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Sammandrag 
 

Nyckelord: Litteratursvetenskap,  litteraturdidaktik, feministisk litteraturteori, 

läromedelsanalys,  Selma Lagerlöf. 
 

Detta examensarbete granskar framställningarna av Selma Lagerlöf i gymnasieskolans 

litteraturhistoriska översiktsverk utifrån ett feministiskt litteraturteorietiskt perspektiv för att 

blottlägga ifall det förekommer skevheter i beskrivningarna av hennes författarskap som 

grundas i hennes könstillhörighet. Undersökningen utgår ifrån ett idékritisk 

närläsningsstudium av sexton stycken gymnasiala litteraturhistorier. Källmaterialet besitter ett 

tidsspann som sträcker sig över 118 år från den fjärde omarbetade upplagan av Karl Warburgs 

Svensk litteraturhistoria i sammandrag: lärobok för skolor och själfstudium tryckt år 1894 till 

och med tredje reviderade utgåvan av Hans-Eric Ekengren & Brita Lorentzson-

Ekengrens Ekengrens svenska. Litteraturbok 2 från år 2012. 

Resultatet i studien visar att läroböckerna traderar en dualistisk bild över Lagerlöfs 

författarskap. Där de både hyllar henne som en populär författare med stor inbillningskraft, 

men också framställer henne som en passiv och omedveten konstnär. Studiens rön visar att 

genussystemets underordnande av det kvinnliga könet även gör sig gällande i 

gymnasieskolans litteraturhistoriska översiktsverk.   
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1. Inledning 
 

Hon [Marianne Sinclaire] gick fram och slog ett par tunga slag på ingångsdörren. Hon fattade i 

dörrvredet och skakade, så att det dånade i hela huset. Ingen kom och öppnade [.…] Den store 
brukspatron Melchior Sinclaire hade rest hem för att stänga Björnes portar för sitt enda barn. […] 

Den sköna unga kvinnan stod alltjämt utanför hemmets dörr. Än skakade hon låset i vanmäktig 

vrede, än föll hon på knä, knäppte sina sargade händer och bad om tillgift. Men ingen hörde henne, 

ingen svarade, ingen öppnade.1 
 

Ovanstående textpassage återfinns i Selma Lagerlöfs förstlingsverk Gösta Berlings saga och 

handlar om hur Marianne stängs ute ifrån fadershemmet efter att hon kysst den avsatta prästen 

Gösta Berling. Hennes mor försöker därpå släppa in Marianne, men blir med våld hindrad av 

Melchior. Som en hämnd mot faderns våld emot modern lägger sig Marianne i en snödriva för 

att invänta döden.2 

Textpassagen skulle kunna användas som en metafor för patriarkatet och kvinnors 

sekundära position inom detta. Fadershemmet får i metaforen symbolisera samhällsnormen 

och Mariannes utestängning och kamp om att komma in får beteckna kampen om att få bli en 

del av denna samhällsnorm, för att inte längre ses som en anomali. Jämställdhetsdebatten har 

rasat i västvärlden sedan 1800-talets första hälft. Den långa kampen för lika rättigheter mellan 

könen har bland annat resulterat i införandet av den lika och allmänna rösträtten i Sverige år 

1919. Kampen för jämställdhet är dock inte till ända ännu utan pågår alltjämt. I den svenska 

gymnasieskolans läroplan återfinns jämställdhet som en viktig byggsten i värdegrunden. 

Enligt mig är det därför av yttersta vikt att alla gymnasielärare är medvetna om de, många 

gånger subtila, mekaniker och processer som bidrar till att skapa hierarkier mellan män och 

kvinnor. Detta examensarbete syftar därför till att undersöka ifall det går att skönja att 

kvinnliga författarskap nedvärderas i litteraturhistoriska översiktsverk för gymnasieskolan. 

Det ska redan här i inledningen påpekas att detta examensarbete i vissa avseenden har en 

gengångare i Veronika Lönners examensarbete Fantasins fanbärare ifrån Högskolan i Gävle 

publicerad år 2011. Hon har valt att undersöka hur bilderna av Verner von Heidenstam och 

Lagerlöf har förändrats i gymnasieskolans litteraturhistorier mellan åren 1894 till 1998. Min 

uppsats utgår, till skillnad ifrån hennes, ifrån ett tydligt feministiskt litteraturteoretiskt 

perspektiv och ska enbart undersöka framställningen av Lagerlöf. Jag har i den mån det varit 

möjligt försökt att välja andra läromedel eller andra upplagor av de äldre läroböckerna jämfört 

med Lönner.  
 

1.1. Bakgrund 
 

I januari år 2006 presenterade kulturministeriet i Danmark en kulturkanon bestående av 108 

verk inom bland annat arkitektur, bildkonst och litteratur som skulle fungera som en 

introduktion till det danska kulturarvet.3 Detta väckte även debatt om ett införande av en 

kulturkanon i Sverige, framförallt diskuterades införandet av en svensk litteraturhistorisk 

kanon. Debatten var stundom het på dagstidningarnas kultur- och debattsidor där 

författarnamn och verktitlar samt nackdelar och fördelar med ett eventuellt införande 

dryftades. Trots den livliga debatten återfanns ingen litteraturkanon i de nya ämnesplanerna 

                                                
1 Lagerlöf (1934), ss. 77-79. 

2 Lagerlöf (1934), ss. 68-81. 
3 Kulturkanonen (2012), www.kum.dk (2012-12-10). s. 3. 
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för ämnet svenska i gymnasieskolan som sjösattes till höstterminen år 2011. En författare som 

återkommande dök upp i debatten som en del av en eventuell litteraturhistorisk kanon var 

Lagerlöf. Anna Nordlund hävdar i Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år att 

Lagerlöfs plats i litteraturkanon är okontroversiell.4 Hennes position skulle kunna motiveras 

med det faktum att Lagerlöf var den första kvinnliga och svenska författare som tilldelades 

Nobelpriset i litteratur år 1909. Hon blev också den första kvinnliga ledamoten i Svenska 

Akademien år 1914. År 1907 blev hon även som första kvinna utnämnd till hedersdoktor vid 

Uppsala universitet. Under sin levnad var Lagerlöf också den mest översatta svenska 

författaren.5 Dessa bedrifter är skäl nog att ge henne en plats i litteraturhistorien. Innan 

redogörelsen fortskrider är det på sin plats att reda ut vad som menas med begreppet 

litteraturhistorisk kanon. Staffan Bergsten och Lars Elleström beskriver den 

litteraturhistoriska kanon i Litteraturhistoriens grundbegrepp på följande vis: 
 

[O]rdet [kanon] betyder bokstavligen norm eller rättesnöre. […] Den litteraturhistoriska kanon 

består av de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak 

anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och 

föra vidare.6 
 

För att upptas i litteraturkanon måste ett författarskap paradoxalt nog dels innefattas i en 

idéhistorisk koherens samt dels vara litterärt nyskapande.7 Lena Sohl skriver i 

Litteraturvetenskapen ur ett genusperspektiv att en litteraturhistorisk kanon blir normbildande 

i bedömningen av litterär kvalité.8 Till följd därav reproducerar kanon dessa 

litteraturvärderingar från en generation till nästa.9 Dess inverkan hos litteraturhistoriens publik 

är således bunden till dess framtoning.10  

Den första kontakten som unga får med Lagerlöfs litterära alster sker merendels i 

skolvärlden. Eleverna möter presentationer av Lagerlöf såväl genom lärarpresentationer som 

genom lärobokstexter. I ämnet svenska framträder en specifik form av lärobok inom temat 

litteratur, nämligen litteraturhistoriska översiktsverk. Det är i denna läromedelsform som 

eleverna möter framställningar av författare och deras produktion.  

