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Sammanfattning 

Föreningen Norden anordnade under åren 1951 – 1967 stipendiatresor till Finland och 

Danmark. Beskowska skolan i Stockholm var en av dem som deltog i stipendiatresorna. 

Efter resan skrev deltagarna om resan, vad de upplevde, miljö, människor etc. Syftet 

med föreliggande studie är att försöka ta reda på om och hur dessa skolresor stimulerade 

fosterlandskärlek och befäste nationalidentitet hos eleverna. För att få reda på det har 

jag undersökt och analyserat elevernas uppsatser som var skrivna mellan åren 1951 och 

1967. I min undersökning har jag använt sex uppsatser, varav två är danmarksresor och 

fyra är finlandsresor. 

Utifrån dessa reseskildringar kan man se hur dessa skolresor har befäst elevernas 

nationalidentitet. I en av uppsatserna kunde man se tecken på nationalkänsla i 

författarens stora intresse för den gemensamma historien. En annan uppsats visade 

tydligt att det närstående danska språket utgör en faktor för samhörighetskänslan med 

danskar, och precis som hos alla andra resenärer finns det medvetenhet om Norden och 

de nordiska länderna som de känner samhörighet med. Resenärerna hittade både likheter 

och skillnader med de andra nordiska länderna. En av författarna reflekterar över 

Finlands historia och tycker att dessa länder, Sverige och Finland, var lyckligt förenade 

i ett rike, och enligt honom finns den djupaste samhörighetskänslan just med Finland. 

På samma tankebana var en annan av författarna som ser många finländare uppväxta 

med svenska förhållanden och ser sitt modersmåls viktiga roll i ett annat land. I 

Danmarks fall ser resenärerna samhörighet med danskarna utifrån språket och i Finlands 

fall ser finlandsresenärer den gemensamma historien först och främst, men också det 

faktum att svenskan är minoritetsspråk och det binder ihop dessa länder ytterligare.  

Teorin kring nationalidentitet tas upp i form av teorin om den föreställda gemenskapen 

och reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning av Benedict Anderson. 

Med hjälp av centrala begrepp, den föreställda gemenskapen och administrativa 

pilgrimsfärden, belyser jag de viktigaste faktorerna i skapandet av nationalidentitet. 

Mitt resultat visar att skolresorna befäste nationalidentiteten hos dessa elever genom att 

göra dem medvetna om sin nationella identitet och skapa känslan av 

nationaltillhörighet. 

 

Nyckelord: Nationalidentitet, Norden, Nationalkänsla, Samhörighet 
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Inledning/Bakgrund 

Nationalidentitet kan definieras på en mängd olika sätt och den kan vara svårt att definiera. En 

av definitionerna är att nationalidentitet är en konstruktion av gränser mellan grupper av 

människor som delar språk, historia och traditioner. Ursprung, kultur och medborgarskap kan 

ses som centrala dimensioner av en naturlig och autentisk enhet1. Det som definierar 

begreppen nationalidentitet och själva begreppet nationalidentitet i sig är intressant både ur ett 

politiskt, sociologiskt och kultursociologiskt perspektiv. Inom politik, främst 

främlingsfientliga partier, har man flitigt använt begreppet nationalidentitet både för att 

glorifiera och framhäva det egna folkets överlägsenhet och för att göra en distinktion mellan 

det man känner igen och det som är främmande. Inom kultursociologi har man bland annat 

genom att introducera olika konstformer och kulturella arv försökt göra människor mer 

medvetna om sin nationalidentitet2. Men det är också en del av politiken, menar Benedict 

Anderson3.  

Den svenska fil.dr. Johan Bager-Sjögren som fick vara med en skolresa i Tyskland vid mitten 

av 1890-talet blev mycket imponerad och tyckte att man skulle införa skolresor även i 

Sverige4. Man började med korta skolresor över en dag och helg. Skolresor används som 

pedagogiskt hjälpmedel, eftersom man lär sig bättre när man ser och upplever själv. 

Kulturplatser som parker och museer, historiska monument men också gruvor och fabriker 

besöktes i undervisningssyfte. Skolresans huvudsyfte var att repetera de lärdomar som man 

hade fått under läsåret5. Man valde en resa som skulle passa för den aktuella kunskapen. 

Därför behövde båda läraren och eleverna förbereda sig inför resan. Eleverna skulle repetera 

                                                 
1 Özkerimli, Umut (2000). Theories of Nationalism. A Critical Introduction. New York. Palgrave 

2 Anderson, Benedict. (1992). Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring nationalismens ursprung 

och spridning. Göteborg. Daidalos 

3 Anderson, Benedict. (1992). Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring nationalismens ursprung 

och spridning. Göteborg. Daidalos 

4 Eskilsson, Lena & Mohammed Fazlhasemi (red), Reseberättelse , Idehistoriska resor I sociala och 

geografiska rum ( Stockholm 2001), s. 62. 

5 Eskilsson, Lena & Fazlhashemi, Mohammad (red), (2001). Reseberättelser, Idéhistoriska resor i sociala 

och geografiska rum. Stockholm 
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årets lärdomar och läraren skulle ta hand om administrativa frågor som inköp av biljetter etc.6 

Bager-Sjögren påpekar att framför allt skolresan ”borde kunna spela en viktig roll för att 

väcka och stimulera skolungdomens fosterlandskärlek. Sverige och det svenska måste få mer 

utrymme i skolan om det ska bli möjligt att stärka kärleken till landet.”7 

Bager-Sjögren skriver: 

”Vi måste föra ut våra unga, både från folkskolor och storskolor, både gossar och flickor, ut i 

den svenska naturen, ut bland de svenska folken, där de lefver 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 runstenar, skeppssättningar och ättehögar, medeltidens kyrkor, 

vasahusets borgar och storhetstidens slott ned till det fredliga nutidsarbetets monumenter.”8 

 

Föreningen Norden anordnade gruppresor inom Skandinavien. Eleverna från Sverige reste till 

Danmark och Finland, där de tillbringade ett par veckor. Där fick de resa runt, besöka olika 

städer och fick lära känna naturen och kulturen genom att besöka kulturplatser som kyrkor 

och museer. De fick ta del av skollivet i det landet de besökte, och i vissa fall fick de bo hos 

en familj. Efter resan, när eleverna kom hem till Sverige, fick de skriva berättelser om sina 

resor. Det viktigaste i dessa reseberättelser skulle vara de personliga intrycken och 

omdömena. Det är dessa reseberättelser som ligger till grund för mitt analytiska arbete.  

 

 

      Syfte/Frågeställning 

Mitt syfte med denna uppsats är att se om och i så fall hur skolresor befäster 

nationalidentitet. Jag kommer att undersöka ett antal elevuppsatser från Beskowska 

skolan och försöka ta reda på om resor verkligen kan stimulera fosterlandskärlek 

                                                 
6 Rantatalo, Petra. (2002). Den resande eleven: folkskolans skolreserörelse 1890-1940. Umeå. Umeå 

universitet   

7 Rantatalo, Petra. (2002). Den resande eleven: folkskolans skolreserörelse 1890-1940. Umeå. Umeå 

universitet (Ibid.)   

8 Rantatalo, Petra. (2002). Den resande eleven: folkskolans skolreserörelse 1890-1940. Umeå. Umeå 

universitet   
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som Bager-Sjögren framhåller. Jag kommer att belysa frågan huruvida skolresor 

befäster nationalidentitet hos eleverna från Beskowska skolan.  

       

      Tidigare forskning 
Detta är ett outforskat område av Beskowska skolan, eftersom dessa reseberättelser 

användes i pedagogisk avsikt och inte för allmänheten. Därför finns det ingen 

tidigare forskning inom det här området, det vill säga vilken påverkan dessa resor 

har haft på elevernas befästande av nationalidentitet. Men det finns flera såväl 

internationella som nationella tidigare studier som har gjorts kring fenomenet 

nationalidentitet.    

