivet. En Göteborgslärare beskrev resan som "en slags 
övergång från läxorna och skoltvånget till friheten och förvärvsarbetet, vilket 
senare för åtskilliga 13- och 14-årspojkar börjar omedelbart efter läsårets slut".23 

18. "Skolbarnens sommarvandringar", Svensk Läraretidning ni 36 (1906), s 807. 

19. "Understödjande av folkskolebarns ferieresor", Åttonde huvudtiteln: Folkundervis
ningen, Bilaga till K. m:tproposition nr 1, Sami. 1, bd. 3 (1922), s 417. 

20. Sven Soldin, "Eskilstuna skolpojkar på Visbyfärd", Folket 1925-06-26, SAF:s pressklipp 
(192-5)-

21. Aina Andersson, "Skolresan till Gotland", Vaxholms Tidning 1925-06-27, SAF:s press
klipp (1925). 

22. "Skolbarnens ferieresor...", Lidingö Tidning 1926-06-12, SAF:s pressklipp (1926). 

23. M-e, "Hushållsbekymmer under en skolresa", Göteborgs handel- och sjöfartstidning x^lj 
1921-07-23, SAF:s pressklipp (1921:2) 
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Detta förfarande innebar att man saknade möjlighet till en efterföljande re
flektion över det upplevda. Skolresans koncept - dess treklang — kunde inte 
fullföljas. Att detta skulle ha upplevts som ett problem förefaller dock inte tro
ligt och jag har heller inte hittat något som pekar på det. Skolresan hade en 
uppenbar direkt inverkan på elevernas kunskaper som man kunde tala om un
der resans gång. En vanlig anmärkning i reserapporterna är att eleverna fått ett 
"minne för livet" att ständigt återkomma till och glädja sig över. 

Efterarbetet upplevdes kanske inte som lika viktigt när skolresorna blivit en 
tradition för folkskolans avslutningsklasser. Resans upplevelser innefattade allt 
som man begärde av den och då behövdes ingen efterföljande reflektion i 
klassrummet. Skolresornas tycks i första hand ha använts för att befästa och 
korrigera de kunskaper och föreställningar som förmedlades i klassrummet. 
En förklaring till att längre landskapsresor blev populära för avgångsklasserna 
är läroplanens utformning. I 1800-talets läroplaner, likväl som i 1919-års nor
malplan, angavs att Sveriges geografi, med särskild hänsyn till dess samhälls
förhållande och näringsliv, skulle behandlas under det sista skolåret. Johan 
Bager-Sjögren framhöll också att skolresans främsta syfte var att åskådliggöra 
det man redan tillägnat sig teoretisk kunskap om. Först i andra hand skulle 
man tänka på skolresan som ett underlag för kommande termins läskurser. 
När skolresor genomfördes med elever ur de lägre klasserna kom de till stor del 
att handla om kortare utflykter och rundresor i hembygdens landskap. 

Hembygdsutflykter 
De första årens skolresor, och särskilt de som finansierades av STF, faller inom 
kategorin längre rundresor. Mot mitten av 1920-talet hade ett kortare och bil
ligare alternativ till de längre skolresorna etablerats; endagsutflykter i den när
maste hembygden. Detta blir tydligt mot bakgrund av de skolreserapporter 
som publicerades i de lokala dagstidningarna under 1920-talet och som finns 
samlade i SAF:s pressklippssamling. Denna utflyktsverksamhet faller egentli
gen inte in i det skolresekoncept som SAF lanserade under 1900-talet, men i 
dagspressen gjorde man ingen skillnad. Alla typer av resor, långa som korta, 
beskrevs som skolresor. 

Utvecklingen av dessa kortare utflykter i hembygden hänger samman med 
att hembygdsundervisning infördes i fo lkskolan lägre klasser 1919.24 Genom 
att främja elevernas "kännedom om hembygden, framför allt dess natur och 
arbetsliv", skulle ämnet ge en introduktion till den efterföljande undervisning 
i geografi och naturkunnighet. I normalplanen framgår att undervisningen 
"grundas på barnens egna iakttagelser av verkligheten" och därmed förordades 
hembygdsutflykter som en passande metod.25 

24. Undervisningsplan för rikets folkskolor, (1919) 2:a tr. (Stockholm, 1920), s 70. 

25. Ibid., s 74f. 
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Ser man till innehållet i de endagsutflykter som genomfördes, finner man 
alla de teman som berördes under de längre resorna. Dagsutflykterna framstår 
i vissa fall som mer innehållsrika än de längre resorna. I de anvisningar som 
gavs i normalplanen i fråga om hembygdsundervisningens upplägg framgår att 
man i tredje klass skulle diskutera de för hembygden "kännetecknande yt- och 
vattenförhållanden, väderleksförhållanden, jordmån, växter och djur, arbetsliv 
och samfärdsel, historiska minnen och sägner".26 Detta är också dessa teman 
som berörs under dagsutflykterna. 

I ett resebrev i Hvetlanda Tidning i juli 1926 skildrar en elev en dagsutflykt 
med lastbil. Deltagarna tillhörde den högre avdelningen vid Mellby kyrkskola 
(Värne, Småland). Under dagen fick eleverna dels njuta av vackra utsikter och 
vattenfall, dels bekanta sig med den småländska industriverksamheten; de be
sökte en mekanisk verkstad, en nickelgruva, ett spinneri och ett glasbruk.27 

Ännu mer innehållsrik var den dagsresa som en grupp elever från Hörviks 
folkskola (söder om Sölvesborg) fick ta del av sommaren 1928. Deras rundresa 
förde dem från norra Skåne, genom Blekinge och Småland samt avslutades i 
Sölvesborg. Under denna dag tog de del av följande: laxfiske i Mörrum, natur
scenerier i Svängsta, elektriska kraftanläggningar i Hemsjö och Kyrkhult, Ryds 
glasbruk, Älme kristallsliperi i Almhult, Västanå pappersbruk, skofabriken i 
Knislinge, Karpalunds sockerfabrik, Kristianstads tivoli och Sölvesborgs 
hamn. "[E]n i sanning mycket givande och innehållsrik färd", konstaterade 
Sölvesborgs Tidnings och det är väl bara att hålla med.28 

Inte sällan utgjorde endagsresan en kompromiss i förhållande till den längre 
skolresan. Det var många gånger de ekonomiska förutsättningarna som omöj
liggjorde längre rundresor, men lärarna gav ofta uttryck för en önskan att få 
erbjuda barnen en möjlighet att se något mer av sitt land, om än blott för en 
dag. Bidrag för längre resor söktes vanligen från STF. Även om ansökan av
slogs ställde läraren eller lärarinnan sällan in resan helt och hållet. Resplanen 
arbetades då om i relation till de ekonomiska förutsättningarna. I Sölvesborgs
bladet konstaterades 1928 följande: 

Ett evenemang i särskilt landsbygdens skolungdoms liv är otvivelaktigt skolor
nas studieresor, vilka numera dess bättre äro rätt vanliga efter vårterminens 
slut. Förefintliga resurser för de olika skolorna äro av naturliga skäl högst 
olika, varför resornas längd och omfattning i övrigt måste bliva mycket varie
rande och på sina håll kunna de möjliggöras endast tack vare lärarens egna 
uppoffringar [...]29 

26. Undervisningsplan för rikets folkskolor, s 70. Se även kapitel tre, s 26f. 
27. Hvetlanda Tidning 1926-07-06, SAF:s pressklipp (1926). 

28. "Skolresorna", Sölvesborgs Tidning 1928-06-28, SAF:s pressklipp (1928). 

29. "En intressant studieresa", Sölvesborgsbladet 1928 (datum oläsligt), SAF:s pressklipp 
(1928). 
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Skolresornas utveckling präglades också av de nya kommunikationerna. På 
1920-talet blev lastbilar och omnibussar allt vanligare transportmedel. Det 
möjliggjorde ett friare förfarande under resorna, i och med att man inte var 
bundna till de sevärdheter som fanns i anslutning till järnvägsstationerna. Med 
bussarna blev det möjligt att komprimera resans längd utan att för den skull 
kompromissa med innehållet, vilket framgår av ovannämnda exempel på dags
utflykter. 

Stadsresor 

Där går pedagogen från avlägsen by; 
Fast värmen hans vandring betungar, 
Han gångar så spänstigt på vår aveny 
I spetsen för trettio ungar 
[-] 
Han visar vår stad, som står blommande fin, 
Han gör det med storslagna later. 
"Det här är ett konstverk av J.P. Molin 
och detta en lyrisk teater". 

Med stadsresorna som en egen kategori vill jag skilja ut de skolresor som hade 
en stad som huvudsakliga resmål och som också innefattade en längre eller 
kortare tids vistelse i staden. Det var i detta fall inte fråga om en rundresa. Med 
enklaste och billigaste färdmedel tog man sig till staden, övernattade i stadens 
skolresebyrå under ett antal nätter, och for sedan hem samma väg. En del lä
rare uppmärksammade dock även resvägens möjligheter och planerade resan 
fram och tillbaka utmed olika färdvägar.31 Två av de mest välbesökta städerna 
var Stockholm och Göteborg. Hit kom skolklasser från hela landet för att un
der en eller flera dagar besöka stadens sevärdheter.32 Mindre orter, såsom Jön
köping, Kalmar, Karlskrona, Helsingborg, Vadstena och Filipstad fick också 
motta många mer eller mindre långväga skolklasser och utvecklingen av anta

Du präktige duktige folkpe agog, 
Vi hurrar för dig så det rungar. 
Tänk - vandra i värmen med fröjdefull håg 
Runt staden med trettio ungar!30 

30. Ad., Göteborgs Handelstidning, citerad i "Skolresefolk i staden", Folkskollärarnas Tidning 
nr 6 (1925), s 394. 

31. Se exempelvis, Inga, "En skolresa till Stockholm", Ådal Bonden 1925-07-11, SAF:s press-
klipp (1925). 

32. "Skolresorna har tagit Klara i besittning", Stockholms-Tidningen 1925-06-10; "Skolbarn till 
Göteborg från hela landet", Ny Tid 1925-06-17, SAF:s pressklipp (1925); "Många skolre
sor till Göteborg i sommar", Göteborgs-Tidningen 1928-05-05, SAF:s pressklipp (1928); 

"Skolresorna ha tagit sin början", Göteborgs-Tidningen 1931-05-22, SAF:s pressklipp 
(1931); "Skolbarnens turistsäsong i sitt flor", Göteborgs-Tidningen 1932-06-22, SAF:s 
pressklipp (1932). 
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let resenärer följdes också av den lokala pressen.33 Skolresebyråerna uppmunt
rade ofta skolklasserna till att vistas en längre tid i staden genom sina förslag 
till dagsprogram. Ofta rekommenderades, förutom en rundvandring i staden, 
olika utflykter till mer eller mindre närbelägna sevärdheter. Vissa av de mindre 
orterna ute i landet var även anhalter för de som var ute på en längre rundresa. 
En del av dessa orter kunde också vara målet för de endagsutflykter som blev 
allt vanligare under 1920-talet.34 I boken Skolresor i Norden, vilken utkom 
1927, återges en översiktlig statistisk tabell över skolresornas utveckling i 
Sverige under 1920-talet. Siffrorna visar de antalet resenärer som vistats vid 
skolresebyråerna på de respektive orterna: 

Ar: Stockholm Malmö Göteborg Jönköping Hälsingborg 
1920 4618 604 3171 43 2 464 
1921 3594 427 2580 640 523 
1922 2205 315 1787 430 444 
1923 1007 140 3757 402 571 
I924 1606 180 1253 600 32935 

Den minskning vi ser här vad gäller Stockholmsresorna var temporär och kan 
vara ett resultat av att staten höjde biljettpriserna med SJ under några år på 
1920-talet, en utveckling som också förklarar hembygdsresornas växande po
pularitet under dessa år. Mot slutet av 1930-talet besöktes Stockholm av cirka 
4000 skolbarn per år. 

Varje stad hade sina sevärdheter, vilket framhävdes i den marknadsföring 
som riktades till folkskollärarna genom lärartidningarna och i de prospekt som 
skolresebyråerna i de olika orterna tog fram. Karlskrona, som var ett populärt 
resmål för folkskoleklasser från Blekinge, Småland och norra Skåne, hade sitt 
varv med krigsfartyg av äldre och nyare typ samt tillhörande gjuteri och rep-
slageri som främsta attraktion.36 Jönköping hade Stadsparken med ett fågel
museum där en rad uppstoppade fågelarter jämte en del andra mindre 
fågellika djur såsom en björnunge, en lejonunge och två rävar förevisades. I 
denna park, som för övrigt hade Skansen som förebild, fanns även en ryggås
stuga och en kyrka att iaktta.37 Genom skolresebyråernas prospekt fick de be
sökande skolklasserna en vägledning till de för skolresans syften mest 

33. "Många skolresegrupper till Filipstad", Filipstads Tidning 1925-06-04, SAF:s pressklipp 
(1925); "Många skolresor till Vadstena", Vadstena Läns Tidning 1925-06-09, SAF:s press
klipp (1925); "Färre skolresor till Hälsingborg i år än tidigare", Skånska Social-Demokra-
ten 1925-06-04; "Många skolresor till och från vår stad i sommar", Blekinge Läns Tidning 
1925-06-04, SAF:s pressklipp (1925). 

34. I en artikel från 1928 påpekas att, "Jönköping blir allt mera centralpunkt för kortare 
utflykter". "Många skolresor till Jönköping under sommaren", Jönköping Läns Tidning 
1928-05-23, SAF:s pressklipp (1928). 

35. E. Hjelt-Cajanus, "Skolreserörelsen i Sverige: Några korta data", i Skolresor i Norden, red. 
Loimaranta, Rosberg & Wahlroos (Borgå, 1927), s 128. 

36. "Saleboda-skolbarn på visit i Karlskrona: En skolresa och vad man kan hinna med på en 
dag", Blekinge Läns Tidning 1921-08-03, SAF:s pressklipp (1921). 

37. "Vår skolresa", Hvetlanda Posten 1926-07-09, SAF:s pressklipp (1926). 
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värdefulla sevärdheterna. Dessa var i första hand stadens industri, parker, sta
tyer och offentliga institutioner.38 Ofta inkluderade man förslag på lämpliga 
dagsutflykter om läraren tänkte sig en längre tids vistelse vid stadens skolrese
byrå. Jönköpings skolresebyrå beskrev på följande sätt hur en dags vistelse i 
Jönköping kunde planläggas: 

Med tidigt tåg till Huskvarna, där utsikten, fallen, kraftstationerna beses. Här
vid iakttages den geologiska formationen i området där ån rinner fram. Vägen 
tages över "Pustakulle" förbi slottet och Nya folkskolan genom Smed- och 
Stockmakarebyn. Hemvägen tages sedan förbi Rumlaborg och Sanna sanna-
torium till Sandemars anhalt, därifrån tåg till staden. Spårvagn till pensionatet 
för middag. På aftonen beses staden med dess hamn vid Vättern, Viktor Ryd
bergs och Edvard Lundströms byster, Rådhuset och Göta Hovrätts byggnad 
samt vidare till Stadsparken där man besöker Ryggåsstugan, Bäckaby kyrka 
m.m.39 

Programförslagen för två- och tredagars besök inkluderade utflykter till Vi-
singsö, Gränna och Taberg. De rekommenderade även en avstickare till egna
hemsrörelsens främsta förespråkare, Per Jönsson Rösiö och hans hem i 
Hagaberg "där man alltid röner ett gästfritt mottagande".40 

När tjugo elever från femte och sjätte klasserna vid en av Timrås folkskolor 
sommaren 1926 genomförde en skolresa till Härnösand, fick de under sin för
sta dag i staden besöka Biologiska och Fornnordiska museet, Svenska To
baksmonopolets fabrik med dess cigarettlådemaskin samt Värsta 
Diakonanstalt. Efter en natt i stadens folkskola vandrade de upp till stadens 
friluftsmuseum på Murberget, där Ångermanlandshus iakttogs och sånger och 
bygdehistorier framfördes. Med båt tog de sig sedan upp längs Ångerman
landsälven till Sandö glasbruk och eleven Anna-Lisa konstaterade att "det var 
med stor förvåning vi sågo, hur det av en tjock, degig glasmassa blev stora, tun
na fönsterglas". Efter en sista övernattning i Härnösand reste de sedan hem ef
ter att ha studerat de tyska krigsfartygen som under natten lagt till i hamnen.41 

De skolresebyråer som inrättades i småstäderna runt om Sverige utveckla
des till lokala turistbyråer, vilka i samarbete med ortens turistförening, om en 
sådan fanns, och dess hembygdsförening distribuerade lokala reseguider till de 
besökande skolklasserna. I dessa skildrades vad som var värt att besöka och 
iaktta i trakten. Göteborgs skolresekommitté var i detta sammanhang mest 

38. Under år 1917 utsände SAF:s skolresekommitté en förfrågan till kretsordförandena och 
folkskoleinspektörer m.fl. om de hade skolresebyråer. Brevsvar och prospekt inkom från 
ett flertal orter, se bilagor till Skolresekommitténs protokoll 14/111917, Stockholms skolre
sekommitté: Protokoll 1909-1921, SAF:s arkiv, TAM. 