Med bakgrund till den nämnda litteraturkanondebatten som blossade upp år 2006 förefaller 

det som att ett studium kring bilden av Lagerlöf i läroböcker vore på sin plats. Denna uppsats 

syftar således till att undersöka hur Lagerlöf presenteras i litteraturhistoriska översiktsverk för 

den svenska gymnasieskolan. 
 

1.2. Teoretiska utgångspunkter 
 

Nedan kommer jag tematiskt redogöra för detta examensarbetes teoretiska utgångspunkter. 

Förhoppningsvis blir de teoretiska tankegångarna mer klargjorda genom denna disposition. 
 

 

 

                                                
4 Nordlund (2008a), s. 26. 
5 Nordlund (2008b), www.fof.se (2012-12-10). 
6 Bergsten & Elleström (2004), s. 31. 

7 Bergsten & Elleström (2004), s. 35. 
8 Sohl (2000), s. 14. 

9 Sohl (2000), s. 13. 
10 Williams (1997), s. 29. 
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1.2.1. Genussystem, genuskontrakt och könsordningar  
 

Yvonne Hirdman menar i artikeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning” att termen genus åsyftar det kulturellt formade könet.11 Nina Björk menar i 

Under det rosa täcket att kvinnor formas till kvinnor genom att anamma de sociala normer 

och förväntningar som samhället pålagt femininitet.12 De sociala begränsningarna som 

påläggs kvinnan är inte naturligt självklara.13 Tillägnelsen av genus sker enligt Hirdman via 

det hon kallar för genussystemet. Det är ett komplext system där värderingar, principer och 

förväntningar skapar vissa karaktäristika likformigheter som syftar på att skapa en 

strukturerad organisation kring och mellan könen. Genussystemet upprätthålls via två lagar. 

Den första ämnar tudela könen och den andra ska skapa en könshierarki. Det är genom denna 

rangordning som mannen sanktioneras att bli människa eller alltings mått.14 Tudelningen 

mellan könen blir meningsfylld eftersom separationen pålägger olika aktiviteter, 

förväntningar och normer på könen, vilket resulterar i att man kan särskilja könen ifrån 

varandra. Genom differentieringen kan sedan den ena parten ställa sig över den andra i en 

makthierarki.15 Uppfattningarna om hur könen ska agera emot varandra, förmedlas enligt 

Hirdman via genuskontrakt. Kontrakten övertas av den yngre generationen genom 

socialisering och uppfostran.16 Detta blottlägger att genussystemet i sig är reproducerande.17  

Hirdman hävdar i Genus: om det stabilas föränderliga former att manlighetens 

grundläggande rättsnorm är ”att vara Man är att inte vara Kvinna [Hirdmans kursivering]”.18 

Struktureringen av maskuliniteten sker därför i förbindelse med skapandet av femininiteten.19 

Kvinnan kom att förknippas med kropp och blev därmedelst ett objekt.20 Sammanflätningen 

mellan kvinna och kropp ledde till att hon även sammanlänkades med naturen. Mannen kom 

däremot att knytas till subjektet eftersom han ansågs representera ande och själ. Mannen blev 

därigenom ansedd som kulturens upprätthållare.21 
 

1.2.2. Feministisk litteraturforskning  
 

Den feministiska litteraturvetenskapliga forskningen utgår ifrån könsproblematiken, vilket 

särskiljer denna teoretiska inriktig från andra litteraturvetenskapliga teoribildningar.22  Enligt 

Annette Kolodny uppstod den feministiska litteraturforskningen för att blottlägga kvinnliga 

könsstereotyper inom såväl skönlitteratur som litteraturforskningen.23 Den feministiska 

litteraturforskningen skulle jämväl exponera hur litteraturen och forskningen kring den blir 

förmedlare som fortplantar genusföreställningar. Genom att utmana den sedvanliga 

                                                
11 Hirdman (1993), s. 148. 

12 Björk (1996), s. 139. 
13 Hirdman (1993), s. 146. 
14 Hirdman (1993), s. 149. 
15 Hirdman (1993), s. 151. 
16 Hirdman (1993), s. 153. 
17 Hirdman (1993), s. 157. 
18 Hirdman (2003), s. 48. 
19 Sjöberg (2001), s. 16. 
20 Björk (1996), s. 131. 
21 Soper (1995), s. 91. 
22 Iversen (1997), s. 55. 
23 Kolodny [1980] (1991), s. 97. 
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litteraturforskningens tolkningar av författarskap och litterära verk hoppas den feministiska 

litteraturforskningen väcka en kritisk debatt som mynnar ut i ett omdanande av detta 

vetenskapliga fält.24 En av inriktningarna inom den feministiska litteraturforskningen är 

feministisk litteraturkritik som innebär att läsaren genom en kritisk inställning ska bemöta den 

mansdominerade traditionen som den möter vid läsningar för att därigenom fundera över 

könsrollernas konstruktion.25 Kolodny förklarar att den litteraturvetenskapliga feministiska 

forskningen har anklagats för att utgöra ett hot emot den västerländska litteraturtraditionen, 

men hon menar att denna forskningsinriktning inte syftar till att omkullkasta 

litteraturtraditionen utan snarare revidera den och bredda kanon för att bereda plats åt fler 

kvinnliga författare och deras litterära alster.26  
 

1.3. Forskningsöversikt 
 

Efter att ha återgivit de teoretiska utgångspunkterna som detta studium grundas i ska nu den 

relevanta tidigare forskningen till denna uppsats avhandlas. Forskningen kommer att 

presenteras i tematiska underrubriker som ämnar göra materialet mer lättöverskådligt. 

 

1.3.1. Feministisk litteraturkritik visavi kanon 
 

Ebba Witt-Brattström skriver i Ur könets mörker att litteraturhistorien i det närmaste framstår 

som enkönad vid en granskning av de svenskspråkiga litteraturhistoriska översiktsverken.27 

Joanna Russ fastslår syrligt efter Van Gervens ord att en kvinnlig författare måste vara 

extraordinär för att överleva sin samtid, vilket en manlig diktare ej behöver vara.28 De 

kvinnliga författarna erhåller endast åtta procents textutrymme i det senaste stora allmänna 

litteraturhistoriska översiktsverket, Sven Deblanc och Lars Lönnroths Den svenska 

litteraturen, påvisar Witt-Brattström.29 När kvinnliga författare väl bereds plats i de 

litteraturhistoriska översiktsverken presenteras de på ett knapphändigt vis, vilket ytterligare 

förstärker deras marginalisering.30 Litteraturkanons urvalskriterier sägs bygga på estetiska 

kvaliteter i texterna framhåller Anna Williams i Stjärnor utan stjärnbilder.31 Sofia 

Falkenmark och Negar Naseh hävdar i Litteraturvetenskap A ur ett genus- och 

mångfaldsperspektiv att kanons uppbyggnad är att betrakta som ett resultat och effekt av 

samhälls- och litteraturhistoriska värderingar.32 Birgitta Holm menar att dessa värden är 

formulerade av män och att det är deras litterära omdömen som har härskat.33 Lillian S. 