En av dem som har bidragit mest till utvecklingen av teorin om nationalidentitet är 

Ernst Geller som var professor bland annat i vetenskapsteori med inriktning på 

sociologi. Han för fram sin teori i Stat, nation, nationalism.9 I denna bok kritiserar 

Gellner det då vedertagna antagandet på området. Han menar att etnicitet inte spelar 

någon större roll i uppkomsten av nationalismen som forskare hävdade då10. Dock 

menar han att etnicitet kan ha spelat roll i politisk propaganda i syfte att stärka 

bilden av en nation. Han är också kritisk mot antagandet att en gemensam historia 

bidrar till skapandet av en nation. Gellner menar att nationalismen har sin grund i 

övergången från den agrara kulturen till den urbana. Därmed anser han att 

nationalismen har sitt ursprung i det moderna industrisamhället och att den har 

formats tack vare den övergången. I och med denna övergång som orsakade 

massflytt och rörlighet behövdes det något som kunde hålla samman nationen. Då 

kommer nationalismen in i bilden som den förenande ideologin. För att förstå 

nationen, menar Gellner, så måste man förstå dess funktion. De som representerar 

staten gör allt för att upprätthålla en ny kultur som inkluderar de intellektuella och 

det är just det som nationalismen grundar sig på idag11. Att fråga sig hur det kommer 

sig att nationerna tillkommit leder oss till fel svar. Han menar därför att den rätta 

                                                 
9 Gellner, Ernst, (1997). Stat, nation, nationalism. Nora. Nya Doxa 

        10 Gellner, Ernst. (1997). Stat, nation, nationalism. Nora. Nya Doxa 

       11 Gellner, Ernst. (1997). Stat, nation, nationalism. Nora. Nya Doxa 
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frågan är att fråga sig varför nationerna tillkommer. Nationerna tillkommer eftersom 

de har en funktion. En sådan funktion är den förenande funktion som nationalismen 

har som behövs när folk börjar flytta från små städer till större.  

 I sitt erkända forskningsverk The Ethnic Origins of Nations12 beskriver professor 

Anthony Smith, som var elev till Ernst Gellner, begreppet ethnie och framhäver 

vikten av etnicitet och folkliga kulturer i skapandet av dagens nationalism. Han 

menar att etnicitet har en avgörande roll i hur det moderna nationsbyggandet har 

konstruerats. Smith medger att begreppet etnicitet hjälper oss att förstå hur 

nationerna i den moderna tiden har uppstått. Dock menar han att det inte räcker med 

endast analysen av den nutida nationen. Han anser att för att få förståelse för de 

förutsättningarna som har legat till grund och som har bidragit till uppkomsten av 

nationell kultur så måste man studera dess historia. Idag talar man om nationalismen 

som ideologi och man förknippar den med ett kulturellt synsätt. Man skulle kunna 

påstå att dagens nationalism förenar kulturella aspekter från det förflutna i historien 

och att det kulturella såsom myter och traditioner förs vidare av olika etniska 

grupper. Myter och mytbildningar, menar Smith, är viktiga om bilden eller idén av 

nationen ska överleva och föras vidare. Smith talar om ”etniska koder” med rötter i 

historien, som han menar är nödvändiga i byggandet av en nation13. En förutsättning 

för tillkomsten av nationalism enligt Smith är en nationell myt som härstammar från 

en etnisk myt. I en historisk översikt där Smith studerar egyptiernas och sumerernas 

relationer kommer det fram hur stor betydelse etnicitet och myter har i skapandet av 

ett rike14. I och med framväxten av industrisamhället politiserade olika riken sina 

kulturer till nationer. Smith menar att de som skapade den nationalistiska ideologin 

var de intellektuella och att de även skapade och angav vad nationens etnicitet är15.         

 

Greenfeld Liah som är professor i sociologi är en förespråkare för den modernistiska 

nationalismteorin. Denna teori för hon fram i Nationalism: Five Roads to 

                                                 
12 Smith, Anthony (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford. Blackwell 

13 Smith, Anthony (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford. Blackwell 

14 Smith, Anthony (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford. Blackwell 

15 Smith, Anthony (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford. Blackwell 
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Modernity,16 där hon undersöker nationalismens utveckling genom historien i fem 

olika fall, Ryssland, England, Tyskland, Frankrike och USA.  

Hon börjar sin studie med att redogöra för begreppet nation. Liah menar att idén om 

vad nationen är är förknippad med det latinska ordet natio, vilket egentligen 

betecknar en viss grupp av utlandsfödda med gemensamt ursprung. Att betydelsen 

av detta begrepp har förändrats beror på olika historiska omständigheter. Första 

gången begreppet förändrades var i och med de medeltida universitetens uppkomst, 

då studenter delades in i nationer. Varje nation representerade en hel grupp av 

studenter som kom från olika geografiska områden som inte riktigt gick att 

definiera17. Under tiden studierna pågick fick dessa studenter tillbringa mycket tid 

tillsammans och fick även representera de olika nationer de var indelade i i olika 

debatter gällande andliga frågor.  Eftersom studenterna fick representera sina 

nationer, representerade de samtidigt nationens gemensamma åsikt. Det är just 

genom dessa debatter, menar Liah, som det tillkom en ny betydelse av begreppet 

nation, som inkluderade politik och kultur.     

I Nationalism: Five Roads to Modernity menar Liah att begreppet nation såsom vi 

uppfattar det idag “uppfanns” i England på 1600 - talet och att England var den 

första nationen. Hon menar att begreppet nation uppfattades som en elit som 

inbegrep alla engelsmän. I det sammanhanget är det viktigt att påpeka att denna elit 

eller nation kunde känna sig suverän, det vill säga varje enskild individ som ingick i 

denna nation kunde känna sig oberoende och suverän trots att dessa individer 

uttryckte sin suveränitet genom sin nationalidentitet, det vill säga genom att vara 

engelsmän. Liah menar att nationen är suverän så länge den är och kan betraktas 

som en helhet. När nationalismen tydligt kunde synas och uppfattas som 

nationalism, först i England, tog det inte lång tid innan den började sprida sig. De 

länder och samhällen som inte hade nationalism började hämta modellen från de 

länder som redan hade etablerat nationalismen och anpassade den modellen efter de 

omständigheter som rådde i deras egna länder och samhällen. Liah menar att det 

finns en förklaring till detta. Hon anser att det uppstod en identitetskris på kollektiv 

nivå, vilken berodde på strukturella samhällsförändringar i stor skala. I och med 

                                                 
16 Greenfeld, Liah, (1992). Nationalism: Five roads to modernity. Cambridge. Mass 

17 Greenfeld, Liah. (1992). Nationalism: Five roads to modernity. Cambridge. Mass 
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detta menar hon att dessa strukturella förändringar var en av grundstenarna i 

utvecklingen av nationalismen. Länderna som inte hade nationalism och som 

började hämta dessa modeller av nationalismen från redan etablerade nationer stötte 

på problem i försöket att efterlikna dessa nationer. Dessa försök medförde en känsla 

av underlägsenhet hos de begynnande nationerna. Detta orsakade ett återkommande 

underlägsenhetskomplex som ledde till andra känslor som hat och avund gentemot 

de redan existerande nationerna, och dessa känslor förstärktes genom att det inte 

gick att dämpa denna känsla av underlägsenhet.   

Leih gör en distinktion mellan tre typer av nationalism: Typ 1 – individualistiskt 

liberal nationalism som föddes i England på 1600-talet. Typ 2 – nationalitet, där alla 

som vill är välkomna att bli en del av nationen. Typ 3 – en typ av nationalism som är 

kollektivt auktoritär och som grundar sig på etniska olikheter och drivs av xenofobi 

och tron på den egna kulturens överlägsenhet.           

 

I sin avhandling The social construction of nationalism: Sweden as a example 
18menar Patrik Hall att när man diskuterar nationalismen och olika sätt att tolka 

nationalismen hamnar man ofta i diskussioner där man tar upp dualismen, och 

därmed görs den till ett instrument för analys. Den extrema nationalismens 

förhållande till den banala nationalismen är ett sådant exempel på dualism. Hall 

menar att den extrema nationalismen kan göra det svårt att se den banala 

nationalismen19. Vissa länders relation till andra länder går ut på en definition av den 

egna nationen och de andra och det är enligt Hall något som man ska vara medveten 

om när man diskuterar nationalism. Hall gör en distinktion mellan civic och ethnic. 

Civic inkluderar den gemenskap som kommer med medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter, en form av gemenskap som är knuten till staten. Ethnic är det som 

binder samman människor genom gemensam historia, ras och språk. Hall menar att 

nationalism inte är ett modernt fenomen utan att den har funnits förr och att man har 

                                                 
18 Hall, Patrik (1998). The social construction of nationalism: Sweden as an example. Lund. Lund 

university press 

        19 Hall, Patrik (1998). The social construction of nationalism: Sweden as an example. Lund. Lund  

university press 
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fört diskussioner om nationalism tidigare i historien20. Nationalismen uppkom i och 

med industrialismens framväxt som ledde till stora omflyttningar, främst till de 

städer där industrin blomstrade. Utbildningssystemet förändrades också. Hall menar 

att uppkomsten av industrialismen bidrog till att människor blev medvetna om sitt 

land. Skolans betydelse var i detta sammanhang stor, eftersom skolan var källan till 

kunskap om landet. Det faktum att undervisningen var på ett gemensamt språk var 

viktigt i skapandet av en gemenskap.     