39. "Jönköpings skolresebyrå", Bilaga till protokoll 14/111917, Stockholms skolresekommitté: 
Protokoll 1909-1921, SAF:s arkiv, TAM. 

40. Ibid. 
41. Anna-Lisa, "En trevlig och lärorik skolresa", Sundsvalls Tidning 1926-06-23, SAF:s press

klipp (1926). 
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produktiv. Den utgav en serie hembygdsskildringar under 1920-talet som sär
skilt riktades till folkskolorna i och utanför Göteborg. Syftet var i första hand 
att ge tips om hur hembygdsutflykter i denna trakt kunde läggas upp. 

En skolresegrupp anländer till Stockholms centralstation (STF:s Årsskrift 1945) 

Stockholmsresor utgjorde en stor del i kategorin stadsresor. Sveriges huvud
stad var onekligen det mest populära resmålet. Stadens skolresebyrå blev en 
mötesplats för skolbarn från hela landet. Mot bakgrund av huvudstadens po
pularitet inrättade STF en avdelning inom sin skolresetjänst 1938, vilken fick 
till uppgift att enbart ägna sig åt frågor rörande Stockholm. I takt med det 
ökande antalet skolklasser runt om i staden sommartid uppstod ett flertal pro
blem. Bland annat upplevde museerna det som problematiskt med den okon
trollerade anstormningen av skolbarn. En lösning var att införa fler fasta 
dagsprogram, vilka lärarna kunde anmäla sig till, och museerna inrättade i sin 
tur särskilda tider då utställningarna förevisades av guider. Stockholmsresan 
karaktäriserades i första hand av de fyra "S: en", det vill säga Slottet, Stadshu

161 



DEN RESANDE ELEVEN 

set, Storkyrkan och Skansen.42 Till detta kan läggas ett femte och sjätte: Spår
vagnarna och Slussen med dess tekniska innovation Katarinahissen. 

Stockholms skolresebyrå utgav från första början ett prospekt som beskrev 
Stockholms sevärdheter och institutioner, vilket skulle vara till hjälp för lärar
na vid planeringen av stadsbesöket. I 1913 års prospekt gavs förslag på hur en 
tredagars vistelse i Stockholm kunde läggas upp.43 Här rekommenderades att 
den första dagen inleddes med en rundtur i Stockholm. Denna kunde till ex
empel börja med en spårvagnstur från Vasagatan till Stureplan. Härifrån pro
menerade sedan gruppen via Kungliga biblioteket, Humlegården, Berzelii 
park och Kungsträdgården till Slottet och den kungliga vaktparaden. Efter ett 
besök på slottet fortsatte man med en promenad genom Gamla stan till Slus
sen för att med Katarinahissen åka upp till Mosebacke. Rundvandringen av
slutades sedan med Saltsjöbadsfärjan som tog gruppen tillbaka till 
Kungsträdgården. Dag två tillbringades exempelvis på Djurgården med besök 
på Biologiska museet, Nordiska museet och Skansen. Kvällen kunde till exem
pel avslutas med åhörandet av en parkkonsert. Mer vanligt var nog att skol-
gruppen besökte Gröna Lund. Tredje dagen rekommenderades en promenad 
utmed Drottninggatan förbi Adolf Fredriks kyrka, Riksdagshuset och Riddar-
holmskyrkan, därefter ett besök på Nationalmuseet. Denna dag kunde man 
också genomföra en utflykt med ångbåt eller ångslup till Drottningholm eller 
Vaxholm. Listan på sevärdheter som presenterades i prospektet var uppdelad 
i en rad kategorier och här upptogs i stort sett alla större byggnader och inrätt
ningar i staden. Museer, öppna platser med statyer, större gator, byggnader så
som Operan och Dramatiska teatern, varuhus, tryckerier, saluhallar, 
Elektricitetsverket, Stockholmstelefon och Postverket var några av de sevärd
heter som togs upp. Här gavs också flera förslag på utflykter med spårvagn, 
ångbåt eller ångslup.44 

Under 1920- och 1930-talet blev de små skolresenärerna och deras ledare ett 
årligen uppmärksammat inslag i Stockholms gatuliv. Skollärarna blev bland 
annat ett mål för karikatyrteckningar och humoristiska betraktelser, vilka pu
blicerades i Stockholmspressen.45 Detsamma gällde även för de skolresor som 
gick till Göteborg.46 Men folkskollärarna och lärarinnorna uppmärksammades 
och försvarades också för de uppoffringar som låg bakom skolreseföretaget: 

42. Orvar Löfgren, "Nationella Arenor", i Försvenskningen av Sverige, red. Ehn, Frykman & 
Löfgren (Stockholm, 1993), s 99. 

43. "Meddelande från Stockholms skolresekommitté", Skolresekommittténs berättelse för år 
1913, Stockholms skolresekommitté: Protokoll 1909-1921, SAP:s arkiv, TAM. 

44. "Stockholms Skolresebyrå", Stockholms skolresekommitté, Protokoll 1909-1921, SAF:s arkiv, 
TAM. 

45. "Namn och Nytt", Dagens Nyheter 1926-06-16, SAF:s pressklipp (1926). 

46. "Lantligt i stan", Göteborgs-Tidningen 1926-07-08, SAF:s pressklipp (1926). 
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På utflykt i huvudstaden (STF:s Årsskrift 194s) 

Det kommer en klunga barn från Riddarholmen och trippar som en kyckling
skara kring en bestämd och myndig men i själen orolig skolmagister som leder 
skaran över det farofyllda Riddarhustorget och grupperar den på refugen. [—] 
En timme senare tågar skaran in i ljushallen på Kompaniet, slingrar genom 
trängseln och blickar med blåögd förvåning på alla undren i denna sagolika 
diversehandel. Det blir trafikstockning på Hamngatans trottoar när klungan 
kommer ut och skall ordnas för marsch till Djurgården och Skansen. De ele
ganta Hamngatsflanörerna av båda könen bli besvärade för ett ögonblick och 
se med otålig undran på den lilla karavanen och dess obegripliga företag. Och 
mer undersamma skulle de väl bli om de visste allt. Om de kände till de 
gångna terminernas insamling och noggranna bokföring av sparade 10-öringar 
och 25-öringar, besväret med anordnandet av små skolfester, ansökningar till 
skolråd och enskilda bidrag, allt för att skrapa ihop medel till skolresan som 
kanske i åratal levat i barnens fantasi.47 

Som tidigare nämnts väckte skolresorna också irritation och röster höjdes som 
ansåg att landsorternas skolbarn inte hade något i Stockholm att göra.48 Det 
framfördes också kritik från en annan utgångspunkt; att Stockholm som stad 
inte bemötte skolresegrupperna med tillräcklig välvillighet.49 I en intervju i 
Dagens Nyheter 1926 påpekade Alma Wik, ansvarig för Stockholms skolrese
byrå, att det var dags att inrätta en fast skolresebyrå. Denna hade ambulerat 
mellan stadens skolor under årens lopp. Bland annat kunde arbetet med att 

47. "Skolresefolk i staden.", Folkskollärarnas Tidn ing m 6 (1925), s 394. 
48. Carl Larsson i By, "En skolresa", Gevle Dagblad 1926-08-06, SAF:s pressklipp (1926). 

49. "Skolresebarnens stockholmsbesök", Svensk Läraretidning m 28 (1936), s 761. 
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svara på lärarnas förfrågningar skötas bättre om det fanns en fast central byrå 
att vända sig till.50 

Dagstidningarna, däribland Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen, följ
de regelbundet sommarens skolresor till huvudstaden.51 Den senare inbjöd 
under ett antal år från och med 1927 en skolklass från varje landskap att fira 
Svenska flaggans dag i Stockholm.52 De samiska skolbarn som deltog i denna 
begivenhet fick mycket stor uppmärksamhet i den svenska pressen. Landsor
ternas skolresor till Stockholm var en stor begivenhet, som också uppmärk
sammade i den lokala pressen och det var i dessa fora som eleverna själva fick 
möjlighet att berätta om sina upplevelser.53 

År 1932 u ndersökte Dagens Nyheter vilken inställning de besökande skol
klasserna hade till Stockholm. Under en dag intervjuades lärare, lärarinnor 
och skolbarn vid stadens skolresebyrå, samt ett antal skolklasser som skriben
ten mötte under en vandring mellan stadens sevärdheter. Den sammanfattan
de bilden av dessa intervjuer var att landsbygdens skolbarn inte besökte 
Stockholm för att se vissa särskilda byggnader och museer. Syftet var i första 
hand att ha varit där. Det var Stockholm som fenomen, snarare än dess sevärd
heter, som lockade: 

Man går lika gärna på gatorna och ser på trafiken och gatulivet som på 
museer, och Nöjesfältet och Tivoli konkurrera starkt med de historiska min
nesmärkena om intresset. Det vill säga, på Skansen går man i allmänhet med 
förtjusning, och Nordiska museet kan vara roligt. 'Men se radiobilarna...', 
sade en liten grabb på Klara skolgård, 'dom ä' i alla fall smaskens'.54 

Kantorn Arthur Winberg, som besökte staden med en grupp elever från Gryt
hyttans folkskola, menade att djuren på Skansen och Naturhistoriska riksmu
seet intresserade barnen mest. Detta följdes av NK med dess hissar, 
spårvagnsåkning och Tivolit. Museerna tröttnade barnen fort på, menade en 

50. "Fast skolresehem en prestigefråga för huvudstaden", Dagens Nyheter 1926-07-10, SAF:s 
pressklipp (1926). 

51. Essen, "Stockholms skolungdoms ferieresor", Kvälbtidningen 1926-06-04; "Skolresebesö
ken i Stockholm ha börjat", Afionbladet 1926-06-10; "Skolresebarnen i Klara skola väl 
omskötta", Dagens Nyheter 1927-06-12; "Skolresesäsongen står i sitt flor", Stockholms-
Tidningen 1928-06-10. SAF:s pressklipp (1926), (1927), (1928). 

52. "Stockholms-Tidningens skolresor", Svensk Läraretidning m 24 (1927), s 473-474; 

"Stockholms-Tidningens skolresor 1928", Svensk Läraretidning m 2 (1928), s 23; "Även i 
år 26 skolklasser från översta Norrbotten till Rörum vid Simrishamn", Stockholms-Tid
ningen, datum okänt, SAF:s pressklipp (1928:1), 

53. Inga, "En skolresa till Stockholm", ÅdalBonden 11/7,1925; O. Th-t., "Så resa vi till Stock
holms stad..Motala Posten 1925-07-11; May, "På skolresa till Stockholm", Östergöt
lands Folkblad 1925-07-13; "Skresta skolbarn på resa till Stockholm", Södermanlands 
Nyheter 1926-07-22, SAF:s pressklipp; Greta Jaensson, "Resa till Stockholm. En skol
flickas resebrev", Östgöta Correspondenten 1931, datum okänt, SAF:s pressklipp (1931). 

54. Cyrano, "Stans sevärdheter fa ros och ris av skolungdomen", Dagens Nyheter 1932, SAF:s 
pressklipp (1932). 
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lärarinna, däremot kunde de ha stannat hur länge som helst på Skansen. Det 
fanns dock det som var än mer intressant: 

[...] radiobilarna tycks ändå vara numro ett. Dem talades det redan om på 
båtresan hit, ty deltagarna i föregående års skolresa hade kommit hem och 
gjort mera reklam för dem än för någonting annat häruppe. Men det är klart 
att vi pliktskyldigast visa dem alla andra sevärdheter också. Bara bussar och 
spårvagnar och trafiken på gatorna äro ju sensationer för dem, så inte är det 
svårt att roa dem inte.55 

Detta uttalande av lärarinnan Rut Larsson, liksom andra exempel i artikeln vi
sar ett påfallande fokus på nöjen, eller snarare, att både skolbarnen och lärarna 
upplevde besöket i storstaden som något de i första hand gladde sig åt, och ota
liga är de anmärkningar som påpekade att blivit ett oförglömligt och glädjande 
minne. 

I en skildring av ett Stockholmsbesök 1931 skriver läraren att man "ju plikt-
skyldigast" ska besöka några museer. Men dessa besök gav snabbt vid handen 
att museer inte var "institutioner för barn".561 fråga om resans övergripande 
resultat menade denne lärare att eleverna fått mycket att minnas och glädjas 
över. "Hos en del är det kanske nog ett betänkligt virrvarr av intryck. Men ef
terhand ordnar det så upp sig, och minnet av 'Stockholmsresan' blir ett av li
vets största och vackraste".57 

Massutflykter 
Ytterligare en form av skolresor var de mer rekreativt inriktade dagsutflykter
na. Denna praktiks framväxt har redan behandlats i kapitel två. Här ska endast 
ges några ytterligare exempel på att dylika utflykter var populära även under 
1900-talet. I dagstidningarna kallades utflykterna ofta för skolresor. En typisk 
sommarutflykt innebar att ett stort antal elever erbjöds en resa till en miljö där 
de fick möjlighet att idka friluftsliv. Svenska Turistföreningen och SAF beslöt 
tidigt att dessa resor inte skulle kunna gälla som studieresor och därmed vara 
berättigade till bidrag. De ansåg att det var ett alltför stort antal barn involve
rade för att resan skulle kunna vara instruktiv.581 vissa fall innefattade dagsut
flykten ett undervisningssyfte, till exempel att resmålet var en zoologisk park, 
ett historiskt monument eller något annat för undervisningen åskådliggörande 
exempel. I andra fall var det fråga om en "friluftsdag", en dag för lek och re
kreation i ett naturskönt område. 

55. Cyrano, "Stans sevärdheter fa ros och ris av skolungdomen", Dagens Nyheter 1932, SAF:s 
pressklipp (1932). 

56. E. F., "Förståelse och välvilja möta skolresebarnen i Stockholm", Stockholms Dagblad 
1931-06-22, SAF:s pressklipp (1931). 

57. Ibid. 
58. Svensk Lärare tidning m 21 (1903), s 372. 
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Ett exempel på en massutflykt är den dagsresa till Gävle som cirka 280 barn 
från Sala folkskolor genomförde sommaren 1926. För detta tillfälle hade ett 
helt tågsätt hyrts in, det fanns därmed inga medresenärer som kunde störa sig 
på det stora antalet barn och deras uppträdande. I Sala Tidning berättar man 
att tåget saktade farten vid Gysinge och Dalälven, för att barnen skulle få störs
ta möjlighet att se de vackra scenerierna, och att barnen, efter att ha bjudits på 
middag av godsägare E. Åkerberg, promenerade i den vackra Boulogneskogen, 
innan det var dags för hemfärd. En av de deltagande eleverna, Tora Johansson, 
gav några dagar senare en livfull skildring av resan i Sala Posten: 

Genast vi fìngo se något värt att ropa och vinka åt, svalde vi det vi hade i mun
nen fastän med risk att sätta det i halsen och kvävas. Under det vi åto, fingo vi 
på en öppen plats i skogen se några betande kalvar och kor samt en häst. 
Genast voro över 200 strupar redo att uppgiva de hemskaste indiantjut.59 

Dalälven var för Tora vackrare än hon någonsin kunnat föreställa sig, och 
väl i Gävle fick de alla göra en timmes båtutflykt ut på Bottniska viken, och 
för första gången i sitt liv fick hon och många av de andra se vattnet flyta sam
man med himlen i horisonten.60 

STF:s skolresehem 
Skolresehem introduceras av STF 1936, som ett led i föreningens nya satsning 
på att organisera "fasta skolresor".61 Genom att erbjuda skolresor med fast för
läggning önskade Skolresetjänsten, enligt Svensk Läraretidning. 