Robinson anför att kanon är en gentlemannamässig överenskommelse där de av fel klass eller 

kön ej äga tillträde.34 Kanon skulle därmed kunna beskrivas som en skapelse av västerländska 

                                                
24 Arping, & Nordenstam [2005] (2005), s. 7. 
25 Iversen (1997), s. 56. 

26 Kolodny [1980] (1991), s. 101. 
27 Witt-Brattström (1993), s. 231. 

28 Russ [1983] (1991), s. 195. 
29 Witt-Brattström (1993), s. 229. 
30 Falkenmark & Naseh (2009), s. 46. 
31 Williams (1997), s. 30. 
32 Falkenmark & Naseh (2009), s. 45. 
33 Holm [1994/1996] (2005), s. 114. 
34 Robinson [1983] (1991), s. 213. 
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vita män ur bourgeoisien.35 Detta gör att den litteraturhistoriska kanon till största del 

behandlar just borgerliga västerländska författande män.36 

Irene Iversen skildrar i ”Feministisk litteraturteori” att det under tidigt 1900-talet uppstod 

en konflikt mellan könen inom den litterära arenan. Konflikten bottnade i det ökande antalet 

kvinnliga författare. Fram till dess hade denna scen varit genomgående mansdominerad och 

scenförändringen ledde till att männen bemötte kvinnornas entré i litteraturen med ”ångest 

och aggression”.37 Enlig Jane Duran såg många av de manliga författarna kvinnornas 

inmarsch på den litterära scenen som en attack i kampen mellan könen och de valde därför att 

medvetet motarbeta dem.38 Anna Williams beskriver i Åttitalister och kvinnliga åttitalister att 

den historiska kontexten som omgav åttitalets kvinnliga författare och deras historiska 

betydelse har förbisetts i litteraturhistorien eftersom fordran på hög estetisk kvalité inte tar 

hänsyn till dessa aspekter.39 

Tanken som förenar maskulinitet och skapandekraft härstammar ifrån antiken och tanken 

kopplade ihop biologiskt med konstnärligt skapande. Kvinnor, som enligt denna tankegång 

inte var fullkomliga varken biologiskt eller själsligt, kunde därmed inte vara konstnärligt 

förmögna. De kvinnor som likväl bejakade sin kreativa sida sågs som anomalier.40 Williams 

visar att kvinnliga författare i litteraturhistorien också transformeras till anomalier eftersom de 

placeras utanför de litteraturideologiska sambanden som männen tillhör. De har värderats 

gentemot deras manliga kollegor och inte klarat måttet och har därmed placerats utanför det 

litterära finrummet. Trots att de ibland erkänts som estetiskt bättre än de manliga författarna 

är det emellertid alltid den manliga normen som är alltings måttstång.41 Fastän vissa kvinnliga 

författare har haft en vid läsekrets samt haft ett stort inflytande på den fortsatta litterära 

utvecklingen kan de negligeras, osynliggöras och raderas ur kanon påvisar Jane Tompkins.42 

Åsidosättningen har i litteraturhistorien givits flera anledning hävdar Williams. En 

anledning till att kvinnor utestängs ifrån kanon är att de ofta har producerat texter som har 

ansetts tillhöra lägre litterära genrer, såsom exempelvis barn- och ungdomslitteratur, och 

populärlitteratur.43 De kvinnliga författarna ansågs inte heller vara kapabla att skriva litteratur 

av universell karaktär, och även denna tanke gjorde att kvinnliga författare kom att uppfattas 

som författare av andra graden.44 Eftersom det litterära etablissemanget ansåg att kvinnorna 

inte kunde skapa texter som ansågs vara av allmängiltig karaktär bedömdes deras texter också 

vara bundna till den historiska tid i vilken de skrevs.45 Karin Westman Berg skriver att 

kvinnliga författare som lyckats få ett konstnärligt erkännande anses ofta bara ha lyckats 

åstadkomma god litteratur genom att efterlikna manliga kollegor.46 Kvinnliga skalder beskrivs 

sålunda som mer beroende av inspiration utifrån än män som framställs som mer självständiga 

                                                
35 Falkenmark & Naseh (2009), s. 32. 
36 Falkenmark & Naseh (2009), s. 45. 
37 Iversen (1997), s. 56. 

38 Duran (2007), s. 20. 

39 Williams (1996), s. 62. 

40 Westman Berg [1976] (2005), s. 26. 
41 Williams (1997), s. 93. 
42 Tompkins [1981] (1991), ss. 20-21. 
43 Williams (1997), s. 30. 
44 Williams (1997), s. 192. 
45 Williams (1997), s. 40. 
46 Westman Berg [1976] (2005), ss. 35-36. 
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i sitt skapande.47 Som en följd av detta är det alltid män som ikläds rollen som galjonsfigurer, 

kulturbärare och omdanare av litteraturen. De kvinnliga författarna sammanlänkas emellertid 

till detaljer kring deras liv, leverne och emotioner.48 Tompkins skriver att sentimental 

litteratur har avfärdats som skräplitteratur inom litteraturvetenskapen.49 Kvinnliga diktare 

attribueras mindre erkännande än vad de förtjänar vad gällande deras bidrag inom såväl 

ideologiska som filosofiska aspekter fastslår Duran.50 Sara Hagström visar i 

magisteruppsatsen Kvinnlig författare och popularitet – en svår kombination? på ett exempel 

när kvinnligt författarskap nedvärderas i så väl recensioner som litteraturhistoriska 

översiktsverk. Författarskapet hon granskat är Marianne Fredrikssons och hon särskiljs ifrån 

sina manliga författarkollegor i både recensionerna och de litteraturhistoriska verken. Hon 

framställs som passiv och omedveten i sitt eget skrivande.51 Tudelningen mellan den manliga 

allmänneliga diktningen och kvinnolitteraturen i litteraturhistoriska översiktsverk visar att de 

senares produktion inte tillskrivs samma kvalitetsmässiga betydelse som den skriven av deras 

manliga kollegor.52 
 

1.3.2. Utbildningsvetenskaplig forskning 
 

Inga Wernersson exponerar i Könsdifferentiering i grundskolan att femininitet associeras med 

osjälvständighet.53 Genus tycks besitta en varaktighet parallellt som den är viktigt i 

identitetsskapandet.54 Skapandet av genus är ett led i ungas utvecklande av ett eget jag samt 

en enhet av en större social enhet som särskiljs ifrån ”de andra”.55 Tillägnelsen går enligt 

Wernersson till på följande vis:  
 

Barnet bildar…sin uppfattning om könsroller dels genom tolkning och organisation av enskilda 

konkreta erfarenheter, dels genom anammande av färdiga strukturer där förhållanden är beskrivna 

och förklarade.56  
 

Victoria C. Wahlgren hävdar i Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola att könen 

fortsatt behandlas olika i skolvärlden. Därmedelst tillhandahåller inte den svenska 

gymnasieskolan en jämställd utbildning mellan könen vilket medför att den misslyckas i sitt 

fostringsuppdrag.57 Wernersson menar att flickors personliga tankar, känslor, reflektioner och 

erfarenheter åsidosätts. Detta kan enligt henne skapa en känsla av maktlöshet hos flickorna.58 

Det är viktigt att lärarkåren medvetandegörs om hur genusföreställningar genomsyrar 

skolmiljön i stort, det enskilda undervisningsmomentet och dess läromedel. Endast genom att 

bli medvetna om detta kan pedagogerna börja motarbeta dessa föreställningar och därmed 

frigöra möjligheten för envar att nå sin fulla potential.59 

                                                
47 Falkenmark & Naseh (2009), s. 42. 
48 Williams (1997), s. 192. 
49 Tompkins [1981] (1991), s. 21. 
50 Duran (2007), s. 20. 
51 Hagström (2001), s. 41. 
52 Williams (1997), s. 188. 
53 Wernersson (1977), s. 243. 

54 Wernersson (1977), s. 241. 
55 Wernersson (1977), ss. 244-245. 
56 Wernersson (1977), s. 249. 
57 Wahlgren (2009), ss. 186-187. 