 

Teoretisk utgångspunkt 

I tidigare forskning beskrivs uppkomsten av nationalism, där både uppkomsten av 

nation och nationalidentitet beskrivs genomgående. I min studie har denna tidigare 

forskning haft stort betydelse för förståelsen av uppkomsten samt definitionen av 

nationalidentitet.  Att jag väljer att utgå från en teori som hjälper mig att identifiera 

de viktigaste faktorerna samt aspekterna i skapandet av nationalidentitet motiveras 

av syftet med min studie, där jag försöker ta reda på om och hur skolresor befäster 

nationalidentitet. Teorin jag har valt att utgå ifrån är därför Den föreställda 

gemenskapen av den irländsk-amerikanska socialantropologen Benedict Anderson.  

Ett av de centrala begreppen som Anderson använder sig av är den föreställda 

gemenskapen. Med det menar han att det är just den föreställda gemenskapen som 

skapar nationen och inte förutbestämda urvalskriterier. Nationen i sig är en historisk 

skapelse och historiskt sett har det funnits olika sätt att konstruera och föreställa sig 

livet i en nationell stat. Nationalismen skulle lika väl kunna vara ett sätt för 

människan att föreställa sitt liv. Att nationen är föreställd gör inte den på något sätt 

är overklig. I en nation kan man inte känna alla som ingår i nationen och man kan 

inte heller ha besökt alla platser i den. Det är just föreställningen som hjälper oss att 

bli medvetna om dem som vi inte känner och om de platser som vi aldrig har besökt. 

Nationen uppfattas som begränsad, eftersom det ska finnas gränser bortom vilka 

                                                 

       20 Hall, Patrik (1998). The social construction of nationalism: Sweden as an example. Lund. Lund 

university press 



 

8 

 

andra nationer ligger. Nationen uppfattas även som suverän och som en gemenskap. 

Olika former av kulturella artefakter som i vissa fall ingen vet vem de har byggts av 

eller gjorts av skapar en samhörighet och nationella föreställningar. ”Vi står inför en 

värld där skildringen av den föreställda verkligheten till alldeles övervägande delen 

betjänade sig av synen och hörseln”21.  

Ett annat av Andersons centrala begrepp är den administrativa pilgrimsfärden. Han 

beskriver den på följande sätt: ämbetsmannens färd mot maktens centrum beskrivs 

som en berghöjd som likt en spiral har vägar i slingrande rad som cirkelbågar, och ju 

närmare toppen man kommer, desto mindre cirkelbågar blir det. Denna pilgrimsfärd 

som har sin början i till exempel hemmabyn avslutas i huvudstaden. På vägen till 

huvudstaden, det vill säga uppåt på sin spiralväg, möter han andra pilgrimer från 

andra platser. Ämbetsmannen som delar samma statsspråk med sina kollegor 

upplever dem som reskamrater, och då utvecklas ett medvetande om ett 

sammanhang” varför är vi… här… tillsammans?”22 Anderson understryker 

betydelsen av språk och skrift. Han menar att forntida riken hölls ihop av en 

gemensam religion, där ett gemensamt språk och skrift var det väsentliga. Det som 

möjliggjorde skapandet av en föreställd gemenskap var att människors förståelse av 

tid och plats förändrades, och det skulle kunna vara resultatet av att människor 

utvecklade läs- och skrivförmåga och att teknologiska media växte fram. Man kan 

säga att det nationella medvetandet har sitt ursprung i att det allmänna språket som 

var latin då och som huvudsakligen användes vid tryck av litteratur mer och mer 

ersattes av folkspråken som hade en fördel i och med att man kunde trycka fler och 

billigare upplagor. Att man började trycka litteratur i så stor omfattning gav åt 

språket en ny fasthet, som med tiden bidrog till att skapa den bild av forntiden som 

var så central för den subjektiva föreställningen om nationen.           

 

   
                                                 

21 Anderson, Benedict. (1992). Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring nationalismens 

ursprung och spridning. Göteborg. Daidalos. S.34 
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  Metod och Avgränsningar 

I detta avsnitt presenteras metoden och materialet som ligger till grund för denna 

studie. För att besvara frågeställningen i min studie har jag konstruerat ett antal 

frågeställningar utifrån den valda teorin som jag ställer mot uppsatserna. Jag ställer 

upp kodningen och analysen i relation till frågor utifrån teorin (deduktiv ansats). För 

att öka förståelsen av data och bidra till det teoretiska urvalet började jag med 

kodningen redan i den första undersökningsuppsatsen. Jag läste igenom materialet 

flera gånger och skrev ner viktiga iakttagelser, kommentarer samt det som var 

särskilt intressant och viktigt. För att minimera risken för tolkningsfel genomförde 

jag en kritisk granskning av koderna, till exempel om det verkligen var så att någon 

av koderna relaterade till begrepp i existerande litteratur. Jag hade även en distans 

till kodningen, det vill säga att jag var medveten om att inte likställa kodningen med 

analys, för att senare kunna vara så objektiv som möjligt i min tolkning av 

resultatet23. I min studie har jag valt att göra en textanalys för att försöka få fram 

textens mening utifrån det perspektiv som författarna haft24 samt en kvalitativ 

innehållsanalys, eftersom jag vill komma åt innebörden av det jag studerar25.  Det är 

nämligen inte troligt att eleverna själva var medvetna om att det kan vara så att 

resorna bidrog till att stärka deras nationalidentitet. De etiska aspekterna i min 

undersökning har jag tagit hänsyn till genom att bland annat överväga om min 

forskningsuppgift och forsknings resultat skulle kunna innebära skadliga 

konsekvenser för uppsatsförfattarna. Eftersom uppsatserna finns arkiverade i 

Stockholms stads arkiv och är tillgängliga för allmänheten har jag inte behövt 

kontakta uppsatsförfattarna och informera om min tanke om att använda deras 

uppsatser i min forskning. I och med att det inte finns några tänkbara skadliga 

konsekvenser för de berörda författarna anser jag den eventuella uppkomsten av 

skada vara minimal och anser att nyttan av den forskning jag planerar och det 

                                                 
23 Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö. Liber 

24 Bryman, Alan. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö. Liber 

25 Bergström, Göran. Boreus, Kristina. (2005). Textens mening och makt. Metodbok i samhälsvetenskapligt 

text- och diskursanalys. Lund. Studentlitteratur 
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vetenskapliga värdet av det förväntade resultat vägs mot eventuella minimala 

skadliga konsekvenser26.   

Sammanlagt finns det åtta uppsatser, varav fem handlar om Finland, två om 

Danmark och en om England. Varje uppsats är ungefär på fem-sex sidor.  I mitt 

urval ingår sex av uppsatserna. På grund av den mycket svårlästa handstilen kunde 

jag inte använda en av finlandsuppsatserna och jag har exkluderat 

englandsuppsatsen, eftersom det bara rörde sig om en resa och den skulle jag därför 

inte kunna jämföra med någon annan resa. Därför har jag jämfört danmarks- och 

finlandsresorna.  

Det källmaterial som jag använt mig av i min studie är Beskowska skolans elevers 

reseberättelser, som är delvis handskrivna och delvis maskinskrivna. Det kan vara 

nödvändigt att känna till bakgrunden till denna skola och sätta den i dess historiska 

och sociala sammanhang i en tid då Sverige befann sig i efterkrigstid och 

arbetskraftinvandringen hade precis tagit sin start27. Beskowska skolan var en 

privatskola med realskola och gymnasium som låg från 1887 i Stockholm. Skolan 

grundades 1867 av Gustaf Emanuel Beskow som var teolog och politiker. Det som 

är intressant är att skolan var länge endast för pojkar från överklassen. Några av de 

som gick i den skolan var Olof Palme och Svenska Akademiens ledamot Sven 

Hedin. År 1968 fick även flickor möjlighet att komma in till skolan28.  