[...] skapa ett trivsamt hem för skolresegrupperna, där ledaren har mera tid att 
ägna sig åt sin grupp, än då man ständigt är på resande fot och åtskilligt av 
ledarens krafter och omsorger måste ägnas [åt] praktiska detaljer för själva fär
dens genomförande.62 

Första åren anordnade STF fast förläggning vid särskilt utvalda vandrarhem i 
Dalarna, Värmland och Östergötland under en period från slutet av maj och 
fram till midsommar. I priset för denna skolresa ingick mat och logi under fem 
dagar, samt minst en längre utflykt med buss eller båt. STF hade strävat efter 
att välja skolresehem som gjorde det möjligt för skolgrupperna att uppleva 
"det väsentliga i landskapet, evad det gäller natur, gammal kultur och modernt 
näringsliv".63 Skolresehemmen blev mycket uppskattade av folkskollärarna. 
Under 1936 hade man anordnat fem resor i följd till vart och ett av de utvalda 

59. Tora Johansson, "På skolresa till Gävle", Sala Posten 1926-06-07, SAF:s pressklipp (1926). 

60. Ibid. 
61. "Sommarens skolresor planlägges", Svensk Lärartidning nr 10 (1936), s 237f. 
62. Ibid., s 238. 

63. Ibid., s 238. 
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landskapen, men på grund av intresset fick flera av dessa dubbleras. Inför 1937-
års skolresesäsong tillkom ytterligare ett skolresehem i Skåne och antalet resor 
till varje skolresehem utökades.64 

SAF:s skolresekommitté hade redan under 1920-talet konstaterat att många 
folkskollärare använde sig av ett upplägg med fast förläggning under några da
gar. "Vissa platser ha visat sig synnerligen lämpliga som huvudkvarter, där de 
resande slagit sig ned några dagar med kortare utflykter åt olika håll", skriver 
kommittén 1925.65 Den uppskattning som visades för STF:s tåghem, vilka kan 
liknas vid skolresehemmen, antyder också att det fanns de som uppskattade att 
ha en fast punkt att utgå från. Verksamheten med skolresehem kom att ligga 
till grund för den utveckling som skedde efter andra världskriget då lägerskolor 
introducerades som ett nytt pedagogiskt program av STF. Vid denna tid hade 
alltfler folkskollärare börjat ifrågasätta nyttan med att resa runt i landet med 
en buss fylld av högljudda elever, som därtill ofta har sett och upplevt det mes
ta genom sin familjs semesterresor.66 

Lägerskolor lanserades av STF under 1950-talet i liten skala, en försöksverk
samhet som uppskattades av folkskollärarna.67 Lägerskoleidén, vilken hade ut
vecklats i England, innefattade samma typ av upplägg som skolresehemmet, 
det vill säga fast förläggning under ett antal dagar vid exempelvis ett vandrar
hem.68 Genom lägerskoleidén sker en slags förnyelse av det åskådningspedago
giska, eller utomhuspedagogiska arbetet i folkskolan. Skolresans 
studiemoment förtydligades. Under vistelsen vid lägerskolan skulle klassen ut
föra olika experiment och studier i omgivningen, vilket kombinerades med ar
bete inomhus. De objekt som skulle studeras var till exempel väderlek och 
växt- och djurlivet, vilket antyder att lägerskolorna inte omfattade samma bre
da geografiska perspektiv som skolresorna. Vid förläggningarna krävdes en 
helt ny typ av utrustning, bland annat böcker, bandspelare och andra former 
av undervisningsmaterial. Det behövdes också finnas utrymmen för klasslek
tioner. Från och med 1961 började STF ta emot lägerskolegrupper i större om
fattning vid ett antal vandrarhem som hade anpassats för detta ändamål.69 

STF:s skolresetjänst publicerade också ett särskilt pedagogiskt studiematerial 
åt lärarna och föreningen hade ett nära samarbete med Skolöverstyrelsen vad 
gällde utformningen av lägerskolornas program.70 

64. Lars Lindholm, "Inför sommarens skolresor", Svensk Lärartidning nr 7 (1937), s 190. 

65. "Berättelse för år 1924", Bilaga till protokoll 4/2 1925, SAF:s Skolresekommitté ipip-ip32, 
SAF:s arkiv, TAM. 

66. Signe Mellin, "Skolreseproblem", Sveriges folkskollärarinnors tidning m 34 (1952), s 16-19. 

67. Ibid., s i6f; Lars Lindholm, "Skolresorna - några reflexioner", Folkskolan — Svensk Lärar
tidning m 3 (1953), s 35-40. 

68. Carlquist, "Resetjänst", s 208; Lindholm, "Skolresorna — några reflexioner", s 39. 

69. "Ur styrelsens årsberättelse för år 1961", STF:s Årsskrift (1962), s 314. 

70. Carlquist, "Resetjänst", s 2iof. Se även Kaj Stybbe, Lägerskolan: en handledning om mål
sättning, studieobjekt, lägerskolkompendiet, material, studieuppgifter (Stockholm, 1965). 
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Sevärdheter och resmål 

Sommarens skolresor pågå nu som bäst. I järnvägskupéerna, på kanalångarens 
däck, på storstadens gator, i gruvornas schakt, i fabriker och verkstäder, vid 
forntida minnesmärken, på utsiktsbergets topp - snart sagt varthelst något 
sevärt finnes, stöter man plötsligt på den lilla karaktäristiska flock, på vilken 
ingen kan misstaga sig: studieresande skolbarn med ledare.71 

I avhandlingen har jag vid ett flertal tillfällen berört de upplevelser skolbarnen 
fick ta del av under skolresan. Av ovanstående citat framgår att fabriker och 
verkstäder, historiska minnesmärken samt den svenska naturen var de vikti
gaste "sevärdheter" som uppmärksammades under en skolresa. Syftet med re
sorna var att åskådliggöra det barnen läst om i klassrummet och därför 
präglades upplevelserna av de föreställningar som skollitteraturen förmedlade. 
Genom resan skulle eleverna lära känna sitt land; bli förtrogna med landets nä
ringsverksamhet, natur och historia. Jag har i det följande valt att behandla 
skolresornas innehåll i form av tre teman: svenskt arbetsliv, kulturhistoria 
samt naturmöten och friluftsliv. 

Svensk arbetsliv 
Syftet med att åskådliggöra svenskt arbetsliv var att stimulera elevernas arbets
lust och inspirera dem att söka sig ut i arbetslivet. Det ansågs även främja en 
livligare känsla av samhörighet, något som särskilt betonades i samband med 
stadsbarnens resor på landsbygden. Det arbetsliv som i första hand uppmärk
sammades var industriverksamheten. Förutom järnbruk, gruvdrift, sågverk, 
pappersmassefabriker, textilindustrin och glasbruk, förekom också besök vid 
tidningstryckerier och olika former av mekaniska verkstäder. Jordbruk och 
skogsarbete fick inte lika stor uppmärksamhet när skolbarn från landsbygds
orter var på resa. Däremot var besök på en bondgård ofta ett stående inslag i 
de resor som genomfördes med barn från större städer. Jag ska nu ge några ex
empel på hur svenskt arbetsliv kunde åskådliggöras under skolresorna. 

Folkskolläraren Klas Lidholm, verksam vid Adolf Fredriks folkskola i 
Stockholm, skildrar ett besök vid pappersmassefabriken i Skutskär i sin rese
berättelse från 1898: 

Redan på afstånd erfara vi genom våra luktorgan, att det är på den kemiska 
vägen pappersmassa här tillverkas. Vi följa vår ledare genom trånga passager, 
mellan ugnar och kokare, som hvar och en har sin uppgift i den process, h va
rigenom luten till träets träets upplösning framställes. Vi iakttaga huru med 
affali från sågen lastade vagnar införas i fabriken; huru detta affall maskinhug-
ges, genom en särskild anordning föres upp i öfre våningen och där likaledes 
med maskin sorteras; hur det sedan tömmes i en väldig kokare för att upplösas 
till en massa; huru denna under ett långsamt framrinnande silas och sköljes, 

71. "Sommarens skolresor", Svensk Läraretidning m 26 (1911), s 570-571. 
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flyter fram mellan en serie uppvärmda valsar och framträder som en ändlös väf 
af papp, hvilken afklippes, lägges i balar, lastas och bortföres. Hvilken sällsam 
historia hafva icke de pappersmassestycken att förtälja, hvilka gossarne fìngo 
som minne medtaga!72 

Av skildringen framgår att gruppen försågs med en guide från företaget, vilken 
förevisade de olika processerna. År 1901 upprepade, som nämnts tidigare, lära
rinnan Maria Jönsson den tur som Lidholm genomförde. De industrier som 
besöktes var de samma som Lidholms elever fick ta del av och Jönssons rese
skildring innefattar samma informativa inblick i hur de olika näringsverksam
heterna bedrivs. Efter en natt på golvet i Dannemora småskola fick flickorna 
följa med ner i gruvan: 

Utstyrda i ut- och invända kappor och kjolar för takdroppets och de fuktiga 
väggarnas skull - flickorna voro klädda i ljusa bomullsklänningar, som de 
sjäfiva sytt i skolan - samt hvar och en med ett ljus i handen vandrade vi 
omkring därnere i gångar och schakt, vägledda af tvänne förare. Bitar af den 
cylinderformiga kärna, man erhåller vid diamantborrningen, fìngo vi med oss 
som minne. Med dessa i fickan och andra minnen på kläderna, hvilket visade 
att vår försiktighet varit välbehöflig, befunno vi oss efter ett par de mest intres
santa timmar ofvan jord.73 

Efter Dannemora stod Alvkarlebyfallen på schemat och med en småskollära
rinna från orten som guide vandrade de till de berömda vattenfallen, samt 
iakttog det laxfiske som pågick. Under natten övernattade flickorna två och 
två hos elever från den skola där gruppens ciceron arbetade. Dagen därpå 
vandrade de åter utmed älven och deras guide förevisade en mängd kolmilor i 
olika stadier. Resan avslutades vid Skutskärs sågverk och detta besök skildrades 
på följande sätt av Jönsson: 

Efter ett besök vid trämassefabriken blefvo vi af hr och fru Lindgren bjudna 
på kaffe, och ett helt berg af bullar, hvilka dock snart försvunno för vår friska 
aptit. Under vägen till sågverket, dit vår värd nu ledsagade oss, hade vi tillfälle 
att studera timmerflottning, och strax därpå voro vi inne bland dessa 26 sågar, 
hvilkas ritsch och ratsch gjorde hvarje samtal omöjligt. Uppforslingen av 
stockarna, kantningen af de sågade plankorna, forslingen till de oerhörcTt stora 
brädgårdarna, hvarom vi fått en föreställning af miniatyrmodellen på Stock
holmsutställningen 1897, fìngo vi nu se under pågående arbete.74 

Den fascinationen lärarna uttryckte inför de tillverkningsprocesser som be
traktades är framträdande. Industrimiljöer var något som lockade stora grup
per av skolresenärer. Framträdande resmål var koppargruvan i Falun, 
järn tillverkningen i Värmland, gruvdriften och järnhanteringen i Dannemora, 
Alvkarlebyfallen samt sågverksindustrin i södra delarna av Norrland. Alla 

72. Klas Lidholm, "En skolresa", Svensk Läraretidning m 29 (1898), s 450. 

73. Maria Jönsson, "En sommarvandring", Svensk Läraretidning nr 15 (1901), s 247f. 
74. Ibid., s 248. 
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dessa miljöer, utom Norrlands sågverksindustri, fanns beskrivna i Läsebok för 
folkskolan (1868). 

Ytterligare ett exempel på hur skolresan kunde användas för att ge en in
blick i svenskt arbetsliv är den resa i Dalarna och Värmland som en grupp om 
fjorton pojkar från Engelbrekts folkskola i Stockholm genomförde 1908. Un
der den tolv dagar långa resan vandrade de bland annat genom den värmländ
ska finnbygden och även i Norge. Totalt gick de en sträcka på 175 km. Under 
hela resan bodde de på bondgårdar och sätrar och fick på detta sätt ta del av 
modern skogsodling och lantbruksliv. Exempelvis deltog de under en dag i hö-
bärgningsarbetet vid en större lantgård. Även arbetet vid kvarnar och sågar be
traktades. De besökte Falu och Persbergs gruvor samt studerade 
tillverkningsprocesserna vid Avesta och Hagfors järnverk samt Rottneros pap
persmassefabrik. Resans huvudsyfte var att åskådliggöra landskapens natur, in
dustri och folkliv. De besteg även utsiktsberg, deltog i gudstjänster och tittade 
på historiskt intressanta platser. Flera av pojkarna uttryckte efter resan en öns
kan om att få återvända till Värmland och en del ville till och med bosätta sig 
där efter avslutad skolgång.75 

Svenskt näringsliv, särskilt processindustrins anläggningarna, var populära 
resmål redan under tidigt 1800-tal.76 Vid denna tid attraherade den svenska in
dustriverksamheten utländska resenärer, men också de unga studenterna och 
inte minst ingenjörersstudenterna genomförde resor i sin utbildning för att ta 
del av den industriella kompetensen runt om i landet. Redan under 1700-talet 
intresserade sig resenärer för gruvdriften i Falun, Dannemora och Sala, liksom 
slussverken i Trollhättan, sågverken vid Lilla Edet och de järnbruk som byggts 
upp i Bergslagen.77 Mot bakgrund av den utilitarism som präglade 1700-talet 
styrdes blicken i första hand mot nyttiga och ur ekonomisk synpunkt värde
fulla miljöer. Även folkskolornas skolresor motiverades i förhållande till detta 
perspektiv. Fabrikslivet i städerna kunde dock även användas för avskräckande 
syften, vilket jag har berört i kapitel tre. Det fanns de som menade att folksko
lebarnen skulle lockas att lämna sin hembygd för livet i storstaden och detta 
kunde motverkas om man såg till att förevisa smutsen och bullret vid fabriker
na i staden. 

75. "Skolresa", Svensk Läraretidning nr 31 (1908), s 709. 

76. Hanna Hodacs, "Bland skräckslagna naturhistoriker och oskuldsfulla bönder: Brittiska 
resenärer i Sverige under 1800-talets första hälft", i Från Karakorum till Siljan: Resor 
under sju sekler, red. Hanna Hodacs & Karlsson (Lund, 2000), s 226-256. 

77. Jernkontoret, intresseorganisation för Sveriges brukspatroner, finansierade under 1700-
talet resor till Europa, för att fa en inblick i den europeiska handeln och dess industrier. 
Den hårdnande konkurrensen på handelsmarknaden bemöttes genom att införskaffa 
kunskap om motparterna i Europa. Anders Florén, "I industrispionens öga: Reinhold 
Rücker Angerstein och resan genom de södra Nederländerna år 1755" i Från Karakorum 
till Siljan. Resor under sju sekler; red. H odacs & Karlsson, (Lund, 2000), s 128-129. 

170 



VI. SEVÄRDHETER OCH FÖRESKRIVNA LANDSKAP 

Intresset för de nya industrierna kan också jämföras med de beundrande 
sinnestämningar inför tekniskt avancerade byggnader som utvecklades inom 
den amerikanska kulturen under 1800-talet. Teknikhistorikern David Nye be
skriver dessa känslolägen som sublima.78 Detta var känslor som överraskade 
och skakade om själen. Enligt etnologen Orvar Löfgren innefattade det subli
ma "not only to the majestic or magnificent, but also to the terrifying or 
awesome, the presence of forces stronger than man, be they demonic or god
ly".79 Nye framhåller hur de sublima upplevelserna inför teknologins framsteg 
fick betydelse för det nationella. Känslorna inför teknologiska framsteg fung
erade som förenande kitt i samhället, de bidrog till att främja en känsla av so
cial samhörighet i samhället.80 

I boken Skolresor i Norden (1927) finns e n uppsats som behandlar skolresor-
nas nytta ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Författaren till avsnittet, fin
ländaren fil. mag. Tor von Wright, menar att industribesök kan vara särdeles 
nyttigt för att stärka den inhemska konsumtionen, vilket i sin tur främjar den 
nationella industrins utveckling. Genom att lära känna sitt land ska eleven 
fostras till att handla inhemska varor och därmed stödja den inhemska indu
strin. "Rätt ledd kan skolexkursionen till fabriken sålunda gestalta sig till en 
utomordentligt kraftig hävstång för den inhemska industrins befrämjande", 
skriver von Wright.811 Sverige var det särskilt lantbrukets förespråkare som var 
måna om att svenskar handlade av deras produkter och avstod från utländska 

82 varor. 