58 Wernersson (1977), s. 259. 
59 Wahlgren (2009), s. 191. 
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Bengt-Göran Martinsson redovisar i Tradition och betydelse att litteraturkanon är en 

konstruktion som vidareför etablerade tänkesätt och tolkningar. Det är med andra ord en 

struktur som genom socialisation fortplantar ideologiska uppfattningar.60 Enligt Lars Brink 

karaktäriserades den äldre gymnasieskolans litteraturkanon av nationalistiska, liberalistiska 

och idealistiska värden, men efter andra världskriget samt grundandet av den moderna 

gymnasieskolan omdanades litteraturkanon och dessa tre värden förlorade sin tidigare 

betydelse som ledstjärnor för undervisningen.61 Henrik Román skriver i Skönheten och nyttan 

att gymnasieskolans undervisning i litteratur innan 1970-talet inriktade sig på ”förebildlig 

litteratur”.62 Sten-Olof Ullström menar i Likt och olikt att det efter en genomgång av 

ämnesvalen i gymnasiets examensuppsatsers ämnesval går att dra slutsatsen att 

undervisningen i litteratur tycks ha varit statisk.63 Román vänder sig emot denna slutledning 

och hävdar istället att hans studie indikerar att litteraturundervisningen inte alls var 

oföränderlig. Under 1970-talet omdanades litteraturundervisningen av de vänstervindar som 

drog genom samhället. Nu kom uppdelningen mellan finlitteratur och tendenslitteratur att 

kritiseras.64 Under 1980-talet skedde snarast en pånyttfödelse av kulturarvstanken som åter 

kom att dominera undervisningen i litteratur, men 1970-talets tankegångar som knöt samman 

tidsperspektiven dåtid, nutid och framtid kom att nyansera denna kulturarvsundervisning 

gentemot den som brukades i den äldre gymnasieskolan.65  

Ullström visar att det är fram till den moderna gymnasieskolans födelse på 1960-talet 

reproduceras föreställningar om August Strindberg. Bilden om honom präglas av 

ambivalens.66 I och med den moderna gymnasieskolan kom Strindberg att uppvärderas till 

nationalskald i skolvärldens texter. Trots detta visar Ullströms studie att den ambivalenta 

bilden av Strindberg alltjämt gör sig gällande i gymnasieskolans läromedel.67 Brink menar att 

läroböckerna i litteratur ofta är att betrakta som reaktioner mot och kommentar till varandra.68 

Niklas Ammert slår i sin avhandling Det osamtidigas samtidighet fast att läroböcker 

förmedlar identitet och sedvänjor till dess läsare.69 Ammert slår sålunda fast att skolans 

läromedel inte är värdeneutrala.70 

I avhandlingen Modern, svensk och jämställd fastslår Angerd Eilard att läseböcker som 

används i grundskolan fortsatt förmedlar en könsordning och dikotomi mellan könen, även 

om hon medger att de senaste läseböckerna åtminstone vid en flyktig läsning kan te sig som 

jämställda.71 Redan år 1969 slog Ingrid Fredriksson fast att läromedel i grundskolans 

samhällskunskapsundervisning förmedlade traditionella genusföreställningar.72 I skolvärlden 

                                                
60 Martinsson (1989), s. 170. 
61 Brink (1992), s. 292. 
62 Román (2006), s. 324.  

63 Ullström (2002), s. 409. 
64 Román (2006), s. 327. 
65 Román (2006), s. 332. 
66 Ullström (2002), s. 405. 
67 Ullström (2002), s. 413. 
68 Brink (1992), s. 286. 
69 Ammert (2008), s. 115. 
70 Ammert (2008), s. 215. 
71 Eilard (2008), ss. 422-423. 

72 Fredriksson (1969), s. 140. 



 
11 

har läroboken en fortlevd stark ställning som kunskapsauktoritet.73 Ett bevis för detta lägger 

Ullström fram då han i sin studie funnit att lärobokstexternas formuleringar återkommer i en 

hög grad i uppsatserna till den gymnasiala studentexamen. Läroböckernas värderingar 

införlivas och cementeras således inom eleverna vilket gör att de sedan kan fortplanta dessa 

värderingar i andra textuella eller verbala sammanhang.74 Detta ger vatten på kvarnen åt 

Ingrid Fredrikssons påstående att läroböcker är essentiella i barn och ungas skapande av 

opinioner.75 Läromedlen i skolan har potentialen att tjäna som goda motpoler emot i det 

genusstereotypa massmediala utbudet menar Kristina Fredriksson i Genus och litteratur.76  
 

1.3.3. Bilden av Selma Lagerlöf i litteraturhistorien   
 

I ”Geniet och sagoberätterskan” slår Anna Nordlund fast att introduktionerna av Lagerlöf i 

litteraturkanon framhäver hennes popularitet, men det görs ”på bekostnad av redogörelser för 

hennes litterära betydelse och inflytande”.77 I avhandlingen Selma Lagerlöfs underbara resa 

genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996 skriver samma Nordlund att det i det 

närmaste tycks vara blamant att erkänna Lagerlöfs kontributioner till och inflytande på den 

svenska litteraturhistorien.78 Lagerlöfs samtida författarkollega Oscar Levertin kom att bilda 

skola i akademiska litteraturkretsar i hur hon kom att värderas och karaktäriseras genom sin 

presentation av henne i Svenska gestalter som utkom år 1903.79 I denna presentation ger 

Levertin Lagerlöf epitetet ”sagoförtäljerska” och kallar henne för en fantastisk litterär 

avvikelse.80 Hon brukar även attribueras som moralist.81 Vivi Edström skriver i artikeln 

”Selma Lagerlöf och Strindberg” att epitetet ”naiv sagoberättare” har varit ödeläggande.82 

Dock skriver Edström i Selma Lagerlöfs litterära profil att beteckningen ”sagoberättare” i 

grunden var ett hedersord eftersom den litterära genren saga vid 1900-talets början hade en 

hög ställning, men epitetet kom att med tiden nedvärderas till att hon slutligen givs den 

mindre smickrande titeln ”sagotant”.83  

Nordlund skriver att presentationerna av Lagerlöf i litteraturkanon kan karaktäriseras av ett 

dualistiskt förhållningssätt. Hon placerades redan under sin levnad på den litterära tronen, 

men hennes känsloladdade litteratur har setts ned på och inneburit att hon placerats i lägre 

litterära genrer.84 Ambivalensen gentemot Lagerlöf bottnar i att hon inte med enkelhet kan 

kopplas till åttitalets realistiska kvinnliga författare, som ansågs besitta låg estetiskt kvalité 

samt ansågs vara icke-nyskapande, utan hon hör till nittitalets nya litterära våg. Lagerlöf 

hotade därmed den etablerade tankegången att kvinnor inte kunde vara litterärt epokgörande, 

vilket ledde till att samtida manliga författarkollegor såsom Levertin försökte underminera 

hennes alster genom negativt värdeladdade metaforiska beskrivningar, såsom 

                                                
73 Mattlar (2008), s. 197. 
74 Ullström (2002), s. 407. 
75 Fredriksson (1969), s. 140. 
76 Fredriksson (1999), s. 65. 
77 Nordlund (2006), s. 134. 

78 Nordlund (2005), s. 12. 
79 Nordlund (2005), s. 204. 
80 Nordlund (2005), s. 102. 
81 Edström (1991), s. 7. 
82 Edström (1985), s. 119. 