 Denna studie utgörs av sekundärmaterial, det vill säga att det empiriska materialet 

inte är skapat av mig själv29. Men i och med att dessa uppsatser inte skrevs i något 

annat syfte än det pedagogiska och endast var skildringar som eleverna gjorde efter 

sina resor anser jag det källmaterialet lika relevant som ett primärmaterial30.  

Reseberättelserna omfattar perioden från 1951 till 1967. Källmaterialet består av sex 

                                                 
26 Gustafsson Bengt, Hermeren Göran, Bo Petersson (2005). Vad är god forskningssed?. Stockholm. 

Printfabriken 

27 Christer Lundh (2010) Invandringen till Sverige. Stockholm. SNS förlag 

28http://www2.ssa.stockholm.se/Bestand/Skolreg.aspx?Tornado=_285|dofilter|x|x|10|1|0|0|1270|8|3|8|0|appl

yfilter|filter|True|False|False|False|1|1|1|1|10|x 2012-12-04 

29 Aspers, Patrik. (2011). Etnografiska metoder. Malmö. Liber 

30 Aspers, Patrik. (2011). Etnografiska metoder. Malmö. Liber 
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uppsatser, fyra om Finland och två om Danmark. Vissa uppsatser saknade 

sidnummer, så därför fick jag lägga till numrering. 

Den litteratur och tidigare forskning som delvis belyser mitt ämne är 

Reseberättelser: idéhistoriska resor i sociala och geografiska rum under redaktion 

av Lena Eskilsson.  Som framgår av titeln handlar boken inte bara om geografiska 

resor utan även om sociala resor, klassresor, som inte direkt har något med min 

undersökning att göra. Men denna bok är ändå central för mitt arbete, eftersom  den 

belyser även de svenska skolresornas historia, vilket är nödvändigt för att sätta mitt 

ämne i en större kontext. Teorin som jag har använt har skrivits av Benedict 

Anderson och skildras i hans bok Den föreställda gemenskapen. 

 

       Resultat 

Under följande avsnitt presenteras resultaten av denna undersökning. Jag behandlar 

alltså sex uppsatser. Varje uppsats delas i sex delar. För att identifiera temat som jag 

belyser i min uppsats har jag sex underrubriker med frågor som jag har konstruerat 

utifrån den valda teorin som jag ställer mot uppsatserna.  

1. Vad gjorde eleverna? 

    A. vilka platser besöktes 

    B. vilka tillställningar var de med om  

    C. vilka egna aktiviteter hade de 

2. Vad reflekterade de över? 

    A. miljöer: stad/natur 

    B. kultur/ historia 

    C. människor 

 

 

Danmark 

Uppsatsförfattare 1 
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1. Vad gjorde eleverna? 

A. Vilka platser besöktes? 

I sin uppsats berättar Uppsatsförfattare 1 utförligt om de platser som eleverna har 

besökt. Han var med på en rundresa på Nordsjälland, där de följde Strandvägen som 

går längs öresundskusten mellan Köpenhamn och Helsingör.31 En kulturplats som de 

besökte under resan var ”Hamlets” Kronborg, ett slott i Helsingör, där Shakespeares 

drama Hamlet utspelar sig. Sedan besökte de Karmeliterklostret, som också ligger i 

Helsingör. Därefter besökte de ”det ståtliga Fredriksborg med dess underbara 

riddarsal”32
 som uppsatsförfattaren säger. Sedan berättar han om en bussresa genom 

Fyn och den jylländska landsbygden33. Under resans gång besökte de flera medeltida 

kyrkor och slott och vandrade genom medeltida städer som Tönder och Ribe med 

korsvirkeshus och ståtliga kyrkor.  

 

B. Vilka tillställningar var de med om?  

Uppsatsförfattaren och de andra pojkarna tillbringade första veckan på 

Helsingsholms internatskola, medan flickorna under denna tid bodde i danska 

familjer.34 Han säger ingenting om tiden på internatskolan, förutom att de fick 

studera där.35 Andra veckan åker de buss på Jylland och besöker olika städer och 

kulturplatser, som jag tidigare har nämnt. Slutligen den tredje veckan tillbringar de 

hos privatfamiljer i Köpenhamn, där de får lära känna danskarna lite närmare och 

lära känna en vanlig dansk skola. 

 

C. Vilka egna aktiviteter hade de?  

                                                 
31 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 3, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

32 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 3, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

33 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 4, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

 

35 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 7, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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       Uppsatsförfattare 1beskriver inte sina egna aktiviteter. 

 

2. Vad reflekterade de över? 

A. Miljöer: stad/natur 

Uppsatsförfattaren visar stort intresse för stadsrundresor. Den största delen av hans 

reseberättelse är en beskrivning av de besökta platserna. Uppsatsförfattaren 

reflekterar mycket över Danmark och över danska städer och den danska naturen. I 

sin berättelse skriver han: 

”Det har ofta framhållits, att den danska naturen är enformig och ensartad och 

landet är jämnt och flackt, och att bosättningen på alla håll företer liknande 

drag”.36 

Och sedan bemöter han denna fördom:  

”Visserligen har Danmark inga tiomila skogar, brusande älvar eller snöfjällsvidder. 

Men ensartat är landet inte, vilket vi fick erfara under våra bussresor på Själland, 

Mön, Fyn och Jylland”.37 

 

Det var två medeltida städer, Tönder och Ribe, som han blev fäst vid och berättar 

utförligare om än de andra platserna. Han säger att Tönder ”har många sevärdheter 

att bjuda på”.38 Han berättar om städernas sevärdheter som gator, byggnader, kyrkor 

osv. 

 

B. Kultur/Historia 

Uppsatsförfattaren nämner maten och tycker att den enda olikheten var ”att 

danskarna äter varmrätt endast en gång om dagen, nämligen vid middagen”.39 Och 

exemplifierar det: 

                                                 
36Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 2, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA  

37 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 2, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

38 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 4, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

39 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 11, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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”Till frukost, då vi oftast äter varm mat, har de sina underbara “smørebrød”.” 

Sedan jämför uppsatsförfattaren den danska skolan som han gick i i Köpenhamn 

med den svenska skolan. Enligt honom skiljer sig skolan mycket från den svenska.40 

Han markerar skillnader som i morgonpsalmen, frukosten som är kortare41 och 

klassrummen som är mindre, med högst femton elever i jämförelse med svenska 

klasser på tjugo till trettio elever.42 Undervisningsmetoden och lärokurserna är 

nästan samma. Han nämner bara små skillnader i fråga om kurserna. Men sedan 

säger han följande: 

”En sak, som kom oss att skämmas, var, att danskarna studerar mer svenska än vi 

danska. De läser vårt modersmål minst en gång i månaden under gymnasietiden och 

därav kommer det sig antagligen, att en dansk lättare förstår svenska än en svensk 

danska”.43 

Uppsatsförfattaren avslutar med att erkänna att han blev mycket imponerad av det 

danska skolväsendet och varmt rekommenderar det som förebild.44 

 

C. Människor 

Uppsatsförfattaren säger en del bra saker om danskar och understryker deras 

gästfrihet flera gånger. Han säger att det inte tar lång tid att känna sig som hemma i 

ett danskt hem.45 Sedan säger han andra positiva saker: 

”Man ser aldrig ett bistert ansikte i Danmark. Förolämpar man eller skäller ut en 

dansk, parerar han det klokt med en god replik.”46 

 

                                                 
40 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 7, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

41 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 7, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

42 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 8, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

43 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 9, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

44 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 9-10, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

45 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 10, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

46 Uppsatsförfattare 1, 1954, s. 10, Vol. 1 (E4) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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       Uppsatsförfattare 2 

 

1. Vad gjorde eleverna? 

A. Vilka platser besöktes? 

Uppsatsförfattaren beskriver allt som man kan se i Köpenhamn. Han beskriver saker 

och ting på ett fint sätt. Men på grund av beskrivningarnas mångfald är det svårt att 

avgöra om han själv var där eller om han gör en allmän beskrivning. Det är på få 

ställen han säger att han var där. Men i alla fall var han i Köpenhamn i en vecka och 

börjar uppsatsen med att beskriva stadens sevärdheter. Han nämner rådhuset, 

Vesterbrogade - den största gatan – och Tivoli, som han beskriver men inte nämner  

om han var där. Han börjar omnämna museer, Nationalmuseum, Hirschsprungske 

Samling, Statens museum for kunst och Thorvaldsens museum. Men bara i fråga om 

de två sistnämnda museerna talar han om föremål som han tyckte om, och därför 

drar jag slutsatsen att åtminstone de museerna har han besökt. Under tio dagar efter 

köpenhamnsvistelsen  gjorde Uppsatsförfattare 2en tur genom Danmarks landsbygd 

och landsortsstäder.47  Han reste från Köpenhamn söderut genom Själland, Mön och 

Fyn och därifrån genom Jylland till Himmelbjerget och återigen till Fyn, där han 

tillbringade den sista veckan.48 

 

B. Vilka tillställningar var de med om?  

Sin sista vecka tillbringade han alltså på Fyn, vid Föreningen Nordens herrgård. 