Kulturhistoria 
Skolresornas inriktning på Sveriges historiska landskap markerades genom be
sök vid historiska minnesmärken och äldre kulturmiljöer. Hit hörde slott och 
ruiner, kyrkor och museer. Den svenska kulturhistorien var och är starkt för
ankrad till vissa pl atser i den svenska geografin och många skolresor gick ut
med den kulturstig som ibland kallas för "Eriksgatan". Med det avsågs e tt 
stråk från Uppsala, med Gamla Uppsala som en viktig sevärdhet, och västerut 
med Skara domkyrka och Alvastra kloster som viktiga anhalter. Gotland med 
sin medeltida historia var ett landskap som lockade många resenärer. Ett tredje 
populärt resmål var Dalarna, som till största delen förknippades med Gustav 

78. David Nye, American Technological Sublime (Cambridge, 1994), s xiii. 
79. Orvar Löfgren, On Holiday: A History of Vacationing (Berkely och London, 1999), s 28. 

80. Nye, American Technological Sublime, s xi v. 
81. Tor von Wright, "Skolungdomens studieexkursioner. Ur nationalekonomisk synpunkt", 

i Skolresor i Norden, red. Loimaranta, Rosberg & Wahlroos (Borgå, 1927), s 66. 
82. Anne-Li Lindgren, Att ha barn med är en god sak: Barn, medier och medborgarskap under 

1930-talet (Linköping, 1999), s 158. 
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\v> 

En grupp skolbarn vid Vasastenen i Sälen. (Svensk Lä
raretidning Ip2l) 

Vasa och hans äventyr i byarna runt Siljan.83 Ett exempel på dessa områdens 
popularitet kan vi få genom Stockholms folkskoledirektions statistik över 
Stockholmsskolornas skolresor. År 1936 utgick 128 skolresor från Stockholm. 
Det mest populära resmålet var Gotland dit 42 grupper reste, följt av Dalarna 
som var resmålet för 23 grupper. De övriga grupperna reste bland annat till 
Mälarelandskapen, Småland, Jämtland och Norge. Det kan också vara intres
sant att notera att sammanlagt 2932 elever deltog, fördelade på 1527 pojkar och 
1405 flickor.84 

I en artikel om skolresorna i Vadstena Läns tidning sommaren 1925 konsta
terades att skolresornas tid var inne och att "lastbilar rusa genom våra bygder, 
kors och tvärs, fullastade med glada sällskap av skolungdomar". Här påpeka
des att det framför allt var de "historiskt eller i naturhänseende märkligaste 
platserna", som skolresorna främst koncentrerade sig kring, och särskilt Vad

83. Detta var de mest återkommande resmålen för skolklasserna från Stockholms folkskolor. 
Skolreserapporter 1914-1933, vol. Bi:i, Katarina skolråds arkiv, SSA och "Ansöknings
handlingar om bidrag till skolresor" 1926, Skolrådets handlingar, vol KIV e:3, Bränn
kyrka församlings kyrkoarkiv, SSA. 

84. "Stockholms folkskoledirektions berättelse för läsåret 1935-1936" (Stockholm, 1937), s 17, 
Stockholms skolstyrelses arkiv, SSA. 
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stena fick denna sommar se skolreseklasserna avlösa varandra. Stadens folksko
la var fullbokad flera veckor framåt och på Omberg var det ett "verkligt 
myller", vid Hjässan, den fagra Stocklycke äng eller vid ruinerna och grottbild-
ningarna utmed Vätterns strand. Liknande förhållanden rådde också i Grän
na, rapporterade Vadstena Läns tidning^ 

Författarhem och litterära miljöer utgjorde också viktiga inslag i skolresan. 
Att låta blicken styras av romanförfattares skildringar var ett vanligt inslag i re
sorna. Det mest närliggande exemplet är givetvis Selma Lagerlöfs geografiska 
läsebok för folkskolan, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1 906-
1907), vilken genom sitt upplägg fungerade utmärkt som förlaga till skolresans 
organisering. En lärare från Garpenbergs folkskola skildrar 1924 en två dagar 
lång skolresa genom Dalarna i Södra Dalarnas Tidning. Med bussar reste grup
pen från Garpenberg mot Rättvik. I Falun gjorde man ett stopp vid den stora 
gruvöppning som kallades för "Stöten". Med stor respekt beundrades denna 
av barnen, medan de undrade var "Selma Lagerlöfs Tummetott och Bataki" 
hade haft sina äventyr.861 övrigt präglas denna reseskildring av lärarens måle
riska beskrivningar av det landskap som bussen färdas genom. Här fanns "le
ende natur, yppig flora och vida åkerfält" och barnen blev uppmärksammade 
på "tavlor av oförgätlig fägring" och med en rad "Ah" och "Åh" uttryckte bar
nen sin hyllning inför det "fagra fosterlandet".87 

Förutom skollitteraturen 
kunde också fiktiva romaner 
påverka upplevelserna. Sel
ma Lagerlöfs Gösta Ber lings 
saga (1891) var även den en 
bok som bidrog till att locka 
resenärer till Värmland.88 

Ett exempel på detta är den 
skolresa som genomfördes 
av en grupp flickor från fort
sättningsskolan i Borås som
maren 1931.89 Resans mål var 
"Gösta Berlings vackra 
land" och flera av de sevärd
heter som iakttogs beskrevs 

85. "Många skolresor till Vadstena", Vadstena Läns Tidning 1925-06-09, SAF:s pressklipp 
(1925). 

86. C. W. Å-d., "En skolresa", Södra Dalarnas Tidning 1924-06-23, SAF:s klipparkiv (1924). 
87. Ibid. 
88. Erland Lagerroth, Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson (Stock

holm, 1958), s 313. 
89. "En skolfärd till Värmland", okänd tidning och författare, SAF:s pressklipp (1931). 

Skolresor. 
Skolgrupper, stadda på iuristfard i Gösta 

Berlings land. erhålla stor nedsättning å bil
jettpriserna vid resor med våra turistångare 
»Gösta Berlin g» o eh »Selma Lagerlöf». 

Torshv är bästa utgångspunkt för 'turist
resor och fotvandringar till Lekvattnet, Ost
ia ar k, Norge, Vitsand och Klarälvsdalen. 

Närmare meddelar 

Ängbätsaktiebolapt F ryksdalen, 
Även trafikbolagen använde sig av Lagerlöfi litteratur i 
sina annonser. (Svensk Läraretidning 1923) 

173 



DEN RESANDE ELEVEN 

med hänvisning till denna bok. En av de stora händelserna under resan utgjor
des av ett besök på Mårbacka, Lagerlöfs hem: 

Vädret var förtjusande. Sedan vi vid förvaltarbostället avlagt våra ytterkläder, 
tågade vi upp till stora verandan, där flickorna sjöngo en sång. Vid sångens 
slut trädde d:r Lagerlöf ut på trappan. I ett kort anförande berörde färdledaren 
d:r Lagerlöfs stora kulturgärning och uttalade ett tack för att vi fatt komma till 
Mårbacka. D:r Lagerlöf tackade både för sången och talet samt inbjöd oss att 
bese sitt hem.90 

Ellen Key och hennes hem Strand, färdigställt 1910 och beläget vid Vätterns 
strand i närheten av Omberg, var också ett besöksmål för skolresenärerna, lik
som Verner von Heidenstam och hans hem Övralid.91 Tidigare har nämnts 
hur Jönköpings skolresebyrå uppmuntrade lärarna att besöka Per Jönsson Rö-
siös hem. 

Bland de kulturhistoriskt intressanta miljöerna utmärkte sig Gotland och 
Dalarna. Dalarna var, som redan tidigare nämnts, ett populärt resmål med his
toria som ett framträdande inslag. Dalarnas attraktionskraft beskrevs på följan
de sätt i Svensk Lärartidning 1921: 

Ingen som lett en skolresa till dessa trakter av vårt land kan undgå att lägga 
märke till att den vackra naturen vid Dalälvens och Siljans stränder gör ett 
mäktigt intryck även på unga sinnen. Ingen kan undgå att observera, med vil
ken iver ungdomarna ställa sina steg till de platser där uppe i dalabygden, där 
minnena från en svunnen tid och från vår historias barndom tala till dem. 
Ingenting synes ha etsat sig starkare fast i deras minne än berättelserna om den 
unge flyktingen, som en gång skulle bli landets konung och räddare, och som 
häruppe bland enkla och redbara människor fann vänskap, huld och skydd. 
Därför lyssna våra disciplar ivrigare än någonsin, när man ställer i utsikt för 
dem en skolresa till Dalarnes minnesrika och natursköna bygder, och därför 
lägga de så gärna slant till slant av sparade medel för att en gång bli i stånd att 
följa med på färden, när planerna skola realiseras.92 

Dalarnas popularitet lyftes fram i Turistföreningens översikter, men tydlig
gjordes också genom det stora antal skolresebyråer som här fanns att tillgå.931 
området runt Siljan fanns skolresebyråer på följande orter: Säter, Borlänge-
Domnarvet, Falun, Rättvik, Leksand, Mora, och Älvdalen.94 År 1921 bildar 
skolresebyråerna i Dalarna en skolresecentral med Borlänge-Domnarvet som 
förmedlande länk.95 

Detta kapitel inleddes med en beskrivning av vilka inslag en resa till Dalar
na främst innefattade. I en reseberättelse från år 1915 skild rade eleven Bertil 
Nordström från Sofia folkskola i Stockholm sina upplevelser under ett besök 

90. "En skolfärd till Värmland", okänd tidning och författare, SAF:s pressklipp (1931). 

91. Oskar Tidström, "Vättern runt på skolresa", STF:s Årsskrift (1913), s mff. 
92. Frans Lindwall, "En skolresecentral för Dalarna", Svensk Läraretidning m 22 (1921), s 417. 

93. Lindwall, "Våra yngsta turister", s 224. 
94. Lindwall, "En skolresecentral för Dalarna", s 418. 

95. Ibid., s 418. 
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i Ornäs och Ornässtugan, ett av de minnesmärken efter Gustav Vasa som all
tid ingick i en skolresa i Dalarna: 

Måndagen den sjunde juni. 
När vi vaknade på morgonen, gjorde vi oss i ordning och gingo till Ångköket 
för att äta frukost. Sedan vi ätit, fìngo vi gå och se på de stora oljetransrorma-
torerna vid Domnarvet. Därefter reste vi med tåget till Ornäs, där vi stego av 
och gingo till Ornässtugan. Där berättade för oss en dalmas, hur Gustav Wasa 
här gömde sig och flydde för sina förföljare. Sedan fingo vi se, hur det såg ut i 
stugan. Här sågo vi den säng, som Gustav Wasa hade legat i, den hjälm han 
hade på sig i befrielsekriget, några stycken av oss fìngo ha denna hjälm på sina 
huvuden. Här hade Gustav den tredje låtit sätta upp en sänghimmel av blått 
tyg med gula kronor. På vägen till stationen fìngo vi se ett sågverk och ett par 
kolmilor. 

Alla de orter i Dalarna som var försedda med skolresebyrå hade någon form av 
minnesmärke efter Gustav Vasas äventyr. I Rättvik stod Vasastenen, rest av 
svenska folket till minne av Vasa då han stod vid Rättviks kyrka och manade 
Dalarnas folk till kamp. Moras främsta sevärdhet, Utmelandsmonumentet, 
var ett monument byggt över den källare Vasa gömde sig i för att undslippa 
danska spejare. Eleven Mary Tullström från Sofia folkskola reste med sin frö
ken och klasskamrater till Dalarna några dagar före Bertils klass. I hennes re
seberättelse finns utförliga beskrivningar av den historia minnesmärkena 
påminner om, och levande skildringar av platsens nuvarande utseende. Det 
följande är en beskrivning av Utmelandsmonumentet: 

Monumentet är ett litet stenhus, som inuti bevarar källaren. Det är utanpå 
prytt med alla landskapens vapen samt mitt frampå Vasaättens vapen 'Vasen. 
Under 'Vasen' står Gustav Vasas valspråk på latin: 'Säll den som fruktar Her
ren. Golvet inuti är av öländsk sten. Väggarna äro prydda dels med namn på 
kända personer som hjälpte Gustav Vasa från danska spejare, dels med olje
målningar över Gustavs äventyr. En målning, föreställande Tant Margit då 
hon välter bryggkaret över luckan, är skänkt av Zorn. En annan är målad och 
skänkt av Karl den femtonde och framställer Sälens by nära norska gränsen, 
där Gustav upphanns av de bägge skidlöparna, som voro sända av dalafolket 
för att kalla Gustav tillbaka med till dem. På en tredje tavla är Ornässtugan 
målad. Källaren, vilken nog är det betydelsefullaste uti monumentet, består av 
endast ett litet 'krypin' med välft tak, under vilket man ej kan stå rak. De 
nedersta stegen på trappan som leder ned till källaren, äro från Gustav Vasas 
tid. [...] Sedan vi nu grundligt sett oss omkring, gingo vi för att äta kvällsmat, 
fastän vi togo en omväg för att se på Siljan. Vi gingo även förbi en kulle, som 
på sin hjässa hade fatt en staty av Gustav Vasa, k lädd såsom dalkarl, utfört i 
brons. Efter promenaden smakade kvällsmaten bra, och därefter gingo vi snart 
för att lägga oss att sova.97 

96. Bertil Nordström, "Berättelse över en skolresa till Dalarna år 1915", Katarina skolråds 
arkiv, vol. Bui, SSA. 

97. Mary Tullström, "En skolresa till Dalarna den 3-6 juni 1915", Katarina skolråds arkiv, vol. 
Bi:i, SSA. 
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Både denna skildring och Bertil Nordströms dagboksanteckningar visar hur 
skolresorna integrerade det historiska landskapet, med industri- och natur
landskapet. Besök vid en historisk miljö kombinerades till exempel med fot
vandringar, vilket gav möjlighet att förevisa natursköna miljöer, likväl som 
nutida eller äldre former av näringsverksamhet. 

Gotland var också ett välbesökt resmål, särskilt för Stockholms folkskolor.98 

Visby var ett resmål som sedan mitten av 1800-talet främst lockade botaniskt 
intresserade och som fick sin första skolresebyrå 1910. Skolresenärerna fick här 
inte bara ta del av naturupplevelser, utan delgavs även en stor dos medeltids
historia, samt en inblick i den gotländska näringsverksamheten." År 1900 fö
retog folkskolläraren Hjalmar Söderwall, verksam vid Nikolai folkskola i 
Stockholm, en resa till Gotland med sex pojkar från skolans högsta avdelning 
och hans reseberättelse publicerades i Svensk Läraretidning..10° En av de stora 
attraktionerna var dagsutflykten till "Röfvarekulan", en naturlig grotta i en 
kalkklippa. Denna attraktion var belägen vid ruinen S:t Göran, en bit utanför 
Visby. Söderwalls pojkar hade under vintern medverkat i en barnpjäs skriven 
av Zackarias Topelius, vilken handlade om Röfvarekulan, varför de tyckte det 
var extra roligt att krypa in i grottans mörker. Under denna dagsutflykt fick 
gruppen vid flera tillfällen njuta av den gotländska naturen och de vackra vy
erna över havet. Söderwall skildrar avslutningen på denna dagsutflykt i poetis
ka ordalag: 

Aftonen var utomordentligt härlig. Stormen hade lagt sig, hafvet var lugnt och 
de små vågorna glittrade och glänste i skenet av aftonrodnaden. Hur skön och 
uppfriskande kändes ej den svalkande hafsbrisen, som man drack i djupa, fulla 
andedrag! Det var annan luft än den kvalmiga, osunda och bakteriefyllda på 
de trånga gatorna hemma i Stockholm i staden mellan broarna.101 

Förutom denna dagsutflykt vandrade gruppen under en hel dag genom Visby 
för att studera ruinerna av den gamla Hansastaden. Söderwalls naturskildring 
leder oss över till det tredje och sista temat, vilket handlar om skolresans na
turmöten. 