83 Edström (1986), ss. 218-219. 
84 Nordlund (2005), s. 11. 
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”sagoförtäljerskan”.85 Eftersom Lagerlöf betraktas som en litterär avvikelse förpassas hon ut 

ur den litterära och filosofiska koherensen som rådde kring förra sekelskiftet.86 Genom att 

isolera Lagerlöf ifrån sin tids filosofiska och kulturella koherens kan manliga bedömare 

nedvärdera hennes litterära alster utifrån kravet på kvalité eftersom litteraturhistorien 

sammanför kulturellt sammanhang med estetisk kvalité menar Nordlund.87  

Erland Lagerroth bemöter i Landskap och natur i Gösta Berlings saga och Nils Holgersson 

schablonbilden av Lagerlöf som bottnar i begreppet sagas dubbla innebörd som dels barnsaga, 

vilket är en lägre skönlitterär genre, och dels den isländska sagan, som har ett högre litterärt 

anseende. Han menar att Lagerlöfs epik snarare knyts till den senare innebörden, men de 

manliga litteraturhistorikerna knöt medvetet henne till den förra för att förringa hennes 

litterära betydelse.88 Nordlund visar i sin avhandling att forskningen kring Lagerlöfs 

författarskap näppeligen har fått utrymme i litteraturhistoriska översiktsverk. Detta har 

inneburit att forskningsstudier som påvisat och blottlagt komplexiteten och den målmedvetna 

konstruktionen i Lagerlöfs litterära verk har förbisetts och därmed har den inte givits chansen 

att utmana den traditionella presentationen av hennes författarskap i översiktsverken.89 

Nordlund kan till och med visa att Lagerlöf först erkändes till fullo inom akademiska kretsar 

när hon förenklat sitt egna originella språk och stil till romansviten Jerusalem.90 Nordlund 

menar att presentationerna ofta pålägger ett starkt samband mellan Lagerlöfs litterära alster 

och provinsiella muntliga förlagor.91 Även skalder som Carl Jonas Love Almqvist och 

Bjørnstjerne Bjørnson ansågs tjäna som inspiration till Lagerlöf och detta sökande efter 

hennes förlagor är ett sätt att passivisera hennes eget skapande.92 Samtidigt syftar det till att 

knyta Lagerlöfs litteratur bakåt i tiden och inte framåt, vilket innebär att hon inte kan ses som 

litterärt omdanande.93 Rollen som nittitalisternas galjonsfigur har givits Heidenstam trots att 

hans estetiska kvalité under lång tid har ansetts vara skral. Lagerlöfs utanförskap ifrån 

koherensen innebär att hon inte kan beklädas denna roll.94 Enligt Nordlund skedde detta 

oansett att Lagerlöf via sin popularitet samt originella stil hos gemene man i det närmaste kom 

att betraktas som nittitalets ledare och den svenska nationalskalden under sin levnad.95 

I sin avhandling konstaterar Nordlund att litteraturhistorien är att betrakta som en 

reproducerande verksamhet, vilket bevisas i presentationerna av Lagerlöf.96 Hon kan bara 

fastslå att dikotomin och hierarkin mellan manligt och kvinnligt även är förhärskande i 

presentationerna av Lagerlöf eftersom hon subordineras sina manliga kollegor.97 

Lönner blottlägger i Fantasins fanbärare att det var vanligare att tillskriva Lagerlöf epitetet 

”sagotant” i de äldsta läroboksserierna, men framhåller att de nyare gymnasiala 

                                                
85 Nordlund (2008a), ss. 24-25. 
86 Nordlund (2005), s. 347. 
87 Nordlund (2006), s. 149. 
88 Lagerroth (1958), s. 90. 

89 Nordlund (2005), s. 335-337. 
90 Nordlund (2005), s. 105. 
91 Nordlund (2006), s. 148. 
92 Nordlund (2005), ss. 104-105. 
93 Nordlund (2005), s. 323. 
94 Nordlund (2005), s. 339. 

95 Nordlund (2005), s. 348. 

96 Nordlund (2005), s. 332. 

97 Nordlund (2005), s. 351. 
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litteraturhistoriska översiktsverken sammankopplar Lagerlöf till sagan även om epitet nu har 

skiftat till ”epiker” eller ”berättare”. Hon hävdar också att omdömet att betrakta Lagerlöf som 

en moralist är mer förekommande i de äldre läroböckerna än i de nyare, där hennes hyllning 

till det ansvarslösa liv som kavaljererna framförs. Lönner menar att Gösta Berlings saga och 

Jerusalem framställs som de två viktigaste verken i Lagerlöfs bibliografi i läroböckerna.98   
 

1.3.4. Bilden av Selma Lagerlöf i litteraturforskningen 
 

Walter A. Berendsohn skriver i sin monografi om Lagerlöf att de styvmoderliga värderingarna 

och recensionerna av hennes alster endast bottnar i det faktum att kritikerna inte kunde se den 

avancerade konstruktionen i dessa.99 Edström konstaterar att Lagerlöf exempelvis i sitt 

förstlingsverk omdanar genrerna epos och den isländska sagan efter egna värderingar som 

flyttar fokuset från krigiska scenerier till parodiska och komiska. Edström fastslår att Gösta 

Berlings saga och Jerusalem är litterära landmärken tack vare deras överlagda estetiska 

konstruktioner.100 Lagerlöfs diktning utmärks också av dess kontrapunktiska komposition 

menar Edström.101 Lisbeth Stenberg skriver i uppsatsen Sexism i Lagerlöf-forskningen att 

Lagerlöfs moderna och originella stil hotade tanken om att den höga estetiska produktionen 

var reserverad för män. Genom att beskriva henne som en avvikelse och via att knyta henne 

till muntlig berättartradition undvek de manliga litteraturhistorikerna att behöva ge henne 

epitetet ”geni”, som var förbehållet manliga författare.102 Hon observerar också att Lagerlöfs 

handikapp ges ett betydande utrymme som förklaringsgrund till hennes författarskap.103  

Carin Östman hävdar i ”Selma Lagerlöf: sagotant eller språkförnyare?” att Lagerlöf är att 

betrakta som en omdanare av det svenska språket. Ett erkännande som Lagerlöf inte har 

tillskrivits i litteraturhistoriska sammanhang.104 Jämväl Nordlund klassificerar Lagerlöf som 

omdanare av det svenska språket. Lagerlöf tillskrivs en avgörande roll i svenskans övergång 

ifrån det obsoleta skriftspråket efter tysk influens till den moderna nusvenska skriftprosan.105 

Lagerlöfs popularitet slutade inte vid Sveriges gränser utan hon blev en internationellt 

erkänd författare. Hon har tjänat som inspiration till utländska författare såsom till exempel 

Nobelpristagarna Hermann Hesse och Thomas Mann.106 Även den mer moderne 

Nobelpristagaren Kenzaburo Oe berättade i sitt tacktal hur Lagerlöf uppmuntrat honom i hans 

litterära produktion.107 Listan över svenska författare som influerats av hennes diktning är 

lång och innehåller namn som bland annat Moa Martinsson, Göran Tunström och 

Nobelpristagaren Pär Lagerkvist.108  
 

 

 

                                                
98 Lönner (2011), s. 53 
99 Berendsohn (1928), s. 331. 

100 Edström (1986), ss. 14-15. 

101 Edström (1985), s. 112. 

102 Stenberg (1992), s. 31.  

103 Stenberg (1992), s. 35. 

104 Östman (2010), ss. 273-275. 