Föreningen Norden anordnade varje sommar en ungdomsvecka. Syftet med det var 

att öka kännedomen om de nordiska länderna och om vad som binder dem 

samman.49 Under dagarna arbetade eleverna och hade fri tid, då de kunde bada och 

idrotta. De lyssnade på fördrag som handlade om Nordens sammanhållning, kultur 

och språk.50 De hade också grupparbeten, där eleverna i grupper från olika nordiska 

                                                 
47 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.7, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

48 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.7, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

49 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.7, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

50 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.13, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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länder diskuterade om ländernas likheter och skillnader och vad som skulle kunna 

göras för att förbättra förståelsen mellan dem.51 På kvällarna stod eleverna för 

underhållningen. Eleverna från varje nation skulle berätta om sitt lands litteratur, 

poesi, musik m.m.52  

 

C. Vilka egna aktiviteter hade de?  

Uppsatsförfattaren nämner att förutom arbete i Föreningen Nordens ungdomsvecka 

så hade man utrymme för fritt umgänge mellan deltagarna, där de kunde bada och 

idrotta.53 Mer om egna aktiviteter sägs inte. 

 

2. Vad reflekterade de över? 

A. Miljöer: stad/natur 

Jag nämnde att uppsatsförfattaren tillbringade sin första vecka i Köpenhamn. Han 

beskriver och talar om Köpenhamns olika sevärdheter, men något utförligare 

reflekterar han över parker i Köpenhamn: 

”Liksom i nästan alla parker i Köpenhamn finner man här grävda små dammar, där 

trädens täta lövverk når ända ut i vattnet, och där svanar och änder simmar.”54 

Sedan fortsätter han att berömma parker i Köpenhamn, han talar om hur skönt det är 

att sitta omsluten av rosendoft och inte bli störd av människor eller gatubullret som 

inte hörs i någon park i Köpenhamn.55 Sedan fortsätter han säga om danskar i 

samband med parker: 

”Det tycker jag är en karaktäristisk drag hos dem att utestänga allt det, som 

människor just vill komma ifrån, när de söker sig till en park.”56  

                                                 
51 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.13, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

52 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.13, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

53 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.13, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

54 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.5, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

55 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.5, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

56 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.5, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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Efter Köpenhamn far han runt landsbygden, genom olika öar och andra små och 

stora städer. Han blir förtjust i danska landskapet och beskriver det på ett poetiskt 

sätt: 

”De två stora öarna Falster och Lolland är liksom Själland mycket flacka. Men 

kommer man upp på någon liten höjd och ser ut över det typiska danska landskapet 

runtom sig, kan man inte annat än förundra sig över dess mäktighet utan att det gör 

anspråk på storslagenhet.”57  

 

Och så fortsätter han att i denna stil beskriva det danska landskapet. Under sin resa 

besöker han bland annat staden Odense och han tycker att man får känslan av att 

staden kan ”tjäna som måttstock för Nordens kulturutveckling”.58 

 

B. Kultur/Historia 

Uppsatsförfattaren visar stort intresse för dansk kultur och historia. Jag nämnde 

tidigare att under vistelsen i Köpenhamn besöker han museer, bland annat 

Thorvaldsens museum och Statens museum for kunst. Då berättar han om saker som 

han blev fäst vid. Han berättar att det starkaste intrycket han fick från Thorvaldsens 

museum var ”Kristus-salen”59.  Och sedan fortsätter han med att med sin speciella 

stil berätta om Kristusbilden: 

”Kristus själv, där han står med utbredda händer och med sin inåtvända blick, är 

den, som försonar människorna och tar deras synder på sig. Han är på något sätt så 

kraftfullt utförd, att en inre styrka tycks utstråla från hans bild.”60   

 

                                                 
57 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.9, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

58 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.11, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

59 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

60 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

 



 

18 

 

Från besöket i Statens museum for kunst berättar han om 1800-tals konstnärer och 

om dem som han särskilt tyckte om, Christen Köbke och Fritz Syberg61. Sedan 

beskriver han Sybergs tavla som han fäste sig vid. 

”Hans ”Utsikt över Svaninge” är en tavla man måste stanna inför. Den har ett 

typiskt danskt landskaps ljusa vidöppenhet. Det är inte utfört såsom någon av 1800-

telets konstnärer skulle ha avbildat med någon staffagefigur, som drar 

uppmärksamheten till sig och koncentrerar bilden, utan han låter det flyta ut precis 

som det danska landskapet verkligen gör, utan att ge blicken något att fästa sig vid 

och omöjligt att fånga i ett enda intryck.”62  

 

När uppsatsförfattaren beskriver städerna och nämner om byggnaderna nämner han 

även om årtalen. Men en rent historisk reflektion gör han i samband med besök till 

Odense. Han säger att staden är en av de äldsta i Norden och berättar om Knud den 

helige som dräptes i Odense i slutet av 1000-talet.63  

 

C. Människor 

I själva uppsatsen säger inte Uppsatsförfattare 2mycket om danskar. Men efter 

uppsatsen kommer en sida med rubriken ”Tillägg” och där finns det fyra olika 

punkter med utsagor om olika saker. Två av dem är om danskarna och han skriver 

följande i punkt ett: 

”Detta kanske kan sägas vara ett danskt nationaldrag att röra sig, tala och umgås 

ledigt och naturligt. Det finns sällan, som man finner i många andra länder, en 

överdriven vänlighet eller onaturlig naturlighet. De är danskar rätt och slätt och 

uppträder sådana som de är.”64  

Sedan fortsätter han skriva om danskar i punkt tre: 

                                                 
61 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.6, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

62 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.6, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

63 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.10, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

64 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.15, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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”Danskarnas omedelbarhet och ljusa språk står som kontrast till finnarnas mörka 

slutenhet och främmande språk. Hos danskarna finns mycket av mellaneuropéernas 

läggning, samtidigt som de även har nordbons. De öppna, ljusa slätterna med de 

små hemtrevliga gårdarna tycks ha givit dem prägeln av gemyt och öppenhet.”65  

 

 

Finland 

       Uppsatsförfattare 3 

 

1. Vad gjorde eleverna? 

A. Vilka platser besöktes? 

Uppsatsförfattaren skriver en kort uppsats om sin vistelse i Finland. Hans resa börjar 

i Åbo, där eleverna reser i sydvästra Finland i en vecka. De gör uppehåll i 

Tammerfors, Valkeakoski och Tavastehus. Sedan säger han att deras färd riktades 

mot Helsingfors66.  I Helsingfors stannar de i två veckor. Mer än så berättar han inte 

om de besökta platserna. 

 

B. Vilka tillställningar var de med om?  

Under de två veckor som de tillbringade i Helsingfors bodde de hos privata familjer. 

Där fick de gå några dagar på ett svenskspråkig skola67.  Under resans gång fick 

eleverna höra föredrag om Finlands konst, litteratur och historia samt om landets  

ekonomiska, sociala och politiska liv68.  

C. Vilka egna aktiviteter hade de?  

Beskrivs ej. 

                                                 
65 Uppsatsförfattare 2, 1957,s.15, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

66 Vollrath Thamx, 1955,s.2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

67 Vollrath Thamx, 1955,s.6, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

68 Vollrath Thamx, 1955,s.8, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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2. Vad reflekterade de över? 

A. Miljöer: stad/natur 

Den enda staden som han beskriver och reflekterar över är Valkeakoski: 

”Särskilt utmärkande för den är dess många stora och moderna 

industrianläggningar.”69  

Sedan säger han att en tredjedel av befolkningen är sysselsatt vid industrierna. 

 

B. Kultur/Historia 

Under sin vistelse i sydvästra Finland reflekterar han över historien. Han säger att 

dessa platser är gammal germansk stenåldersbygd.  