98. Folkskolornas skolresor redogjordes varje år i Stockholms folkskoledirektions årsberättel
ser vilka återfinns i serierna Stockholm stads folkskolor: Berättelse 1920-1925, 4 bd. och 
Stockholm stads folkskolor 1931-1939, 8 bd., Stockholms skolstyrelses arkiv, SSA. 

99. Exempel på reseskildringar: Dagny Andersson, "Redogörelse för skolresa till Gottland 3-8 

juni 1914", Katarina skolråds arkiv, SSA ; "På skolresa till Gotland", Skeninge Bygden 
1926-07-06, SAF:s klipparkiv (1926); "Högsbo skolbarns skolresa till Gotland", Sala Pos
ten 1926-07-09, SAF-.s klipparkiv (1926); "En skolresa till Gotland", Uppsala Nya Tidning 
1928-07-04, SAF:s klipparkiv (1928). 

100. Hjalmar Söderwall, "En sommarresa med mina skolgossar", Svensk Läraretidning nr 13 

(1900), s 214-215. 
101. Ibid., s 214. 
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Naturmöten och friluftsliv 
Skolresorna innefattade olika former av naturumgänge, något som ansågs 
främja elevernas fysiska fostran och stärka deras fosterlandskärlek. Denna 
koppling mellan natur och nationell fostran har behandlats tidigare i avhand
lingen. Skolresorna friluftsliv präglades av den friluftstradition som under sent 
1800-talet blev en framträdande del av borgerlighetens fritidskultur. Skolresor
na utfördes i det svenska friluftslandskap som växte fram vid sekelskiftet 1900, 
ett landskap som idéhistorikern Sverker Sörlin beskriver som en mental karta 
över de platser vilka ansågs ha de bästa betingelserna för naturupplevelser.102 

Det moderna friluftslivets historia inleddes under sent 1800-tal i samband 
med det växande intresset för alpinism och friluftsliv inom det högre samhäll-
skiktet.103 Det alpina intresset resulterade i ett vildmarksorienterat friluftsliv 
med den svenska fjällvärlden som ett viktigt resmål. Parallellt utvecklades ett 
mindre strapatsrikt naturumgänge inom ramen för det sena 1800-talets som
marturism. Denna form av naturturism utfördes med lätthet i "promenadskor 
och långa kjolar".104 Idéhistorikerna Gunnar Broberg och Karin Johannisson 
menar att romantikens naturuppfattning var en viktig idémässig förutsättning 
för 1880-talets bredare intresse för naturumgänge. Under romantiken tilldela
des naturen en rad estetiska och emotionella värden, vilka kombinerades med 
en individualistisk hållning, en idealisering av folkkulturen och en starkare be
toning av det nationella.105 Broberg och Johannisson påpekar också att indu
strialiseringen var en viktig förutsättning, genom att den nya 
produktionsstrukturen medförde en skarpare uppdelning mellan arbete och 
fritid. Naturen kom att betraktas som ett "frihetens rum", skriver Broberg och 
Johannisson, "där civilisationens hetsade och känslotörstande människa kun
de samla kraft och energi."106 Idéhistorikern Lena Eskilsson framhåller i s in 
forskning om fritidens idé och praktik att fritid till stor del blev synonymt med 
friluftsliv under 1900-talet.107 

År 1910 utkom Boken om fri lufts lif, vilken syftade till att främja spridningen 
av friluftslivets idé. Här betonades bland annat friluftslivets nytta för att fostra 
den sunda kroppen, men det framställdes även som en metod för att återhämta 
sig från det moderna livets kravfyllda tillvaro. Friluftslivet skulle ge både an
strängning och vila.108 

102. Sverker Sörlin, "Upptäckten av friluftslandskapet", i Friluftshistoria: Från härdande firi-
lufislif"' till ekoturism och miljöpedagogik, red. Sandell & Sörlin (Stockholm, 2000), s 17-18. 

103. Klas Sandell &C Sverker Sörlin, "Inledning", i Friluftshistoria, s 12. 

104. Gunnar Broberg & Karin Johannisson, '"Styr som örnen din färd till fjällen': Några linjer 
i den tidiga turismens idéhistoria", i STF100 år. Årsskrift 1986, red. Halvar Sehlin (Upp
sala, 1985), s 66-67. 

105. Broberg & Johannisson, "'Styr som örnen din färd till fjällen"', s 60-61. 
106. Ibid., s 62. 

107. Lena Eskilsson, "Fritid som idé, struktur och praktik", Historisk Tidskrift nr 1 (2000), s 47. 

108. Boken om friluftsliv: Upplysningar, råd och skildringar (Stockholm, 1910), s 3. 
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Kulturgeografen Klas Sandell 
menar att man med fördel kan 
diskutera friluftslivets utveckling 
i förhållande till två teman: dels 
som en metod för olika syften, 
dels som ett mål i sig. 109 Utifrån 
denna uppdelning har Sandell, 
tillsammans med Sverker Sörlin, 
studerat friluftslivets ideologiska 
funktion i tre ungdomsorganisa
tioner som vid sekelskiftet 1900 
använde sig av friluftsliv i sina 
verksamheter. Deras studie visar 
på friluftslivets ideologiska bety

delse vid sekelskiftet 1900 och hur fostrande aktiviteter i naturen var en metod 
för att främja nationell mobilisering, moralisk och fysisk fostran. Friluftslivet 
ansågs även kunna motverka stadslivets negativa inflytande på landsbygdens 
ungdomar.110 

I folkskolans läseböcker skildrades det svenska landskapets natursköna om
råden i naturromantiska ordalag. Skolbarnen var därför förberedda på vad 
som ansågs vara "vacker natur" och vad som inte var det. Om de inte visste 
hur vacker natur skulle uppfattas hade lärarna metoder att tillgå för att försätta 
barnen i den rätta sinnesstämningen. I en pedagogisk handledning skriven av 
Frans von Schéele och Karl Steenberg finns ett avsnitt om hur läraren ska gå 
till väga för att fostra barnens blick för naturens skönhet. Utgångspunkten är 
att hemortskärleken, och den därpå byggda fosterlandskärleken, bland annat 
stimuleras genom att läraren visar på hemtraktens naturskönhet. Detta i sin 
tur leder över till ett inslag i undervisningen som inte alltid fick så stort utrym
me, nämligen barnens estetiska uppfostran. Hur naturligt det än är för män
niskan att njuta av naturens skönhet, så är detta ett sinne som till stor del är 
en produkt av kulturen, menar författarna. Den medvetna känslan för natur
skönhet utvecklas genom uppfostran, i skolan eller därefter i vuxen ålder. "För 
att märka naturskönheten behöva vi en gång hava fått vår uppmärksamhet rik
tad därpå av en annan, som före oss b livit delaktig av kulturens arv på detta 
område", skriver von Schéele och Steenberg.111 Läraren bör därmed, när till
fälle för detta ges, försöka fästa barnens uppmärksamhet på skönheten i natu
ren. Hur detta ska gå till mer konkret exemplifieras på följande sätt: 

109. Klas Sandell, "Platsidentitet: Friluftsliv och miljö", i Miljön och det förflutna: Landskap, 
minnen, värden, red. Pettersson & Sörlin (Umeå, 1998), s 126. 

110. Sandell & Sörlin, "Naturen som fostrare", s 13-23. 
111. Frans von Schéele &c Karl Stee nberg, Hemortskunskap under tredje skolåret (Stockholm, 

1913), s 16. 

Ett populärt inslag i skolresorna var besök vid ut
siktspunkter. Dessa ungdomar beundrar utsikten 
över naturområdet Skäralid, Skåne. (STF:s Års
skrift içi6) 
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Påpekandet bör enligt regeln ske med några fa enkla ord: 'ser ni, hur vackert 
här är?' - och så en stunds stillhet och tystnad. Men kan han någon gång 
genom uppläsandet av en dikt, som passar in i ställets och stundens natur
stämning, eller genom att låta barnen sjunga en lämplig sång förhöja 
intrycket, så kanske han skänker de små ett outplånligt skönhetsminne. Han 
bör emellertid akta sig för att för ofta fälla skönhetsomdömet, som bör sparas 
till de tillfällen, då han säkert tror sig kunna räkna på genljud i barnens sin
nen. Känslorna i allmänhet försvagas genom upprepning, och de upphöjda 
känslorna höra till högtidsstunderna, som ej komma ofta igen.112 

Denna estetiska fostran innefattade en stimulering av de rätta känslolägena in
för den svenska naturen. En lärare som förstått att förhöja känslostämningen 
inför fosterlandets vyer var Hjalmar Berg, vars skolresa år 1899 redan berörts 
ovan. På följande sätt visade man sin uppskattning av besöket i Gamla Upp
sala: 

Efter middagen marscherade vi ut till Gamla Uppsala. De gamla grafhögarna 
bestegos den ena efter den andra. Gossarna tumlade som bollar utför dem. 
Hela skaran samlades slutligen på "Odens hög", och här uppstämdes af kling
ande barnaröster: "Härliga land" och "Du gamla, du friska". Ett "Lefve foster
landet" åtföljdes av fyrfaldigt: "Hurra!".113 

Folkskolläraren Hjalmar Söderwall, som också refererades ovan, hade en rad 
måleriska beskrivningar av sina upplevelser i den gotländska naturen. Under 
vistelsen på Gotland vandrade de en dag till Högklint, ett dramatiskt klipp
område utmed havet. På vederbörligt avstånd från avgrunden betraktade de 
utsikten från toppen av den höga klippväggen och hans elever ber att få stanna 
kvar på platsen och se på solnedgången: 

Vi slå oss ned och betrakta den hänförande taflan framför oss. Längre ut höf-
ver sig ännu hafvet oroligt efter den föregående stormen, men näramre land 
och inuti viken är det spegelblankt. Solen sänker sig långsamt i dess sköte, vat
ten och himmel skifta i guld och purpur. Gossarne sitta tysta: ingen vill bryta 
den förtrollning, som aen härliga kvällen medför. 'Sjung en sång för oss, 
magistern!' hviskar en pys vid min sida och jag reser mig och uppstämmer den 
välkända, så ofta sjungna och dock alltid lika kära sången: 'Du gamla du 
friska, du fjällhöga nord'. Det känns så varmt i hjärtat, när jag ser mina gossar 
omkring mig och tänker på att de nog i en framtid komma att blicka tillbaka 
på denna stund såsom ett af sina skönaste barndomsminnen.114 

Skolresans naturmöten var i första hand av estetisk karaktär. I det tidiga 1900-
talets reseberättelser skildras naturen som en tavla att förundras inför och som 
med fördel betraktas från ett utsiktsberg. Det fanns även en fysiskt fostrande 
aspekt på naturmötet. Friluftslivet beskrevs som en metod för att stärka skol
barnens hälsa. Detta gällde särskilt för de skolresor som utgick från Stock-

112. von Schéele & Steenberg, Hemortskunskap under tredje skolåret, s i6f. 
113. Berg, "På rundresa genom Mälarlandskapen", Svensk Läraretidning m 28 (1899), s 446. Se 

även Lundahl, "En skolresa", Svensk Läraretidning m 25 (1895), s 3°9-
114. Söderwall, "En sommarresa med mina skolgossar", s 215. 
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holm. Vi ser också att det fosterländska temat var framträdande. Det tycks 
därmed som att den borgerliga friluftsideologi som Sandell och Sörlin beskri
ver även präglade skolresornas organiserade naturmöten. 

Föreskrivna landskap 
Sammantaget konstituerade skolresornas innehåll en övergripande berättelse 
om landet Sverige. Frågan är också om inte denna berättelse redan förelåg inn
an resan genomfördes. Skolresans syfte var att åskådliggöra det som skolbar
nen blivit undervisade om i klassrummet och en viktig del av 
förberedelsearbetet var att läsa om de landskap och miljöer som skulle besökas. 
Det fanns också möjlighet att studera bilder av landskapen med hjälp av de fo
tografier som STF hade tagit fram för detta ändamål.115 Fram till 1907 var Lä
sebok för folkskolan en given resehandbok. Det fanns också särskilda 
landskapsskildringar att tillgå i undervisningen. Två olika serier utgavs på 
1890-talet av Bonniers respektive Norstedts förlag.116 Med Lagerlöfs Nils Hol
gerssons underbara resa genom Sveri ge, vilken utkom 1906—07, fick folkskole
barnen den ultimata resehandboken. Den blev en förlaga som på flera sätt 
präglade hur folkskolebarnens upplevde det de mötte under resan. I den geo
grafiska skollitteraturen presenterades vad etnologen Birgitta Svensson kallar 
för "föreskrivna landskap".117 I text och bild definierades vilka aspekter i de 
svenska landskapen som ägde särskilda företräden. Dessa föreskrivna landskap 
blev en del av elevernas och lärarnas mentala förförståelse, utifrån vilken de 
(oftast läraren) sedan tolkade sina upplevelser under resan.118 Detta perspektiv 
liknar det Sörlin beskriver när han talar om de svenska landskapen som delar 
av ett "tankens landskap".119 

Landskapet är "den omgivning som formats av samspelet mellan naturens 
och kulturens krafter", skriver idéhistorikerna Bosse Sundin och Sverker Sör
lin. Det svenska landskapet är dels den yttre och fysiskt påtagliga miljö där na
tur och kultur samspelar med varandra, dels består det av en rad inre, 
föreställda landskap.120 Det är detta som Sörlin vill fånga med hjälp av uttryck
et "tankens landskap".121 "'Det svenska landskapet' är inte bara ett objektivt 

115. Halvar Sehlin, Känn ditt land: STF:s roll i den svenska turismens historia (Stockholm, 
1998), s 153. Se föregående kapitel. 

116. Benny Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", s 112. 

117. Birgitta Svensson, "Hur utövas makt över landskapet?", i Miljön och det förflutna: Land
skap, minne, värden, red. Richard Pettersson & Sverker Sörlin, Idehistoriska skrifter 22 

(Umeå, 1998), 54-f. 
118. Ibid., 54F; Hanna Hodacs & Åsa Karlsson, "Inledning", i Från Karakorum till Siljan: 

Resor under sju sekler, red. Hodacs & Karlsson, (Lund, 2000), s 9. 

119. Sverker Sörlin, "Tankens landskap", Miljöhistoria idag och imorgon, s 17. 

120. Bosse Sundin & Sverker Sörlin, "Landskapets värdefrågor: Kring miljö- och kulturmiljö
vården som historiskt problemfält", i Miljön och det förflutna: Landskap, minnen, värden, s 7. 

121. Sörlin, "Tankens landskap", s 17. 
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fenomen 'där ute'", skriver Sörlin, "det består kanske minst lika mycket av de 
inre bilder vi bär med oss om hur landskapet ser ut och, inte minst, hur det 
bör se ut."122 

Vad som konstituerar dessa inre bilder och hur de förmedlas är en fråga som 
Sörlin behandlat i ett flertal skrifter.123 Andra forskare som diskuterar detta är 
bland annat idéhistorikern Christer Nordlund i sin avhandling Det upphöjda 
landet (2000) och idéhistorikern Benny Jaboksson i sin uppsats "Skolans kon
struktion av landskap", som beskriver det svenska skolväsendets geografilitte
ratur.124 Människornas rumsliga föreställningar av de svenska landskapen är 
delvis upplevda, men framför allt är de inlärda genom en "nationell läropro
cess".125 Denna läroprocess pågår ständigt och återfinns inom en rad områden. 
Vetenskap, dikt, konst, turism och skolundervisningen är några av de viktigas
te medierna. Forskningen om de Sverigebilder som förmedlades genom dessa 
medier vid sekelskiftet 1900 är omfattande.126 Nordlund analyserar i sin av
handling de populärvetenskapliga översiktsverk om Sveriges natur, kultur, his
toria och näringsverksamhet som utkom i ett flertal varianter vid sekelskiftet 
1900. Sörlin pekar på skolböckernas betydelse, särskilt Läsebok för folkskolan 
(1868).127 

God planläggning av en skolresa betydde att barnen var väl införstådda med 
vad som skulle betraktas. Detta framhöll bland annat SAF i sina råd och an
visningar. Mötet med nya och främmande miljöer förbereddes genom läsning 
och åskådning av bilder. Detta arbetssätt underlättades av att de lokala skolre
sebyråerna presenterade sin trakts sevärdheter. Men frågan om vad som var 
värt att se är präglat av ett urval. En lärare från Värnhem skrev 1922 en artikel 
om sin bygd i Svensk Läraretidning, i syfte a tt locka skolresenärer. Läraren in
leder sin artikel med anmärkningen att denna, "den vänaste trakten i hela vårt 
land", bara nämns med ett ord i Lagerlöfs geografiska skildring av Sverige.128 

122. Sörlin, "Tankens landskap", s 17. 

123. Sörlin, Framtidslandet (Stockholm, 1988); idem., "Tankens landskap", s 29; idem., "Upp
täckten av friluftslandskapet", i Frilufts historia, red. Sörlin & Sandell (2000), s 16-26; 
idem., "The articulation of territory: landscape and the constitution of regional and 
national identity", Norsk geografisk Tidsskri ft vol 53, s 103-111. 