105 Nordlund (2005), ss. 115-116. 
106 Edström (1991), s. 9. 
107 Edström (2002), s. 19. 
108 Nordlund (2008b), www.fof.se (2012-12-10). 
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1.4. Syfte och frågeställningar 
 

Utifrån redogörelsen av den tidigare forskningen anser jag att det är av yttersta vikt att 

undersöka hur bilden av Selma Lagerlöf har sett ut i sexton litteraturhistoriska översiktsverk 

för gymnasieskolan inom ämnet svenska från år 1894, den första gången som Lagerlöf 

omnämns i ett sådant läromedel, till år 2012. Syftet med detta examensarbete är att analysera 

framställningarna av Lagerlöf i litteraturhistoriska översiktsverk utifrån ett feministiskt 

litteraturkritiskt perspektiv för att granska hur presentationerna gestaltas samt att analysera om 

böckerna innehåller en genushierarkisk konstruktion och vilka dess beståndsdelar i så fall är. 

Studien i examensarbetet kommer ergo att utgå ifrån följande frågeställningar 

 Vilka likheter och/eller olikheter återfinns i bilden av Lagerlöf i de litteraturhistoriska 

översiktsverken inom ämnet svenska för gymnasieskolan sett över tiden? 

 Vilka likheter och/eller olikheter finns mellan dessa framställningar och den tidigare 

feministiska litteraturteoretiska forskningens resultat? 

 Återfinns det ett genussystem i presentationerna? Hur gestaltas det i så fall? 
 

1.5. Metod 
 

För att kunna besvara ovanstående frågeställningar kommer följande studie att grunda sig på 

ett kvalitativt och komparativt textanalytiskt studium. Eftersom uppsatsen syftar till att 

blottlägga hur introduktionerna av Lagerlöf framställer henne och hennes författarskap i 

litteraturhistoriska handböcker bör den kvalitativa textanalysen inom denna uppsats klassas 

som en idékritisk textanalys. Den idékritiska textanalysens perspektiv i denna uppsats 

kommer utgå ifrån den feministiska litteraturteorin.  

Tolkningsmetoden för denna idékritiska textanalys kommer att baseras på metoden 

närläsningsstudium. Forskningsmetoden bygger på den hermeneutiska cirkeln. Ett närstudium 

följer en trestegsmodell där studiet av ett verk leder fram till ett interpretationsförsök av 

texten. När tolkningen av texten är genomförd sker en motläsning och korrigerande av 

interpretationen via en repeterad läsning.109 Interpretationen syftar till att exponera den 

affektiva och kognitiva effekt som texten ingjuter hos läsaren.110  
 

1.5.1. Material 
 

Materialet som ska granskas i undersökningen är, som tidigare nämnts, litteraturhistoriska 

översiktsverk för den svenska gymnasieskolan. Författarna bakom denna genre beskrivs av 

Bergsten och Elleström som ”ett konservativt släkte även när de företräder radikala metodiska 

och kulturpolitiska ståndpunkter”. Staffan Selander beskriver att läroböcker ska rekonstruera 

tidigare kunskap och inte producera ny kunskap. Läroböckernas utformning blir därmed 

beroende av sina föregångares struktur.111 Ett faktum som bör poängteras är att bokförlagen 

har ett profitsyfte med att ge ut reviderade upplagor eller helt nya versioner av denna texttyp 

då skolvärlden ständigt förändras.112 Därmed innebär omdaningen att skolan ställer nya krav 

                                                
109 Lagerroth (1974), s. 88. 

110 Nordlund (2008a), s. 317. 
111 Selander (1988), ss. 17-19. 
112 Brink (1992), s. 286. 
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på dessa textprodukter. Enär texterna förändras eller byts ut torde det vara skäligt att anta att 

bilden av enskilda författare inom denna texttyp kan förändras över tid. 

De litteraturhistoriska översiktsverk som undersöks är ett urval av de läromedel som finns 

att tillgå via Uppsala universitetsbibliotek. Ramfaktorerna som omgärdar denna studie gör att 

ett heltäckande studium av alla läromedel och dess olika tryckningar är omöjligt. Därför har 

ett urval av tolv stycken läroboksserier gjorts. De tids- och utrymmesramar som omgärdar 

detta examensarbete har gjort att det inte har varit möjligt att genomföra en komparativ studie 

mellan presentationerna av Lagerlöf och ett likvärdigt manligt författarskap eller en 

kvantitativ undersökning över hur stort textutrymme som Lagerlöf tilldelas i läroböckerna. 

 Undersökningen omfattar allt som allt sexton stycken litteraturhistoriska översiktsverk och 

detta beror på att de två äldsta läroboksserierna hade ingen eller ytterst lite text om Lagerlöf i 

de äldsta tryckningarna, vilket gjorde att fler upplagor undersöktes. Eftersom den kommande 

studien syftar till att undersöka förändringar över tid har urvalet gjorts utifrån en medveten 

selektion som sökt att examinera källmaterial med en så jämn tidsmässig spridning som 

möjligt. De äldre lärobokserierna som sätts under luppen i denna studie har behandlats av den 

tidigare forskningen medan de nyare läroböckerna inte blivit det i samma utsträckning, vilket 

ger dem en validitet i sig att undersöka då de är blinda fläckar inom forskningsfältet. I bilaga 

1 återfinns en sammanställd lista över de litteraturhistorier som granskas i detta 

examensarbete.  
 

1.5.2. Metodkritik 
  

Det är problematiskt att genomföra en närläsningsstudie med ett på förhand formulerat 

teoretiskt perspektiv eftersom studiens analys kan bli alltför fragmentarisk menar Erland 

Lagerroth. Risken är enligt honom att endast de undersökta detaljerna framhålls och därmed 

skulle verkets komplexa inre struktur försummas.113 Det är dock redan här viktigt att påpeka 

att mitt examensarbete inte tänker göra anspråk på att förklara något av läroböckernas hela 

sammansättning utan det ska endast utröna ifall det sker en förändring i presentationen av 

Lagerlöf sett över tid. För detta ändamål anser jag att en idékritisk textanalys utifrån ett 

närläsningsstudium är den mest tjänliga metoden att tillämpa vid undersökningen.  

Det bör också påtalas att den feministiska litteraturteorin i vissa av sina läsningar kan te sig 

som hård och väl värderande gentemot sitt källmaterial. Dock är detta många gånger 

nödvändigt för att blottlägga subtila genusstereotypa eller nedvärderande beskrivningar 

kopplat till könstillhörighet.  

Utifrån ovanstående resonemang kan det även påpekas att det finns en inneboende aspekt 

av metoden textanalys som medför att texttolkningen alltid i viss mån är subjektiv. ”En 

’opartisk’…samhällsvetenskap har aldrig existerat och kan av logiska skäl aldrig komma att 

existera” påstår Gunnar Myrdal i Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen.114  Således rör 

denna problematik inte bara metoden textanalys utan den berör hela humaniora forskningen 

eftersom ”varje undersökning av ett socialt problem…är och måste vara bestämd av 

värderingar”.115   

                                                
113 Lagerroth (1974), s. 70. 
114 Myrdal (1969), s. 52. 
115 Myrdal (1969), s. 52. 



 
16 

2. Resultat och analys 
 

För att detta avsnitt ska bli mer lättöverskådligt delas det in i underrubriker utefter de 

granskade läroboksförfattarna, som kommer presenteras i kronologisk ordning efter det 

undersökta läromedlets publicering. Underrubrikerna kommer inledas med en sammanfattning 

av varje lärobokstext om Lagerlöf, sedan följer en analys på den. I bilaga 2 återfinns Lagerlöfs 

bibliografi i vilket det återfinns information om hennes alsters kronologi och utgivningsår 

samt förklaringar till alternativa referenser jag givit vissa verk. Analysen kommer framförallt 

att behandla de textpassager i framställningen av Lagerlöf som jag finner problematiska 

utifrån ett feministiskt litteraturteoretiskt perspektiv.  
 