”Från äldsta tid och till de första århundraderna e. Kr., var det samma germanska 

folkstam, som bodde i Sverige, i dessa bygder. Vid omkring hundra år e.Kr. trängde 

finsk-ugriska stammar österifrån in här.”70   

 

Sedan berättar han om 1000-talet e. Kr, om en ny svensk invandring, en inflyttning 

som bildar de nuvarande bygderna och som är grunden till Finlands fördelning i två 

stammar och språk.71  

I Helsingfors fick de gå på en svensktalande skola. Uppsatsförfattaren skriver att den 

enda skillnaden i skolan var morgonbönen72.  

 

       C. Människor 

                                                 
69 Vollrath Thamx, 1955,s.5, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

70 Vollrath Thamx, 1955,s.3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

71 Vollrath Thamx, 1955,s.4, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

72 Vollrath Thamx, 1955,s.6-7, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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Uppsatsförfattaren skriver att de överallt blev mottagna mycket vänligt och att 

finnarna visade gästfrihet73. Uppsatsförfattaren avslutar sin korta uppsats med att 

säga: 

”Jag tror, att resor av detta slaget har en stor mission att fylla i det nordiska 

samarbetets tjänst, för att skapa ökad förståelse för våra grannländers problem och 

svårigheter och för att vidga och fördjupa kontakten de nordiska länderna 

emellan.”74  

 

       Uppsatsförfattare 4 

 

1. Vad gjorde eleverna? 

A. Vilka platser besöktes? 

Uppsatsförfattaren skriver en kort uppsats om sin resa till Finland. Nästan hälften av 

uppsatsen är en historisk reflektion. Han börjar beskriva de besökta platserna med 

att nämna slottet i Åbo. Sedan fortsätter han med en historisk bakgrund, från slottets 

anläggning till Johan III:s tid75.  Eleverna besöker staden Borgå, som 

Uppsatsförfattare 4kallar ”den finske nationalskalden Runebergs hemstad.”76  Vidare 

berättar han att de åkte båt till Sveaborg, ”Nordens Gibraltar”, och sedan ger han 

borgens historiska bakgrund från 1700- till 1900-talet77.  Uppsatsförfattaren berättar 

att de besökte några få kyrkor, som han själv uttrycker: ” ett intet blygsamt antal 

kyrkor besöktes”78.  Han fortsätter att tala om kyrkornas historiska bakgrund. 

Slutligen nämner han att de har varit på en föreställning på Lilla Teatern och träffade 

skådespelarna79.  

                                                 
73 Vollrath Thamx, 1955,s.8, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

74 Vollrath Thamx, 1955,s.8, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

75 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

76 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

77 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

78 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

79 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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B. Vilka tillställningar var de med om?  

Beskrivs ej. 

 

C. Vilka egna aktiviteter hade de?  

Beskrivs ej. 

 

2. Vad reflekterade de över? 

A. Miljöer: stad/natur 

Beskrivs ej. 

 

B. Kultur/Historia 

Som jag tidigare har sagt, så gör uppsatsförfattaren under sin korta uppsats många 

historiska reflektioner, som också kommer att behandlas under den tredje 

frågeställningen. 

Han börjar med att ge en historisk reflektion över Åbo slott: 

”Slottet, som anlades omkring 1280 av svenskarna, har nästan ständigt varit under 

byggnad. Man vet att slottets ursprunglige byggmästare också varit verksam på 

Gotland, vilket lätt kan konstateras vid en jämförelse med Visby stadsmur. ”80    

 

Han fortsätter med att tala om Vasakungarnas engagemang i byggnadsverket och 

nämner speciellt Johan III. Sedan reflekterar han över Runeberg i samband med 

besöket i Borgå. Han talar om Runebergs hem, ”som har bevarats i oförändrat 

skick”81, och nämner om föremål som konstverk, fotografier och jaktvapen från 

författarens hem. 

                                                                                                                                                         

 

80 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

81 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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Deltagarna åkte sedan båt till Sveaborg och Uppsatsförfattare 4gör en kort historisk 

översikt: 

”Vad som säkert förvånade många var, att borgen inte hade byggts på en enda ö, 

utan på ett tiotal stora och små öar. En plan har redan år 1747 utarbetats av A. 

Ehrensvärd för uppförandet av en fästning utanför Helsingfors.”82     

 

Han fortsätter med att tala om fästningen under ryska kriget 1808-1809, berättar om 

fästningens modernisering under 1900-talet, bolsjevikernas ockupation 1917 och 

fästningens återerövring med tysk hjälp 1918, då man ger nytt namn till Sveaborg, 

Suomenlinna (Finlandsborg)83.  

Han talar om kyrkor som de besökte och tyckte att det var lätt att skilja de moderna 

kyrkorna från dem som byggdes två sekler tidigare. Han skriver att de moderna 

kyrkorna ofta ger ett fågelholksliknande intryck. Dessa små kyrkor behövdes för att 

en halv miljon karelare flyttade västerut efter andra världskriget, och de behövde 

förutom bostäder och arbeten en religiös församling84.  

        

       C. Människor 

       Beskrivs ej. 

 

Uppsatsförfattare 5 

 

1. Vad gjorde eleverna? 

A. Vilka platser besöktes? 

 

                                                 
82 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

83 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

84 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2-3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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Det är också en kort uppsats om resan till Finland. Den första sidan reflekterar 

uppsatsförfattaren över Finland: vad är Finland och vad vet vi om Finland? Han 

resonerar också över varför han valde Finland istället för andra nordiska länder. Han 

skriver sin uppsats lite annorlunda. Han beskriver endast lite om saker som de gjorde 

och istället reflekterar han över Finland. Han säger: 

”Det är inte meningen, att detta skall bli en reseskildring av traditionell typ, men det 

kan kanske vara på sin plats att säga något om det program, som hade uppgjorts för 

vår (stipendiaternas) resa.”85  

 

Och så säger han att de besökte fabriker av olika slag och nämner Tammerfors Stål 

och Linnemanufaktur och att dessa fabriksbesök har varit lärorika86.  

Han säger inte direkt var de har rest men när han reflekterar över finsk miljö så säger 

han: 

”Landskapet i de södra delarna, där jag reste, skulle kunna vara hämtat från 

Mellansverige.”87  

Jag är inte ute efter jämförelse eller miljöreflektion i det här läget utan den aspekten 

kommer senare. Jag vill bara konstatera att han har i rest i södra Finland, vilket han 

nämner av en tillfällighet. 

 

B. Vilka tillställningar var de med om?  

Uppsatsförfattaren berättar att en stor del av tiden upptogs av föredrag och börjar 

nämna några av ämnena: ”Finlands historia”, ”Språkfrågan i Finland” och ”Industri 

och jordbruk i dagens Finland”.88  

Sedan nämner han att han gick på en svenskspråkig skola i Finland och hade mycket 

vänliga ”klasskamrater” under kort tid. 

                                                 
85 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

86 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

87 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

88 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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C. Vilka egna aktiviteter hade de?  

Beskrivs ej. 

 

2. Vad reflekterade de över? 

A. Miljöer: stad/natur 

Uppsatsförfattaren skriver inte något om städer eller miljön, förutom det som jag har 

nämnt tidigare: 

”Landskapet i de södra delarna, där jag reste, skulle kunna vara hämtat från 

Mellansverige.”89  

Mer än så om miljön säger han inte. 

 

B. Kultur/Historia 

Uppsatsförfattaren behandlar Finlands kultur och historia mycket djupare än miljö 

eller tillställningar som han har varit med om. Han inleder sin uppsats med följande 

ord: 

”Finland är väl för många ett nästan okänt land. Man vet att det hör till Norden, att 

det har tillhört Sverige i mer än ett halvt årtusende, och att finnarna är duktiga 

idrottsmän.”90  

Sedan talar han om vad som är speciellt med Finland och markerar språket som är 

”fullständigt främmande”91, vilket gör att man verkligen känner sig utomlands i 

jämförelse med Danmark och Norge. 

Vid annat tillfälle, när han talar om samhörighetskänsla, så säger han igen: 

”Denna samhörighetskänsla kan ha sin grund i att Sverige och Finland i drygt 600 

år varit lyckligt förenade till ett rike.”92  

                                                 
89 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

90 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

91 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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Det verkar som om denna historiska bakgrund är viktig för uppsatsförfattaren. Sedan 

talar han om Finlands tvåspråkighet, att svensktalande blir färre och färre på vissa 

ställen, och så fortsätter han med att säga att svenska inte kommer att avskaffas än 

på mycket länge, eftersom ”myndigheterna inser vilken enorm betydelse den har för 

nordiska samarbetet.”93  

I samband med skolan som han gick så säger han att den är mycket likartad den 

svenska skolan94.  Därefter säger han att den första skolan i Finland grundades i Åbo 

i slutet av 1200-talet och att den första finskspråkiga skolan grundades 185895.  