124. Benny Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", Bebyggelsehistorisk Tidsk rift 
(1999), s 107-124. 

125. Christer Nordlund, Det upphöjda landet, s 269. Se även Sörlin, "Upptäckten av frilufts
landskapet", i Friluftshistoria, red. Sörlin & Sandell (2000), s 21. 

126. En klassiker är Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige: Studier i hans natio
nella och sociala författarskap (Stockholm, 1946). Andra exempel är Lars Wängdahl, "En 
natur för män att grubbla i" (Göteborg, 2000) och Lars Elenius, "Selma Lagerlöf och 
Norrland: Nationella idealbilder i Nils Holgerssons underbara resa", i Sekelskiftets utma
ningar, red. Ann-Katrin Hatje (Stockholm, 2002), s 15-41. 

127. Sverker Sörlin & Anders Öckerman, Jorden en ö: en global miljöhistoria (Stockholm, 
1998), 189. 

128. Håkan Gabrielsson, "Ett mål för din skolresa", Svensk Läraretidning m 17 (1922), s 309f. 
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Hur folkskollärarna gick till väga i sitt förberedelsearbete varierade. Folk
skolläraren Victor Haak vid Ljusnefalls folkskola i Småland hade inför en skol
resa till Stockholm gjort upp en förteckning "öfver märkliga platser, orter, 
sjöar och byggnader utmed järnvägen" samt lärt barnen namnen på stationer
na mellan Vimmerby och Stockholm. Därmed var alla barnen "hemmastad
da" i vad som skulle möta deras blick under resan.129 Folkskolläraren G. 
Sjöqvist vid Östermalms folkskola i Stockholm reste sommaren 1904 med elva 
pojkar till Bergslagen och Värmland. Under vintern hade de noga förberett sig 
på vad som skulle åskådas, genom att studera böcker, ljusbilder och fotografi
er. Under skolresan visste sedan eleverna vad som var viktigt att lägga märke 
till, dock givetvis med välvilligt bistånd av läraren, vars huvudsakliga uppgift 
var att vid behov rikta elevernas uppmärksamhet mot rätt objekt. Under tåg
resan från Stockholm till Ludvika fördes livliga diskussioner om det som kun
de ses: 

Vid Sundbyberg börja spörsmålen: Huru förstäder uppstå och uppgå i storstä
derna. Vid Stäket historiska erinringar. Så iakttages karaktäristisk mälarbygd: 
Holmar och vikar i sol, stora landtgårdar med olika slag af åkerfält, hvilka sär
skiljas, blomsterängar, löfskogsklädda sluttningar. 'Titta, ropar Olle, 'björ
karna springa om hvarandra.' [...] Bortom Enköping åhöra vi Eriks 
redogörelse för hur en stad kunnat uppstå just där på slätten. Men snart göres 
den upptäckten med en viss stolthet, att vi äro i ett annat landskap. Gossarna 
finna åkerfälten här ännu präktigare, boskapshjordarna större och hästarna 
ystrare. Sigurd menar sig förstå orsaken härtill och berättar. 'Ramnäs', ropar 
en, och vår intresserade konduktör anbefaller: 'Upp nu med ögonen, gossar, 
ty här börjar det vackra Sverige, ni farit att se.' Och nu blir det täflan att 
observera, hvad som betecknar skönheten i landskapet.130 

Tydligare exempel på "föreskrivna landskap" går knappast att få. När skolre-
sorna genomfördes hade således eleverna redan en förförståelse av vad som 
skulle iakttagas, vad som var värdefullt att ta del av. Resans läroprocess hand
lade bland annat om att barnen fick öva sig i att åskåda, urskilja och definiera 
vacker natur, geografiska formationer och naturområden. Tanken var att bar
nen i det fria skulle kunna jämföra, bekräfta eller eventuellt korrigera sin för
förståelse utifrån sina upplevelser. I detta avseende var sålunda läseboken 
uppbyggd på samma sätt som en resehandbok. Läsningen byggde upp en för
väntan av vad man skulle få se och detta bekräftades sedan i själva resan. Skol
resan handlade alltså inte i första hand om att upptäcka något, snarare om att 
befästa eller korrigera etablerade föreställningar om förhållandena i de svenska 
städerna och landskapen. Skolresan skulle ge liv och färg åt den svenska skol-
kartan och detta var också det syfte som drev Selma Lagerlöf när hon skrev Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige.151 

129. Victor Haak, "En skolresa till Stockholm", STF:s Årsskrift (1908), s 323. 

130. G. Sjöqvist, "Stockholmspojkar i Bergslagen", STF:s årsskrift (1905), s 345. 
131. Gunnar Ahlström, Den underbara resan (Malmö, 1942), s 127. 
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Lagerlöfs Sverigebild 
Vad för slags Sverige gestaltades av Selma Lagerlöf? Litteraturvetaren Gunnar 
Ahlström analyserar den bild av Sverige som förmedlas i Nils Holgerssons un
derbara resa geno m Sverige i en studie från 1942. I boken framträder Sverige 
som ett "vårligt vaknande framtidsland, ett hem för längtan och tro, arbets
glädje och tillförsikt".132 Det är ett rikt och gott land där de enskilda landska
pen framträder som fruktbara miljöer, som främjar människornas 
handlingskraft.133 Holgersson får ta del av alla landskap i Sverige utom Hal
land under sin resa. I landskapsskildringarna lägger Lagerlöf stor vikt vid att 
beskriva deras särarter i fråga om natur och näringsverksamhet. Hon integrerar 
berättelser om arbetslivets organisering och under resans gång får Holgersson 
information om arbetslivet i de bygder han flyger över, ofta genom korta kom
mentarer från olika djur på marken.134 På detta sätt fick folkskolebarnen här 
lära sig att arbetet är en välsignelse för människorna. "'Det är ett märkvärdigt 
land, som vi har. Vart jag kommer, alltid finns det något för människor att 
leva av'", säger Holgersson vid ett tillfälle.135 Lagerlöfs berättelse är ur detta 
perspektiv en inlaga i sekelskiftets emigrationsdebatt. Hon vill visa att Sverige 
har gott om plats och arbetstillfällen för alla dess barn.1361 boken berörs också 
den pågående kampen i Sverige mot folksjukdomen tuberkulos. Annars är det 
en mycket positiv och optimistisk bild av Sverige som förmedlas och Lagerlöf 
betonar de föredömliga förhållandena i landet.137 

Lagerlöf undviker att skildra de konflikter och svårigheter som rådde i 
Sverige vid sekelskiftet 1900. Detta är också ett genomgående drag vad gäller 
skolresornas utformning. Det fattiga Sverige märks inte i skolreseberättelser
na, inte annat än när landsbygdens folkskollärare beskriver hur de förevisar 
Stockholms arbetarkvarter för skolbarnen i syfte att avskräcka dem från att 
flytta till staden.138 Lagerlöf stöttade den moderna samhällsutvecklingen och 
därmed också myten om Sverige som ett modernt framtidsland.139 Det fattiga 
Sverige hade inte något större plats bland de upplevelser Holgersson fick ta del 
av. Istället förmedlades här bilden av ett land i välstånd, ett välstånd baserat på 
landets rika naturresurser och på en praktisk och kraftfull befolkning. Denna 
bild framträder också i folkskolebarnens och folkskollärarnas skolreseskild
ringar. Skolresorna förmedlar bilden av ett Sverige som är rikt, ett land med 
en hjälpsam och handlingskraftig befolkning. Arbetslöshet, sjukdomar och 

132. Ahlström, Den underbara resan, s 150. 

133. Ibid., s 146. 

134. Ibid., s 134. 

135. Ibid., s 147. 
136. Ibid., s i46f. 
137. Ibid., s 211. 

138. Se kapitel III och avsnittet "Lämpliga resmål - hembygd eller stad?". 
139. Sverker Sörlin, Framtidslandet, s 97-114. 
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andra sociala problem uppmärksammas inte. Genom skolresorna skulle bar
nen identifiera sig med den handlingskraftiga befolkningen. De skulle moti
veras till att använda sin arbetskraft till att förstärka bilden av Sverige som ett 
fruktbart land där medborgarna är lojala mot varandra och mot sitt land. La
gerlöf önskade bidra till att stärka samhörigheten i samhället och detta motiv 
var också framträdande i folkskollärarnas förhållningssätt till skolresan.140 

Folkskoleinspektören Nordlanders uttalande om skolresans nytta 1927 är ett 
talande exempel på detta: 

Att barnen fa komma ut och se sig om en smula, komma i beröring med andra 
människor och lära sig förstå, att det finns något utom hemsocknen, utom 
hemstaden måste vara av den allra största nytta. Det väcker och stärker sam
hörighetskänslan och bidrager till att knyta vårt folk fastare samman inbör-

Avslutande diskussion 
I Försvenskningen av Sverige (1993) disk uterar etnologen Orvar Löfgren turis
mens utveckling i förhållande till nationaliseringsprocessen under 1800- och 
1900-talet. Han pekar bland annat på resandets betydelse vad gäller fostran av 
identitet och tillhörighet i nationen. Det fysiska rummet, det vill säga Sveriges 
territorium, fick en ny samlande funktion i samband med den moderna natio
nalismens utveckling under tidigt 1800-tal. Det nationella rummet blev ett ab
solut rum enligt Löfgren. "Det skulle inte råda något som helst tvivel om var 
Sverige började och slutade — varken i fysiska eller kulturella termer." 142 

Men varför blev landskap ett attraktivt medium för att uttrycka nationell 
gemenskap och fosterlandskärlek? Löfgren menar att nationallandskapens 
framväxt utgör en process där nationen "tar plats", och att det till dessa arenor 
eller platser kopplades särskilda minnen, myter och stämningar.143 Naturen 
och de svenska landskapen förvandlades till symboliska rum, till exempel ge
nom begreppet hembygd. Resor var ett sätt upptäcka och ta del av det natio
nella landskapet. Löfgren skriver: 

[...] nationalnaturen är inte bara ett album man bläddrar sig igenom, bilderna 
av det svenska befästs även genom de konkreta pilgrimsvandringarna. [...] I 
takt med att resandet och semestrandet blev en massrörelse skapades gemen
samma erfarenheter - från den första skolresan till pensionärsutflykten. Dessa 
rörelsemönster i det svenska har efterhand institutionaliserats till väl upptram
pade kulturstigar, och vi kan fråga oss hur resmål och resvägar etableras, popu

140. Ahlström, Den underbara resan, s 211 och Jacobsson, "Skolans konstruktion av landskap", 
s 117. 

141. "Skolresor", Svensk Läraretidnings 40 (1927), s 777. 
142. Löfgren, "Nationella arenor", s 86. 
143. Ibid., s 90. 
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lariseras eller nöts ut.144 

Skolresorna var en metod för att åskådliggöra de bilder och föreställning om 
Sverige och svenskhet som folkskolebarnen redan tagit del av i sina läseböcker 
och kartböcker. Deras rörelsemönster i de svenska landskapen följde stigar 
som redan trampats upp av tidigare generationer av resenärer. Skolresan skulle 
fostra barnens känsla för det svenska och i detta innefattades också det svenska 
arbetslivet. 

I STF:sÅrsskrift 1945, vilken är en jubileumsskrift med anledning av att för
eningen firar 60 årsjubileum, påpekas att STF:s arbete med att främja turism 
i landet handlar om en strävan efter att ge det svenska folket kunskap om sitt 
land. Härigenom vill föreningen bidra till att göra folket till bättre svenskar.145 

Här framhålls också det demokratiska uppdraget i denna uppgift. "Demokrati 
betyder bland mycket annat en ständigt fortgående fostran av individen till 
bättre överblick och större samhörighetskänsla", skriver Gustaf Näsström, och 
detta var STF:s utgångspunkt i arbetet med att främja natur- och kulturtu
rism.146 Idéhistorikern Lena Eskilsson har också uppmärksammat relationen 
mellan begreppen demokrati och fritid i den politiska debatten under 1930-ta-
let. Många ansåg att "en rätt använd fritid också skulle kunna utveckla och för
stärka demokratin mera generellt".147 Modern demokrati förutsatte att 
medborgarna hade ett visst mått av kunskaper och fritiden var för många det 
tillfälle som gavs för att förvärva dessa.148 På 1930-talet ansågs friluftsliv och tu
ristresor vara särskilt viktiga ur ett demokratiseringsperspektiv.149 Barnhistori
kern Anne-Li Lindgren analyserar i sin avhandling de föreställningar om 
medborgarskap som förmedlades genom den svenska skolradion och i Folksko
lans barntidningunÅzi 1930-talet. Hon visar att reseberättelser var ett ofta åter
kommande tema i dessa medier. Resandet framställdes som något positivt och 
relaterades till kunskapsinhämtning och god iakttagelseförmåga.150 Genom re
seskildringarna skulle barnens iakttagelseförmåga tränas och denna inriktning 
på blicken var, enligt Lindgren, en viktig aspekt av samtidens föreställningar 
om medborgarskap. "Samtidigt som demokratin skulle utbredas blev således 
sorteringsinstrumenten förfinade", skriver Lindgren.151 Mot bakgrund av Es
kilssons och Lindgrens studier av 1930-talets föreställningar om fritid och 

144. Löfgren, "Nationella arenor", s 96. 

145. Gustaf Näsström, "En sextioårsbukett: Introduktion till årsskriften 1945", STF:s Årsskrift 
(1945), s 12. 

146. Näsström, "En sextioårsbukett", s 12. 

147. Eskilsson, "Fritidens idé, struktur och praktik", s 42. 

148. Ibid., s 42. 

149. Ibid., s 49. Se även Lindgren, Att ha barn med är en god sak, s i5if. 
150. Lindgren, Att ha barn med är en god sak, s 198. 

151. Ibid., s 201. 
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medborgarskap, är det troligt att skolreseverksamheten under denna tid kom 
att bli en del av detta demokratiseringsperspektiv. 

Gustaf Näsström, som refererades ovan, skriver hur skolresan för de flesta 
var den första upplevelsen av "resan som ett stort gemenskapsäventyr".152 Även 
om Näsström själv inte skriver det, antar jag att STF genom sin satsning på 
"ungdomens turistliv" ville lägga grunden för ett fortsatt intresse för resor som 
ett medel till att förkovra sig och "bli en bättre svensk".1531 en annan uppsats 
i samma årsskrift skildrar lärarinnan Greta Bolin skolreseverksamhetens ut
veckling under 1900-talet. Hon målar upp en framtidsbild där skolresorna ska 
kunna börja genomföras med flyg: 

Det är lockande att måla upp stora framtidsperspektiv, när det inhemska fly
get kommer att dominera trafiken, då skolbarnen bokstavligen dimper ner ur 
skyn i Stockholm, då skånebarnen far se Lappland, då varje skolbarn kan bli 
en ny Nils Holgersson, som verkligen upplever hela Sverige från luften. [...] 
Och då behöver inte skolresan bli en enstaka tur till närmaste stad eller till 
Stockholm eller en rundresa i ett landskap, då kan den bli en riksresa, som 
spränger isoleringen kring ödebygds- och storstadsbarn och som låter den 
känna samhörigheten med hela fosterlandet, inte bara den egna socknen, den 
egna staden. Detta är skolresans högsta och angelägnaste uppgift.154 

Samtidigt blev skolresan i sig en aspekt av svenskheten. Skolresorna nationali
serades, blev en del av de flesta skolbarns skolgång. Det var en praktik som gav 
folkskolebarn från hela landet en gemensam erfarenhet: de fick alla ett minne 
för livet, ett minne som de delade med tusentals andra. Skolresan blev på sätt 
vis ytterligare ett av de kollektiva minnen, som främjar en känsla av gemen
samhet. 