2.1. Karl Warburg (1894, 1899) 
 

Lagerlöf lyser med sin frånvaro i den fjärde icke-illustrerade utgåvan av Karl Warburgs 

Svensk litteraturhistoria i sammandrag ifrån år 1894. Detta fastän andra nittitalsförfattare 

såsom Heidenstam och Levertin behandlas.116 Dock har hon tilldelats utrymme i den 

illustrerade utgåvan ifrån samma år. Det första läsaren möter i presentationen är epitetet 

”lärarinna” då Warburg i tidens anda insisterar på att bekläda alla med en titel. Lagerlöf 

sticker med sin yrkestitel ut ifrån männen som behandlas runtom henne då Levertin tilldelas 

epitetet ”docent” och Gustav Fröding erhåller titeln ”litteratör”.117 Lagerlöfs 

uppmärksammande debut påtalas och beskrivs som ”en rik fantasis stundom geniala 

hägringar, gifna med mycken stämning men lösligt sammanfogade och i starkt maniererad 

stil”.118 Warburg nämner sedan bara kort att hon utgivit ”poesirika” Osynliga länkar.119 

I den femte upplagan från år 1899 attribueras Lagerlöf alltjämt som ”lärarinna”. Warburg 

framhåller henne sedan som den mest fantasirika författaren på flera decennier. Omdömet av 

förstlingsverket är det samma ehuru något annorledes presenterat och han tillägger att debuten 

”ej sällan sprängde den konstnärliga formen”.120 Nu presenterar även Warburg ett längre 

omdöme om Osynliga länkar . Lagerlöf återger här sin fantasirikedom på ett stämningsfyllt 

vis och mer jämn stilistik än i debuten anser Warburg. I Antikrists mirakler berömmer han den 

originella sammanblandningen av Lagerlöfs inre inbillningsförmåga och sicilianska 

förlagor.121 Warburg korta presentation avslutas med följande kommentar: ”Ävfen märkas 

från hennes hand enstaka ypperligt berättade Legender [Warburgs kursivering].”122 

Genom att tilldela Lagerlöf epitetet ”lärarinna” särskiljer Warburg henne ifrån samtida 

manliga författarkollegor. Detta tydliggörs då Fröding tilldelas titeln ”litteratör”, ett annat ord 

för författare. Nu arbetade visserligen Lagerlöf som lärarinna, men frågan kvarstår dock: 

Varför kunde Warburg inte bara ha skrivit att även hon var en litteratör? Skälet bakom detta 

är nog att han vill särskilja kvinnligt från manligt genom att placera dem i olika fack i vilka 

det kvinnliga nedvärderas. Bara genom att pålägga henne titeln ”lärarinna” kan det 
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konstateras att Warburg rent språkligt förpassar Lagerlöf till i första hand kvinna eftersom 

substantivändelsen ”–inna” påläggs kvinnliga yrkestitlar.   

Denna nedvärdering återfinns även i omdömena av verken. Dessa är till stora delar mycket 

positivt skrivna, men likväl skriver han att debuten är ”maniererad”, med andra ord konstlad, 

och att uppföljaren är mer stilistiskt jämn. Detta påvisar att den originella rösten som Lagerlöf 

framförde i förstlingsverket inte uppskattades, fastän den är just estetiskt originell. Det är 

genom subtila markörer som det kvinnliga särskiljs hos Warburg och avskiljandet sker 

oberoende av om resterande presentation är positivt framställd. Detta skulle kunna ses som ett 

tecken på Nordlunds synpunkt om att det är penibelt att fullt ut erkänna Lagerlöfs storhet. 
 

2.2. Richard Steffen (1904, 1912, 1917) 
 

I den första utgåvan av Richard Steffens lärobok Svensk litteraturhistoria för den högre 

elementarundervisningen från år 1904 omnämns Lagerlöf som flyktigast i bokens sista 

mening som lyder:  
 

Dessa författare [Heidenstam, Levertin och Fröding] och åtskilliga andra, som uppträdde vid samma tid, såsom 

novellisten Per Hallström samt den redan världsberömda romanförfattarinnan Selma Lagerlöf m.fl., brukar man 

sammanföra till en riktning, som fått namnet nyidealismen [Steffens kursivering].123  
 

I den tredje upplagan av Steffens lärobok, utgiven år 1912, har Lagerlöf beretts en egen 

presentation. Lagerlöfs debutroman besitter enligt Steffen en originell ton och den ”ägde en 

verkligt episk bredd”. Stilistiken i romanen präglas dock av ”en egendomlig patetisk lyrik”. 

Uppmärksamheten som debuten omgående tillskansade sig påtalas, men Steffen framhåller att 

Lagerlöfs framgång inte var omedelbar utan kom först efter ett erkännande i grannländerna.124 

Antikrists mirakler behandlas därnäst och Steffen menar att den återger det sicilianska 

folklivet ”på ett intimt och sympatiskt sätt”. Steffen menar att verket genom ”sin 

medeltidsartade fromhet” har givit Lagerlöf ett internationellt erkännande. Lagerlöfs 

konstnärliga höjdpunkt utgörs av beskrivningen av ”den urgamla, egendomliga 

storbondesläkten Ingmarssönerna” i Jerusalem enligt honom.125 Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige beskrivs som ”[e]n lika fängslande som omfångsrik…[skildring av 

Sverige] i en djursagas form”.126 Steffen anser då han diskuterar de generella dragen i 

Lagerlöfs diktning att ”alla skrankor obunden fantasi och ständigt vibrerande stämma…få[r] i 

hennes form något av den evigt unga barnsagans fängslande orimlighet.”127 Hennes karaktärer 

beskrivs som ”lika enkla och helstöpta” som sagans arketyper. Han framhåller mellan raderna 

att Lagerlöfs diktning innehåller ett moraliserande inslag.128 Steffen avslutar presentationen 

med att framhålla Lagerlöfs ryktbarhet. Att hon är den enda svenska författaren som ditintills 

tilldelats Nobelpriset i litteratur lyfter Steffen också fram.129 
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Framställningen i den fjärde upplagan av läroboken, tryckt år 1917, är likartad med den 

ovanstående. Han tillägger dock denna formulering om hur Lagerlöfs litterära stil utvecklas 

efter Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige:  
 

Några vidare nya drag i hennes litterära personlighet giva oss varken detta [Liljecronas hem] eller 

andra senare arbeten, såsom Kejsaren av Portugallien [Steffens kursivering]….Stilen är dock mera 

enkel och okonstlad än i de tidigare verken.130  

 

Steffen tillägger också ett stycke där han knyter Lagerlöfs diktning till olika inspirationskällor 

som Almqvist och Bjørnson samt Fredrika Bremer.131 Han nämner också i en parantes 

inledningsvis att hon invalts som ledamot av Svenska Akademien, men gör detta utan att 

påpeka att hon var den första kvinnliga ledamoten.132 

I den första upplagan av Steffens lärobok är osynliggörandet påtagligt eftersom Lagerlöf 

endast behandlas i bokens sista mening. Dock ska det sägas att hon knyts till ett litterärt 

sammanhang samt att hennes ryktbarhet påtalas, men hon transformeras till en avvikelse då 

författarskapet inte presenteras närmare. Detta påvisar det Nordlund sagt om att Lagerlöfs 

popularitet framhävs på bekostnad av hennes litterära betydelse. Som jag nämnde placerar 

Steffen Lagerlöf i en litterär koherens, men eftersom denna sammanlänkning sker i förbifarten 

samtidigt som hon inte tilldelas en egen presentation kan det argumenteras för att hon faktiskt 

fortfarande kvarstår som en anomali i den litterära koherensen.  