Senare diskuterar han Finlands relation med Ryssland och säger att närheten till 

Ryssland har haft inflytande på människornas sätt att tänka96.  Men trots det östliga 

inflytandet så får Finland inflytande även från Norden. 

 

C. Människor 

I början av sin uppsats skriver uppsatsförfattaren: 

”En del människor tar avstånd från finnarna, man säger att de drar kniv jämt och 

samt, dricker våldsamt, o.s.v.”97  

Och sedan säger han att det är okunskapen som gör att man fortfarande har gamla 

fördomar. Senare, när han talar om anledningen till att han har valt Finland som 

resmål, säger han att han vill ”lära känna landet och människor och på så sätt bli 

kvitt fördomarna.”98  I samband med skolan berättar han om elever som han har 

positiva minnen av. Han skriver att de var vänliga från början, hjälpsamma och 

                                                                                                                                                         
92 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

93 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

94 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

95 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

96 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

97 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

98 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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trevliga99.  Lite längre fram skriver han att gruppen överallt blev mottagen ”med en 

hjärtlighet, som var översvallande.”100  

 

       Uppsatsförfattare 6 

 

1. Vad gjorde eleverna? 

A. Vilka platser besöktes? 

Hela uppsatsförfattarens uppsats utspelar sig i staden Tammerfors. Men han nämner 

i början att ”fartyget stävar genom Åbo skärgård in mot staden, “101 och han 

betraktar öarna och talar om dem.  Man skulle kunna tro att det är en dags 

upplevelse som han skriver om. Han skriver att han vandrar hela tiden, han vandrar 

genom staden102, genom parker, går mot gammal stadsdel103.  Han vandrar runt hela 

dagen. På vägen får han syn på en byggnad och nyfikenheten drar honom dit. Det 

visar sig vara ett bibliotek. Han kommer in och finner finlandssvenska böcker.  

Vidare går han mot gamla stadsdelen och på vägen tillbaka mot de centrala delarna 

av staden besöker han konstmuseet. Efteråt besöker han en kyrka och promenerar på 

kyrkogården104.  

 

B. Vilka tillställningar var de med om?  

Beskrivs ej. 

 

C. Vilka egna aktiviteter hade de?  

                                                 
99 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

100 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

101 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

102 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

103 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.5, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

104 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.8, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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Det verkar som hela uppsatsen som beskrivs, stadspromenad och de platser som han 

har varit på är hans egen aktivitet. Han säger ingenting om gruppen. Han skriver 

alltid i singularis och nämner ingenting om andra elever. 

 

2. Vad reflekterade de över? 

A. Miljöer: stad/natur 

När han passerar Åbo skärgård beskriver han de kringliggande öarna. Han skriver att 

man inte kan se något tecken på liv på öarna. Sedan jämför han likheter och 

olikheter med den svenska arkipelagen105.   

Han skriver lite om Tammerfors och säger att det finns mycket folk där och där kan 

man träffa människor med alla sysselsättningar106.  Sedan talar han av en tillfällighet 

om den finska landsbygden, som påminner om den småländska på grund av sin glesa 

befolkning, sina små åkrar, stora skogsområden och slingrande små vägar107.  

 

B. Kultur/Historia 

När uppsatsförfattaren besöker biblioteket finner han, som han säger, ” 

finlandssvenska litteraturen i sitt hemland.”108  Han räknar upp författarna som han 

finner där, bland dem Runeberg, Hagar Olsson, Barbro Mörne och flera andra. Han 

berömmer finlandssvenska litteraturen och tycker att den står sig bra i jämförelse 

med rikssvensk och finsk litteratur. Han räknar upp några finska författare och 

avslutar med att nämna författaren Sillanpää, som fick Nobelpriset109.  Sedan talar 

han om språkfrågan, som har varit ett mycket omdebatterat problem och hur det ser 

ut för närvarande110.  

                                                 
105 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

106 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

107 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.6, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

108 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.3, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

109 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.4, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

110 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.6, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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När han besöker konstmuseet bekantar han sig med de finska konstnärerna. Han 

nämner Albert Edelfelt, Gallen-Kallela och den som han beundrar mest, Magnus 

Enckell. Han fortsätter tala om konst, måleri och skulptur och nämner Wäinö 

Aaltonen som gjorde den finska bildhuggarkonsten världsberömd111.  

 

       C. Människor 

Som jag tidigare har nämnt, beskriver han i början av uppsatsen Tammerfors och 

säger att där kan man finna mycket folk med alla sysselsättningar.” Är det då samma 

människor, som man ser i vilken svensk stad som helst?” frågar han sig själv och 

fortsätter att besvara den: 

”Nej, kan man lugnt säga. Det så typiska västerländska jäktet saknas. Folk ger sig 

tid till mycket, som ligger utanför deras ordnade program. De ger sig tid att prata 

med människor, ger en hjälpande hand, försöker ge råd och upplysningar och 

mycket annat, som kan lätta upp och förgylla tillvaron.”112  

 

 

       Analys 

Uppsatsförfattarna fick vara med om skolresor till grannländerna Danmark och 

Finland. Platserna de besökte i första hand var museer och historiska monument. 

Stor vikt lades vid språkfrågan. Enligt Benedict Andersson är det allra viktigaste 

med språket dess förmåga att skapa föreställda gemenskaper och det blir uppenbart 

hur den föreställda gemenskapen träder fram hos eleverna, när de kommer till ett 

land där de kan göra sig förstådda på sitt modersmål. Att uppsatsförfattare 1 kunde 

känna sig hemma i ett danskt hem var inte konstigt. Efter att ha lärt känna danskarna 

kunde han konstatera att de studerade mer svenska än vi svenskar studerar danska.  

Man skulle kunna tolka uppsatsförfattaren 1s upplevelse av danskar att för honom 

var danskar lika mycket svenskar som vilken svensk som helst. Dessutom 

                                                 
111 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.7, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

112 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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reflekterade han en del om den gemensamma historien som Sverige och Danmark 

delar.   

Elementet språk träder fram även i uppsatsförfattaren 2s uppsats. Språket är ju ett av 

de viktigaste tecknen på nationell identitet och det som binder folk samman i en 

nation. Ett språk som liknar ens eget språk uppfattas som nära släkt. Man säger ju 

ofta broderland. Och här säger uppsatsförfattaren 2 om danskarnas ”ljusa” språk i 

kontrast till finnarnas ”främmande” språk. Det är alltså språket som avgör för 

honom vilken nation som är främmande för ens kultur. Sedan talar han om 

danskarnas egenskaper och säger att de har mycket av nordbons. Det är också 

intressant att lägga märke till, för här gör uppsatsförfattare 2 en avgränsning på vem 

som är ”en av oss”. Här ser jag alltså hur uppsatsförfattare 2 befäster sin 

nationalidentitet: uppsatsförfattare 2 själv är nordbo och talar ett visst språk och så 

ser han danskar som har mycket av nordbo som talar ett ”ljust” språk som liknar 

svenskan i kontrast till ”slutna” finnar med främmande språk.  

I uppsatsförfattare 3 uppsats ser man en medvetenhet som finns hos honom, 

nämligen ”nordiska länder”. Han tycker att de nordiska länderna bör lära känna 

varandra bättre, fördjupa kontakten och samarbeta. För honom är det grannskapet i 

nordiska länder som är viktigt. Att vara från ett nordiskt land betyder samhörighet 

med hans egen kultur. I det här fallet kan man konstatera att Norden för 

uppsatsförfattare 3 avgränsar oss nordbor från de andra, de som inte gör och tänker 

som vi, och ger oss en identitet och känsla av samhörighet.  

Uppsatsförfattare 4s resa har definitivt upphöjt och befäst hans nationalidentitet. 

Själv säger han ingenting just om detta, men däremot kan man tolka vad som skulle 

kunna kallas för tecken på nationalkänsla, som han har omedvetet i sina utsagor. 