152. Näsström, "En sextioårsbukett", s 15. 

153. Ibid., s i4f. 
154. Greta Bolin, "Det stora reseäventyret", STF:s Årsskrift 1945, s. 178. 
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VII. AVSLUTNING 
SKOLRESERÖRELSEN UNDER 1900-TALET 

Sommarvandringar, skolresor, studieresor, skolutflykter, iakttagelseutflykter 
och undervisningsutflykter är några av de beteckningar som användes för att 
beteckna den undervisning i folkskolan som förlades utanför klassrummets 
fyra väggar. En del av dessa begrepp befästes under 1800-talet och några av 
dem började användas först under 1900-talet.1 Tillsammans exemplifierar de 
en friluftspedagogisk/utomhuspedagogisk praktik inom folkskoleväsendet, 
vilken växte fram kring sekelskiftet 1900.1 denna avhandling är det begreppet 
"skolresa" som har stått i fokus. Syftet har varit att undersöka hur skolresan, 
som en pedagogisk och fostrande undervisningsmetod, initierades och utveck
lades inom det svenska folkskoleväsendet under perioden 1890—1940.1 förhål
lande till den tidigare historiska forskningen om Sveriges folkskole
undervisning har denna avhandling haft ett kompletterande syfte. Genom 
skolreseverksamheten har jag i denna avhandling velat belysa en hittills relativt 
ouppmärksammad del av det tidiga 1900-talets folkskolekultur. Avhandlingen 
utgör också ett bidrag till den svenska turism- och friluftshistoriska forskning
en. 

I avhandlingen betraktas 1800-talets reformpedagogiska diskussioner som 
en viktig bakgrund till skolresans insteg i svensk folkskolundervisning. Skol
resans pedagogik motsvarade de reformsinnade folkskollärarnas efterfrågan av 
en skolundervisning som var mer praktisk och nationellt inriktad. Med prak
tisk undervisningen menade man bland annat att den skulle vara åskådlig och 
självaktiverande. Reformpedagogerna förespråkade direkta observationer, det 
vill säga åskådning, som utgångspunkt för inlärningsprocessen och skolresorna 
var ett av flera arbetssätt som ansågs realisera denna princip. 

1. Johan Bager-Sjögren, "En skolresa genom Harz. En bild af modern tysk pedagogik, 
svenska skolor till förebild", Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (1894), s 
607-631; "Skolutflykter", Svensk Läraretidning m 24 (1892), s 360; Maria Jönsson, "En 
sommarvandring", Svensk Läraretidning m 15 (1901), s 247; G. Hn. "Iakttagelse-utflyk-
ter", Svensk Läraretidnings 29 (1909), s 641; "Åttonde huvudtiteln: Folkundervis
ningen: Understödjande av folkskolebarns ferie- och studieresor", Bihang till riksdagens 
protokoll (1921), i saml. 5 bd , s 555; Gottfrid Sjöholm, "Undervisningsutflykter", Psykolo
gisk Pedagogisk Uppslagsbok, bd. 3 (Stockholm, 1945), s 1879-1881. 
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De åskådningsideal som diskuterades av folkskollärarna var en del av ett 
större sammanhang. Åskådningspedagogiska föreställningar präglade även ut
formningen av de nationella museer och utställningar som utvecklades vid se
kelskiftet 1900, till exempel Skansen och Naturhistoriska museet.2 Med hjälp 
av idéhistorikern Anders Ekström kan vi säga att dessa museers åskådningskul
turer medverkade till att identifiera ögat som ett viktigt "pedagogiskt objekt".3 

Ett övergripande syfte med utställningarna och museerna var att framhäva den 
egna kulturens framsteg och välstånd utifrån ett folkbildande syfte.4 Parallellt 
med folkskollärarnas arbete med att hitta nya former för att förevisa världen 
genom åskådliga exempel utvecklades också olika tekniker för att skapa seen
depositioner inom museerna, vilka skulle uppmuntra en reflekterande och 
självreformerande åskådning.5 Den publik som bjöds in att åskåda museiut-
ställningarna skulle lära sig att identifiera sig med sin nations kulturella ut
veckling. 

Detta är en retorik som vi också möter när folkskollärarna diskuterar skol
resans syften. En bakomliggande tanke med att förevisa Sverige, dess natur och 
näringsverksamhet, var att barnen skulle identifiera sig med det som de fick 
iaktta. De skulle fyllas "med längtan och uppsåt att hvar i sin stad göra sitt allra 
bästa för den fosterländska kulturens utveckling".6 Här framgår också den na
tionella inriktning som åskådningen skulle ha. Det var Sverige och det svenska 
som skulle åskådliggöras genom skolresorna. Det finns flera likheter mellan 
skolreseverksamheten och 1800-talets museipedagogik. De Sverigebilder som 
folkskollärarna återgav i sina reseberättelser präglades av ett musealt förhåll
ningssätt, åtminstone under tidigt 1900-tal. Det var "tavlor" som rullade upp 
framför deras ögon, eller "scenerier" och "vyer" som åskådades. I STF:s Års
skrift 1899 beskrevs också skolresorna som en metod för att förevisa Sverige 
som ett stort "friluftsmuseum".7 Den brittiske museihistorikern Sharon Mac
donald menar att museerna, och även konst- och industriutställningarna, ut

2. Skansens åskådningspedagogik diskuteras av Petra Ramatalo & Sofia Åkerberg, '"Ansikte 
mot ansikte med de verkliga tingen': Folkskolans åskådningsundervisning, Skansen och 
den nya nationalismen", Lychnos (2001), s 7-40. Idéhistorikern Jenny Beckman skriver 
om åskådningsideal i förhållande till Naturhistoriska riksmuseet i sin avhandling Natu
rens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet, 1866-192y 
(Stockholm, 1999). 

3. Anders Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", i Publika kulturer, red. Martin 
Bergström, Anders Ekström & Frans Lundgren (Uppsala, 2000), s 134. 

4. Gunnar Broberg & Sverker Sörlin, "Umgänget med museerna", Tvärsnitt nr 1-2 (1991), s 

3~13' 5. Ekström, "Konsten att se ett landskapspanorama", s i6iff 
6. Ett syfte som uttalades av Johan Bager-Sjögren 1898 under folkskollärarmötet i Norrkö

ping. Tolfie allmänna Svenska folkskollärarmötet i Norrköping 10-12 aug i8p8, s 79. Reso
nemanget i detta stycke är hämtat från Petra Ramatalo, "Den resande eleven", i 
Reseberättelser: Idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum, red. Lena Eskilsson &C 
Mohammad Fazlhashemi (Stockholm, 2001), s 76f 

7. Gunnar Andersson, "Årets skolresor och skolvandringar", STF:s Årsskrift (1899), s 361. 
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vecklades i förhållande till ett nytt förhållningssätt till hur världen borde 
uppfattas. "The world was to be experienced as though it were a picture", skri
ver Macdonald.8 Detta tycks vara ett förhållningssätt som också präglade det 
sätt som folkskollärarna beskrev de svenska landskapen för sina skolbarn. 

I avhandlingen har skolreseverksamheten utveckling studerats i förhållande 
till den moderna rörlighetskulturens framväxt i Sverige. Det förefaller som om 
1890-talets borgerliga fritidskultur blev en förebild för hur folkskollärarna ge
nomförde sina skolresor. Skolreserörelsens successiva b reddning följde också 
den allmänna rörlighetskulturens utveckling. Nya kommunikationsmedel i 
form av bussar och bilar, samt förbättrade ekonomiska förhållanden för allt 
fler grupper i samhället, bidrog till att fler folkskoleklasser fick möjlighet att 
genomföra skolresor. Skolresornas fortsatta ökning under 1930-talet berodde 
också på att genomförandet av resor kom att underlättas betydligt genom 
STF:s fasta skolreseprogram. 

Under hela den period som har studerats önskade folkskollärare inom SAF 
att staten skulle finansiera reseverksamheten, till exempel genom att införa av
giftsfria resor med SJ. Detta realiserades aldrig. Däremot blev skolresorna så 
småningom avgiftsfria för eleverna, en utveckling som hänger samman med 
att Skolöverstyrelsen under 1950-talet beslutade att skolresor skulle få utföras 
under skoltid. I samband med denna förändring kom skolresorna att finansie
ras fullt ut av skolorna.9 Under efterkrigstiden ansåg många folkskollärare att 
skolresorna började bli allt mer nöjesinriktade. Begreppet "skolresa" kom där
med att relateras till nöjesresor enbart och i syfte att skilja på pedagogiska och 
nöjesbetonade resor, började man under 1960-talet använda begreppet "stu
dieresor" när det handlade om resor som företogs i anslutning till undervis
ningen. Skolresa blev ett begrepp för de mer nöjesinriktade resor, vilka 
eleverna själva p lanerade och samlade in pengar till.10 Under tidigt 1900-tal 
användes dock begreppet "studieresa" enbart för att förklara skolresans inrikt
ning. Skolresan var per definition en studieresa, även om man också påpekade 
att ett visst nöjesmoment ingick. Detta upplevdes dock inte som något pro
blem av folkskollärarna under 1920- och 30-talen. "Kan en studieresa, utom 
det att den är bildande, även vara 'rolig' — så mycket bättre! Eller borde vi kan
ske, för att riktigt jaga nöjeslystnadens spöke på flykten, göra den så tråkig som 
möjligt?", skrev folkskollärarinnan Hanna Ström 1927 som ett försvar mot de 
som menade att skolbarnen hade alltför roligt i skolan. Hon framhöll, i likhet 
med en rad av sina kollegor, att skolresornas nytta inte försämrades genom att 
de också var nöjsamma. Och varför ville man missunna folkskolebarnen att få 
ha det lite roligt? Hon skrev: 

8. Sharon Macdonald, "Exhibitions of power and powers of exhibition", i Politics of 
Display: Museum, Science, Culture (London, 1998), s 10. 

9. Kent Birgersson, S kolresan,(Gränna, 1989), s 38-39. 

10. Ibid., s 30. 
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Låt oss inte missunna våra unga elever att under sin korta barndomstid 
insamla så många ljusa och glada minnen som möjligt. Livet, som ligger fram
för dem, bjuda i de flesta fall på alldeles nog av tunga och mörka dagar.11 

Kritikerna ansåg att folkskolan höll på att bli en "lekstuga" där barnen fostra
des till "lyxmedborgare". Folkskolan skulle fostra enkla och arbetsamma män
niskor och då krävdes bland annat att man motarbetade barnens 
nöjeslystnad.12 Jag har i avhandlingen inte berört den hetsiga agitation som 
konservativa krafter, däribland kyrkans folk, riktade mot folkskolan i samband 
med den nya läroplanen 1919. Kritiken mot skolreseverksamheten var ett in
slag i en mer övergripande kritik mot folkskolans nya arbetssätt under 1920-
talet. Särskilt uppmärksammat blev hembygdsundervisningen och dess arbets-
övningar. Riksdagsmannen och pastorn Harald Hallin kallade arbetsövning-
arna för "pjoskpedagogik" och det hördes också röster som beskrev de nya 
arbetssätten i folkskoleundervisningen som en "lyxuppfostran av medborga
re".13 

När begreppet "skolresa" introducerades i Sverige beskrevs resan som en 
metod, vilken skulle vara ett komplement till den ordinarie klassrumsunder
visningen i folkskolan. Veckolånga skolresor syftade till att åskådliggöra före
teelser, begrepp och miljöer som eleverna läst om, men aldrig sett i 
verkligheten. Genom skolresorna erbjöds också många tillfällen till att påverka 
eleverna. Karaktärsfostran kunde aktualiseras redan under planeringsstadiet 
framför allt genom det insamlingsarbete som krävdes. Den sparverksamhet 
som under 1900-talet infördes i folkskolan syftade till att lära skolbarnen spar
samhetens dygder. Denna fostran integrerades med skolresans förberedelsear
bete och den eller de elever som inte klarade att leva upp till dessa dygder tilläts 
inte följa med på resan. "Kvarsittare", vanartiga och självsvåldliga och klena 
barn låg också illa till när det gällde chanserna för att få delta i skolresor efter
som de ansågs vara till hinder. Endast välartade och flitiga barn borde få följa, 
menade folkskollärare under tidigt 1900-tal. Den här typen av resonemang av
tog under 1930-talet. Detta har bland annat sin grund i att folkskoleundervis
ningen blev allt mer differentierad under 1910- oc h 1920-talet, det vill säga 
vanartiga och klena barn sorterades ut och placerades i särskilda skolklasser. 
Dessa barn reste sällan på skolresa, däremot var de målgruppen för en annan 
form av friluftsbaserad fostran. Skollovskolonier och feriehem var två verk
samheter som utvecklades vid sekelskiftet 1900 utifrån syftet att stärka svaga 
barns hälsa genom frisk luft, sol och näringsrik mat.14 

11. Hanna Ström, "Skolresor och andra problem", Svensk Läraretidning nr 36 (1927), s 701. 
12. "Skolresor och andra problem", Svensk Läraretidning nr 43 (1927), s 843. 
13. "Lyxuppfostran av medborgare", Folkskollärarnas Tidning nr 39 (1921), s 533; "Hetsen mot 

folkskolan", Folkskollärarnas Tidning m 44 (1921), s 609; "'Folkskolan i motvind'", Folk
skollärarnas Tidning m 42 (1922), s 665. 

14. Ann-Charlotte Münger, Stadens barn pâ landet: Stockholms sommarlovskolonier och den 
moderna välfärden (Linköping, 2000). 
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Vid sekelskiftet 1900 formades ett barndomsideal av borgerligheten, vilken 
bland annat inbegrep tanken att barn behövde kontakt med naturen. Därmed 
kom städernas barn att hamna i fokus för olika välgörenhetsprojekt, vilka 
bland annat syftade till att föra klena och sjuka stadsbarn ut i naturen. Det 
växte också fram en rörelse som arbetade för att skapa ytor av natur inne i stä
derna. Borgerlighetens natursyn och barndomsideal innefattade även en ro
mantisk och idylliserande uppfattning om landsbygdens arbetsliv och natur. 
Denna borgerliga natursyn präglade särskilt diskussionerna om stadsbarnens 
skolresor. Den brittiska skolhistorikern W. E. Marsden framhåller hur Stor
britanniens pedagoger betraktade skolresor på den engelska landsbygden som 
en möjlighet att motverka de negativa effekter som stadslivet hade på barn.15 

Liknande argument återfinner vi också vad gäller synen på de svenska stads
barnens skolresor. 

Det fanns dock ett större motstånd till att låta landsbygdens barn resa. Sär
skilt bland jordbrukets förespråkare och bland hembygdsideologer fanns en 
kritik mot att dessa barn reste bortom hembygdens gränser. Resorna upplev
des som ett hot mot landsbygdens och jordbrukets framtid. De misstänkte att 
landsbygdens skolbarn skulle lockas att lämna sin hembygd för storstädernas 
frestelser. Detta förhållningssätt var en del av en bredare idéströmning i 
Sverige, vilken bland annat manifesterades genom egnahemsrörelsen och 
hembygdsrörelsen vid sekelskiftet 1900. Småjordbruk och livet på landsbyg
den presenterades som ett ideal i syfte att motverka emigration och även soci
aldemokratins utbredning. Livet på landsbygden främjades även av mer 
civilisationskritiska förespråkare, vilka därigenom önskade begränsa industri
aliseringens utveckling. Hembygdsideologerna utmärkte sig också genom ett 
antiurbant förhållningssätt och de kritiserade den stadskultur som utvecklats 
genom industrialiseringen. Mot bakgrund av detta upplevdes skolresorna som 
kontraproduktiva om de inte enbart fokuserades på hembygden och dess na
tur och arbetsliv. 

Ett helt motsatt förhållningssätt kom till uttryck 1939 i en motion till riks
dagen angående de bestämmelser som gällde för studie- och ferieresor. Motio
nären i fråga, William Nisser, påpekade att skolresor och kolonivistelser hade 
blivit allt viktigare för de barn som bodde på landsbygden. I städerna hade de 
hygieniska förhållandena förbättrats avsevärt under de senaste åren, påpekade 
Nisser. Däremot hade landsbygdens förhållanden blivit alltmer ohygieniska. 
"Det är väl snarare så att skolresor är av större betydelse för landsbygdens barn, 
som lever mera avskilda och under primitivare förhållanden", än vad de är för 
städernas barn, menade Nisser.16 Denna motion uppmärksammade statens 

15. W. E. Marsden, "The school journey movement to 1940", Journal of Educational Admi
nistration and History 2 (1998), 81. 

16. "Folkskolebarns stude- och ferieresor", Svensk Läraretidnings 6 (1939), s 169; "Motioner 
i första kammaren, nr 79", Sami. 3, bd. 1 (Stockholm, 1939), s 11. 
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övergripande förhållningssätt till skolresorna under 1930-talet. År 1936 beslu
tade staten att endast barn från "stad, köping eller municipalort" skulle få nytt
ja SJ:s nedsatta biljettpriser. Nissers motion ledde till att detta ändrades.17 

I samband med den växande kritiken mot skolreseverksamhetens utform
ning efter andra världskriget menade en del folkskollärare att längre skolresor 
inte passade för alla skolbarn. Förhållandena i Sverige har förändrats, särskilt 
vad gällde stadsbarns erfarenheter av resor. Bilismens utveckling angavs som 
en viktig orsak till detta. "Vår tids stadsbarn är bortskämda med resor" skrev 
en lärarinna i Folkskollärarinnornas Tidning 1953.18 Detsamma kunde dock 
inte sägas gälla för landsbygdens barn. I Norrland och "i vissa isolerade bygder 
är ungdomarna inte bortskämda med resor", skrev överläraren Lars Lindholm 
i en reflexion över skolreserörelsens utveckling samma år.19 Lärarinnan Signe 
Mellin ifrågasatte också om inte lärarna hade för stora förhoppningar om vad 
barnen skulle kunna "tillägna sig och njuta av".20 Denna diskussion om skol-
resandet utmynnade i en rad praktiska förslag om hur verksamheten skulle 
kunna utvecklas, så att resans positiva betydelser kunde tas till vara. I avhand
lingen har jag tagit upp lägerskolorna som ett exempel på detta. Lars Lind
holms sammanfattning av skolreserörelsens utveckling under 1900-talets 
första hälft ger en bra bild av hur resornas syfte förändrades under efterkrigs
tiden. Hans ord får därmed också avsluta denna avhandling: 

Utan allt tvivel kom skolresorna vid starten att betyda oerhört mycket. [...] 
Det stora flertalet av skolbarnen hade inte varit bortom den egna hembygden. 
Många hade inte åkt tåg, i varje fall ej över någon längre sträcka. En stock
holmsresa måste för barnen i början av detta århundrade ha varit en verklig 
upplevelse. [...] Helt annorlunda ställer sig förhållanden nu. Genom den 
starka omvandlingen av samhället, genom den sociala standardförbättringen 
och kommunikationsmedlens tillväxt är resor för våra ungdomar intet okänt 
begrepp. [—] Mot den bakgrunden kan man således fastslå, att skolresorna ej 
längre fyller en av de tidigare primära uppgifterna, den nämligen att låta 
barnen uppleva resandets tjusning.21 

16. "Folkskolebarns stude- och ferieresor", Svensk Läraretidning m 6 (1939), s 169; "Motioner 
i första kammaren, nr 79", Sami. 3, bd. 1 (Stockholm, 1939), s 11. 

17. "Riksdagen skrivelse nr. 8", Sami. 14 (Stockholm, 1939), s 53F. 
18. "Skolresor - kris och förnyelse", Folkskollärarinnornas Tidning nr 25-26 (1953), s 1. 
19. Lars Lindholm, "Skolresorna — några reflexioner", Folkskolan — Svensk Läraretidning nr 3 

(1953), s 36. 
20. Signe Mellin, "Skolreseproblem", Sveriges folkskollärarinnors tidning m 34 (1952), s 17. 

21. Lindholm, "Skolresorna - några reflexioner", s 35F. 
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SUMMARY 

The travelling pupil 

The School Journey Movement within the Swedish Elementary 

School 1890—1940 

This dissertation deals with the introduction and establishment of a school 
journey movement within the Swedish elementary school during the period 
1890-1940. School journeys were at the turn of the nineteenth century a gro
wing phenomenon within Swedish schools and they were promoted by two 
different organisations: The Elementary School Teachers of Sweden (Sveriges all
männa folkskollärarförening, SAF) and the Swedish Tourist Association (Svens
ka Turistföreningen, STF). 

My aim with this dissertation is three fold. First I deal with the presump
tions for the implementation of school journeys. Focus is on the educational 
context in Sweden during the late nineteenth century and the discussions 
among teachers about the need for a new kind of education. Something that 
educationalists called "progressive education" emerged in Sweden during the 
late nineteenth century and the school journey and its principles can be seen as 
part of this progressive movement. The second objective has been to study 
how school journeys became a part of elementary school education. I have stu
died which actions were taken to promote the development of journeys and 
how the concept of school journeys was perceived. During the investigated pe
riod school journeys were not part of the official curricula, but something cal
led "home region excursions" were introduced as an educational method in 
the new elementary school curriculum of 1919. These excursions were descri
bed as short trips lasting for a couple of hours and their aim was to give child
ren direct experience of their home region, its geography, working life and 
typical nature. A school journey, it was said, was a longer journey lasting for 
at least a couple of days. Not until the 1950s did school journeys become part 
of curriculum, but they were soon to be replaced by a new educational concept 
called "Camp School" (lägerskola). As part of my study of the processes which 
helped to develop school journeys, I present the guidelines that were published 
by SAF:s School Journey Committee, and I have also studied the discussions 
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among elementary school teachers as to how perform journeys, where one 
should go and for what reasons. 

The third aim of the dissertation has been to study the content of the school 
journeys in combination with a discussion about their intentions. In addition, 
I have analysed the landscape images that were perceived through the school 
journey, inspired by a field of research that presents landscapes as contested 
and socially constructed images. 

The main context of the dissertation is the modernisation of Sweden as ex
pressed through a number of processes within society at the turn of the nine
teenth century. I have focused on the culture of mobility and especially the 
growing interest for nature tourism and outdoor activities at the end of the ni
neteenth century within a middleclass culture. The industrialisation of Swe
den was a prerequisite for the development of a new mobility in society and it 
also transformed the ways that time and space was conceived. In this disserta
tion it is argued that the expansion of the culture of mobility during the twen
tieth century altered the ways that school journeys were perceived. As more 
children became part of this culture, through family vacations and as car ow
ning became more frequent, it was argued that the principle of school journeys 
had to be altered. The expansion of travel and tourism started during the 1920s 
and can be seen as a process of démocratisation. At this time new groups wit
hin society were given more time for leisure, due to state laws regulating wor
king hours. Through the work of STF and other outdoor organisations these 
new groups were introduced to the culture of mobility by specific programs. 
STF organised for instance special roundtrips for different professional 
groups. Travels within the nation and outdoor activities became means th
rough which the population were to learn about the qualities of the nation. 
STF argued that their ambition was to make people become better Swedes. 
The same kind of argument was also part of the school journey discussions. 

The school journey tradition was formed in relation to the different ideals 
concerning the modern society that were expressed by intellectuals, politicians 
and educationalists at the turn of the nineteenth century. The group of teach
ers that I have studied, i.e. the members of SAF, adapted the ideology of the 
middle class as part of a professionalisation project. SAF also expressed ideals 
that were part of a liberal ideology. They wanted to achieve a new education 
adjusted to the needs of the individual, and also make sure that each pupil 
were given the proper means so they could become a productive part of the 
society as adults. With school journeys, it was argued, it was possible to realise 
the ideals of a more practical and nationalised education. 
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The establishment of school journeys in Sweden 
The teacher Johan Bager-Sjögren introduced school journeys in Sweden in 
1894. He was one of many Swedish progressive educators who favoured direct 
observation as an educational principle. The term "school journey" was used 
to describe longer journeys for school children under the direction of teachers 
and its intention was to give the pupil direct experience of the work that had 
been done in the classroom. It became especially recognised as a method for 
giving personal experience of geographical knowledge and the basic idea was 
that the pupils were to see and experience such things that hitherto had been 
nothing but names. The journey was seen as a complement to the books. 

Bager-Sjögren had, during a visit at the University of Jena learnt about the 
German tradition of school journeys as they had been developed by the inter
nationally known educationalist Wilhelm Rein. By a detailed description of 
how school journeys could be performed Bager-Sjögren wanted to promote 
their use within Swedish schools. 

Wilhelm Rein was a well-known educationalist in Sweden, as well as in oth
er European countries, because of his work to adapt and develop the theories 
of the German educationalist Herbart. At the same time as Bager-Sjögren wro
te about the school journey tradition, the English teacher Catherine Dodd in
troduced the concept in Great Britain and several other countries throughout 
Europe followed this development. A student of Rein, the teacher Edmund 
Scholz, pointed to the medieval tradition of wandering scholars as the origin 
of school journeys. He further meant that the underlying principles had then 
been developed by Johan Amos Comenius, who meant that all education 
should start with first-hand observation, i.e. by learning from nature itself. 
Jean Jacques Rousseau and his educational novel Emilé was also mentioned as 
an important influence. The principles of Comenius and Rousseau were then 
translated into practice by the German educationalists Johann Berhard Base
dow (1723—1790) and Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811) during the 
eighteenth century. 

Elementary school teachers discussed school journeys during the late nine
teenth century, in the light of Bager-Sjögrens article. The Elementary School 
Teachers of Sweden discussed the concept in their weekly magazine, Svensk Lä
raretidning (Journal for Swedish teachers). Som e elementary school teachers 
from different parts of Sweden also reported about their experiences of jour
neys at this time. The first steps towards a school journey movement were ta
ken in 1897, when SAF selected a special School Journey Committee. The 
Committee was to facilitate school journeys to Stockholm in order to make it 
possible for elementary schools to visit the Stockholm exposition that was held 
this year. One result of this work was the establishment of a "school journey 
travel agency" in Stockholm. It was an establishment that served both as a 
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youth hostel and a travel agency and the youth hostel was organised in one of 
the elementary school buildings in Stockholm during the summer. 

This initiative was soon to be followed by many other cities. The local di
visions of SAF selected their own School Journey Committees, and they esta
blished youth hostels in their local school buildings during the summers. In 
1921 there were 33 youth hostels or "school journey travel agencies", situated 
in the southern parts of Sweden. About ten years later there were as many as 
fifty hostels. During the 1930s these establishments lost some of their impor
tance due to the youth hostels implemented by STF. The tourist association 
became more involved with the school journey movement in 1936, when they 
started a special "Travel Agency for School Journeys". With this came also a 
program of fixed travel routes to which the teachers could register. 

Due to the work of the 1897 School Journey Committee the Swedish go
vernment decided to reduce the price of train tickets for elementary school 
children. Another important step was taken in 1898 when STF decided to co
operate with SAF. The tourist association began at this time to grant subsidies 
for the school journeys performed by elementary school teachers and STF had 
since 1896 also subsidised journeys performed by secondary schools. It was ho
wever the board of SAF who reviewed the applications and thus decided which 
schools were to get benefits. The amount of applications that were sent to STF 
gives a hint of the increasing interest in school journeys among elementary 
school teachers. In 1898 there were 19 applications, of which nine were alloca
ted benefits. About ten years later there were 80 applications from elementary 
schools, and at the end of the 1930s there were more then 200 applications 
each year. 

In 1910 came the first guidelines written by SAF. Elementary school teach
ers with experience of journeys did also provide guidelines through articles in 
Svensk Läraretidning. However, everybody in society did not embrace the con
cept of school journeys. As school journeys became more common in society 
during the early twentieth century, so did the critical voices. This criticism pri
marily came from conservative groups in society and among them were those 
who had criticised the industrialisation and the social changes that had follo
wed. They were especially concerned with urbanisation and looked upon the 
urban city as something evil. A part of this anti-urban stands was an idealistic 
view of country life. Thus, it was especially the school journeys to Stockholm 
for country children that were seen as a problem. It was thought that the child
ren would be lured away from their homes, if they were to observe the glamo
rous city life. Advocates of the homestead movement were one group that 
expressed this concern. They argued that children, if they were to travel at all, 
should first of all be able to study their home region. This became an ideology 
that many elementary school teachers followed. SAF argued that the purpose 
of the initial school journeys should be to give the children a first hand expe
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rience of their home county. If we look at the journeys that were performed, 
this seems to be an ideal that the many countryside schools followed. But it is 
also evident that many teachers took their children to Stockholm. As a defence 
against the criticism mentioned previously, some elementary teachers claimed 
that they tried to give the children an experience of the seamy side of city life, 
as well as of the good. One could for instance show the children working class 
quarters, and compare the dark and filthy backyards, with the green and sunny 
fields of the home county. 

School journeys performed by city-children were not criticised in the same 
way. On the contrary, the journeys were regarded as a help to give the children 
knowledge of the positive and healthy life at the country side, and by giving 
attention to industrial sites, farms and forest industry, these children might 
even be tempted to leave the city and find a way of living in some other part 
of the country. 

Through these journeys children were given a positive image of Sweden and 
the process of modernisation. In the dissertation I have compared the travel 
accounts, mostly written by teachers, with the image of Sweden that was pre
sented in one of the most popular geographical reading books during the early 
twentieth century. This book, Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 
CNils Holgersson and his wonderful travel through Swederi) was written by the 
famous writer Selma Lagerlöf and first published in 1906—07. As in this book, 
the journeys focused on the working life of Sweden. Industrial sites were one 
of the most popular sights and children were to be inspired to work, by loo
king at their working fellow countrymen. The teachers also strived to give the 
children direct experience of the wonders of the Swedish nature. Attention 
was further given to historical sites. The county of Dalecarlia was for example 
popular because of its many historical monuments concerning Gustav Wasa, 
king of Sweden during the sixteenth century. The county of Gotland, an is
land on the eastshore of Sweden, was another popular destination, as we re 
Värmland, the home county of Selma Lagerlöf. 

However, school journeys were performed in all parts of Sweden. Every re
gion had its popular sights. The main objective of the journeys was to give a 
complete "picture" of the landscape travelled through. Nature was conceived 
as a refuge from unhealthy city life, or as a beautiful scenery that evoked na
tionalistic feelings. Nature was also seen as a part of culture, and much atten
tion was given to look at how different regions used nature for economic 
growth. It was hoped that the journeys would inspire feelings of nationalistic 
kinship and affinity within the children. 
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"Nej, ut i det fria, ut i l ifvet och naturen - där är det nya släktets nya skola!" 

Med dessa ord avslutade pedagogen Johan Bager-Sjögren sitt inledningsföredrag 
vid Nordiska skolmötet i Stockholm 1895. 1 sitr tal hade han beskrivit den nytta 
som skulle komma skolundervisningen till godo om läraren förlade delar av 
undervisningen utomhus. Bager-Sjögren kallade detta arbetssätt för frilufts-
undervisning, och han nämnde skolresor som ett exempel på hur denna typ av 
undervisning skulle kunna läggas upp. Enligt Bager-Sjögren kunde veckolånga 
skolresor genom de svenska landskapen bland annat bidra till att stärka skol
barnens fosterländska känslor. 

Denna idéhistoriska avhandling handlar om skolresans historia i Sverige. 
Mer specifikt är det skolresornas introduktion och utveckling inom folkskolan 
under perioden 1890 till 1940 som behandlas. 

Petra Rantatalo är idéhistoriker vid Institutionen för historiska studier 
vid Umeå universitet. Den resande eleven är hennes doktorsavhandling. 
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