Han kommer till ett annat land, där han ser Åbo slott som hans svenska ”förfäder” 

har byggt upp. Om man åker utomlands och ser ett slott byggt av ens eget folk, så 

skulle man känna sig stolt och det gör han också. Han blir lika stolt över att se 

Sveaborg, som han berättade var byggt av A. Ehrensvärd, som var svensk 

greve.113”Här har våra förfäder varit och här har de byggt”. Det är den här tanken 

som växer hos resenärer och gör dem stolta över sitt land och över sitt folk. 

                                                 
113 http://www.suomenlinna.fi/sv/fastning/historia/historiska_personer/augustin_ehrensvard 
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Uppsatsförfattare 4 avslutar sin uppsats med att berömma resan och framhåller hur 

minnesvärd den var, och han slutar med: 

”Danskar, norrmän, finnar och svenskar fick uppleva någonting tillsammans, som 

ökade förståelsen för det nordiska samarbetet och livsgemenskapen.”114  

Jag vill bara återigen markera den ”nordiska” medvetenheten som finns hos 

resenärerna. Efter resan tycker de att den bör fördjupas för ökad förståelse och 

livsgemenskapen, som Uppsatsförfattare 4själv nämner.  

Uppsatsförfattare 5 visar också ett tydligt tecken på att resan befäste hans 

nationalidentitet. Det får man se i de utsagor där han exempelvis säger att 

samhörighetskänslan hos finländarna och svenskarna är starkare än i något annat 

nordiskt land115. Och sedan säger han att ”Sverige och Finland i drygt 600 år varit 

lyckligt förenade till ett rike.”116 Han ser alltså Finland som en del av sin egen 

historia och därför har han denna starka samhörighetskänsla trots det främmande 

språket. Uppsatsförfattare 5 avslutar sin uppsats med följande ord: ”Jag upptäckte 

många olikheter mellan Finland och Sverige, men, vad som är mera värdefullt, jag 

såg också mycket gemensamt.”117 Sedan fortsätter han: ”Säkerligen instämmer mina 

resekamrater med mig i min åsikt, att denna resa har varit så otroligt givande just 

för att den har stärkt vår känsla av gemenskap med och vår kunskap om vårt 

broderland Finland.”118 Begreppet ”broderland” är ett huvudelement i frågan om 

”nationalidentitet”. Broderländer är de länder som antingen har liknande språk eller 

en gemensam historia, och i det här fallet ser uppsatsförfattare 5 sin samhörighet 

med Finland tack vare den gemensamma historien. 

Även resenären Uppsatsförfattare 6 har fått sin ”dos” av nationalkänsla. När han 

passerar salutorget hör han samtidigt svenska och finska: ”Här bland alla människor 

får jag verkligen uppleva hur två språk möts och slits mot varandra.” Men sedan, 

direkt därefter, visar han tydligt tecken på nationalkänsla, när han fortsätter: 

                                                 
114 Uppsatsförfattare 4 1967,s. 2, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

115 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

116 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 1, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

117 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 4, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

118 Uppsatsförfattare 5, 1961,s. 4, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 
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”Överhuvudtaget kan jag inte låta bli att förundras över, hur stor betydelse det 

svenska språket har i Finland. Jag hade knappast kunnat tänka mig, att så många 

finländare är uppvuxna under rent svenska förhållanden. Nästan överallt kan jag 

göra mig förstådd.”119 Återigen finns det utrymme för att bli stolt över Sverige, 

framför allt det svenska språket, som man trots att det inte är ett internationellt språk 

kan göra sig förstådd med i Finland och som har stor betydelse. Och ”finländare 

uppvuxna i rent svenska förhållanden” säger mycket om samhörighetskänslan som 

vi tydligt ser hos uppsatsförfattaren uppsatsförfattare 6. Att vara uppvuxen i samma 

förhållanden som ens eget folk förstärker samhörighetskänsla. Att höra sitt språk 

talas utomlands och inse att det också är ett viktigt språk i det landet får en att känna 

sig stolt över sitt land och sitt språk. Här får man också ett exempel på hur 

nationalidentitet reproduceras genom språket. Man kan samtidigt konstatera hur stor 

betydelse ett språk har och hur mycket ett språk bidrar till bildandet av 

nationalidentitet. 

Även Andersons beskrivning av det han kallar för ämbetsmannens pilgrimsfärd120 

som ämbetsmannen gör mot maktens centrum förklarar hur och på vilket sätt som de 

här resorna bidrog till skapandet av nationalkänsla hos dessa elever. Eleven började 

sin resa från Sverige till grannländerna, i Andersons mening mot en bergshöjd. 

Under denna resa, som likt en spiral med vägar i slingrande rad som cirkelbågar, det 

vill säga färden mot ett grannland, mötte denna elev andra elever som var på väg dit 

och ju närmare toppen han kommer, desto mindre cirkelbågar blir det, med andra 

ord snart är eleven framme vid destinationen i det grannland som de är på väg till.  

Denna pilgrimsfärd som har sin början i Sverige avslutas i ett grannland. Som sagt, 

på vägen till grannlandet, det vill säga uppåt på sin spiralväg, möter eleven andra 

elever, pilgrimer, från andra skolor eller andra klasser. Elever som delar samma 

statsspråk med sina skolkamrater upplever de som reskamrater och då utvecklas ett 

medvetande om ett sammanhang” varför är vi… här… tillsammans?”   

   

 

                                                 
119 Uppsatsförfattare 6, 1957,s.6, Vol 1 ( E4 ) Reseberättelser, Beskowska skolan,SSA 

120 Anderson, Benedict. (1992). Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring nationalismens ursprung 

och spridning. Göteborg. Daidalos 
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Diskussion 

Syftet med denna studie är att utifrån Beskowska skolans elevers uppsatser se om 

och hur skolresor befäster nationalidentitet. Frågeställningen som är belyst i denna 

uppsats är huruvida skolresor befäster nationalidentitet hos eleverna från Beskowska 

skolan. Slutligen i mitt resultat har jag kommit fram till att skolresorna som 

Föreningen Norden anordnade bidrog till att befästa nationalidentitet hos eleverna. 

Studien har visat att det grundläggande för skapandet av nationalidentitet hos dessa 

elever var gemensam kultur, gemensam historia, medvetandet om Norden och en 

känsla av gemenskap med danskar och finländare. Kultur och historien om 

ursprunget var något som eleverna reflekterade mycket över. Museer som de besökte 

tycks ha bidragit till att förstärka det nationella medvetandet. Min slutsats är att 

nationalidentitet skapades hos dessa elever genom de olika utflykterna till naturen, 

museibesök samt igenkännande av den gemensamma historien och språket. 

Skapandet av nationalidentitet är en process där man blir medveten om den 

gemensamma kulturen och historien. Eftersom nationalidentitet skapas genom att 

det väcks ett nationellt medvetande kan jag dra slutsatsen att nationalidentitet eller 

känsla för nationen inte är någonting som man föds med. I och med detta kan jag 

hålla med om att idén om nationalidentitet förefaller som en del av ”den föreställda 

gemenskapen” som Benedict Anderson hävdade121, alltså att nationalidentitet inte är 

någon verklig företeelse. Även Andersons beskrivning av ”ämbetsmannens 

pilgrimsfärd” som ämbetsmannen gör mot maktens centrum förklarar hur och på 

vilket sätt som de här resorna bidrog till skapandet av nationalkänsla hos dessa 

elever, där ett medvetande om en nationell gemenskap skapades under resans gång.  

Dessa resor som eleverna gjorde kan man betrakta som ett instrument för att befästa 

nationalidentitet hos dem. Detta är inte uttalat i syftet med dessa resor utan man 

hänvisar till ett pedagogiskt syfte. Det är mycket möjligt att man såg nationalismen 

som en idealbild, att det var viktigt att medborgarna befäste nationalidentiteten och 

var medvetna om sin nation redan från barndomen. Men det kan också ha varit en 

del av landets medvetna politik.   

                                                 
121 Anderson, Benedict. (1992). Den föreställda gemenskapen. Reflektioner kring nationalismens ursprung 

och spridning. Göteborg. Daidalos 
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För vidare forskning vore det intressant att ta reda på varför staterna befäster 

nationalidentitet hos sina medborgare. Vad är syftet med detta? Eftersom staterna för 

en medveten kulturpolitik och det måste finnas en kulturpolitisk plan bör det alltså 

finnas ett visst syfte med att staterna befäster sina medborgares nationella identitet. 

Det vore också intressant att jämföra dagens kulturpolitik som inkluderar 

befästandet av nationalidentitet med samma arbete som propagandaministeriet förde 

under andra världskriget i Tyskland.  
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