I framställningen i den tredje upplagan framgår förringandet av Lagerlöfs författarskap i 

skriftlig form. Förringandet synliggörs då Steffen först medger att debutverket äger en 

originell ton, för att sedan skriva att verket består av en ”egendomlig patetisk lyrik”. Det ska 

väl här klargöras att ordet ”patetisk” i detta sammanhang inte härrör till dess alldagliga bruk 

som synonym till ordet löjeväckande. Utan ordet har i detta sammanhang snarast sitt ursprung 

ifrån ordet patetik, en synonym till ordet patos. Därmed bör ordvalet likafullt ses som 

förringande då Tompkins påtalade att känslomässig diktning många gånger nedvärderas ur ett 

estetiskt perspektiv. Det är just genom ett sådant tillvägagångssätt som Steffen nedvärderar 

debutromanen. Även genom att bruka adjektivet ”egendomlig” transformerar han 

förstlingsverket, och i ett större avseende hela Lagerlöfs skaldskap, till en abnormitet. 

Adjektivet ”egendomlig” återkommer också i beskrivningen av Ingemarssönerna. Lönner 

påstår att Steffen förmedlar en positiv bild av förstlingsverket.133 Genom ovanstående 

feministiska särskådning går det dock att fastslå att presentationen snarare är att betrakta som 

dualistiskt. Detta omdöme grundas även i det faktum att Steffen anser att Lagerlöf når sin 

estetiska zenit i och med gestaltningen av protagonisterna i Jerusalem. Detta ger vatten på 

kvarnen åt Nordlunds argument att Lagerlöf erkänns först då hennes originella språk och röst 

har tonats ned och förenklats. Denna slutledning påvisas också i citatet ifrån den fjärde 

upplagan där hennes nya enklare stil framställs i positiva ordalag. Att bruka ordet ”konstlad” 

på Lagerlöfs tidigare produktion påvisar att Steffen nedvärderar hennes personliga stämma 

och röst, som var mer framträdande i hennes tidigare författarskap såsom Nordlund hävdar.  
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Kommentaren i den fjärde upplagan om att Lagerlöf inte presenterar några nya drag i sin 

litteratur bör ses som ytterligare en nedvärdering av författarskapet. Den originella ton som 

han talat om tidigare, tycks enligt honom inte vara originell längre. Det tycks snarast som om 

en kvinnlig författare måste uppfinna hjulet om och om igen för att bibehålla sin originalitet. 

Kommentaren påvisar också att Steffen helt förbiser verkens komplexitet. Detta blottläggs än 

mer då han sammanflätar Lagerlöf och barnsagan i den tredje upplagan av läroboken. Hennes 

komplexa litterära karaktärer förnekas då de istället beskrivs som ”enkla och helstöpta”. 

Koppling mellan dessa sagoarketyper, barnsagor och Lagerlöf påvisar det som Williams 

skriver, att kvinnliga författare förpassas till lägre litterära genrer för att på detta sätt 

åsidosättas ur den litterära kanons huvudströmningar. Lagerlöf sammanbinds jämväl med 

sagan då Steffen beskriver Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som en djursaga. 

Därmed blottläggs hos Steffen den medvetna nedskrivningen som Lagerroth talar om via 

begreppet sagas dubbla innebörder eftersom han efter Berendsohns rön förbiser Lagerlöfs 

komplexa berättelsestruktur eftersom realismen och det moderna samhället är lika 

framträdande som det övernaturliga och sagolika i verket. Han omnämner också i sin 

framställning att Lagerlöf är att betrakta som en moralist. 

Inte heller hos Steffen erkänns Lagerlöfs inflytande på litteraturen utan det är andra 

författares inflytande över henne som framhålls, via påtalandet av inspirationskällor. Detta 

skulle kunna tolkas som ett sätt att passivisera henne och framställa henne som omedveten i 

sitt eget litterära skapande, precis som Falkenmark och Naseh menar. Lagerlöf placeras 

därmed i ett idéhistoriskt sammanhang, men de förnyande inslagen i hennes litteratur omtalas 

inte. Hon infogas också i en kvinnlig litterär tradition eftersom Bremers inflytande påpekas. 

Därmed genomför Steffen en subtil och vag isärhållning mellan manligt och kvinnligt 

skapande. Utsagan om hur Antikrists mirakler på ”ett intimt och sympatiskt sätt” skildrar livet 

och levernet på Sicilien förknippar Lagerlöf till stereotypa kvinnliga egenskaper. Genom att 

påtala de litterära influenserna förbinds författarskapet likaledes bakåt i tiden. Via 

beskrivningen av Ingmarssönerna som ”uråldriga”, den medeltida fromheten i Antikrists 

mirakler samt kopplingarna till äldre författare skulle jag vilja hävda att det ävenledes sker en 

koppling bakåt i tiden. Genom att inte påtala Lagerlöfs pionjärskap att som första kvinna ta 

emot Nobelpriset i litteratur och att inväljas som ledamot i Svenska Akademien osynliggör 

Steffen hennes litterära och politiska betydelse. 
 

2.3. Josua Mjöberg (1927) 
 

”Selma Lagerlöfs diktning betecknar det häftigaste omslag från åttiotalets grundsatser.”134 

Med denna formulering öppnar Mjöberg sin presentation om Lagerlöf. Han skriver vidare att 

hennes sätt att låta folktron samt ande- och mystikvärlden att existera på lika villkor i hennes 

verk innebär att hon tar avstånd ifrån det moderna genombrottets och realismens krav på 

verklighet och miljö- och arvpsykologiska fascination.135 Mjöberg förankrar Lagerlöfs 

litterära influenser i hemmiljön som beskrivs som ”ganska oberört av den moderna tiden”.136 
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”[S]tormakttidens frimodiga förtröstan på försynen” är enligt Mjöberg ett arv som hon tagit 

med sig härifrån tillsammans med de lokala bygdesägnerna om svunna tider.137  

Lagerlöfs kamp fram till skapandet av debutverket beskriver Mjöberg som en kamp med 

den realistiska förväntningen på modellstudier. Sedan skriver han följande textpassage: 
 

Den unga författarinnan hade inga levande modeller och inga problem. Det var brydsamt […] Hon 

beslöt då skriva Gösta Berlings saga [min kursivering] på sitt eget vis, för dess egen skull, fast 

samtiden kanske skulle skratta åt den. Beslutet var alltså av moralisk art: ett offer måste göras, 

hoppet om framgång måste uppgivas, för att något större skulle vinnas.138 
 

Mjöberg beskriver att debuten förlöjligades i samtiden, men att den sedan vunnit en stor 

popularitet då den gav ”rik näring för den under åttiotalet på svältkur satta fantasien”.139 Han 

menar också att det finns influenser av Carl Michael Bellman i Lagerlöfs förstlingsverk. 

Karaktärerna i romanen visar även att Lagerlöf besatt en skicklighet att skapa säregna figurer 

”som ville spränga helheten”.140 I sin andra publikation Osynliga länkar har Lagerlöfs språk 

förbättrats, samtidigt som den känslomässiga impulsen har dämpats.  

Mjöberg framhåller att den första delen av Jerusalem är att betrakta som Lagerlöfs 

estetiska zenit, men berättelsen om Nils Holgersson är ”det största kraftprovet” då 

”uppslagens aldrig sinande rikedom…vittnar om ytterst målmedveten ingivelse.”141 

Mjöberg beskriver Lagerlöf förmedlar sina berättelser via ”fantasiens dragning mot det 

sagolika och underbara”.142 Den vidsträckta empatin är en egenskap som återfinns i Lagerlöfs 

författarskap, vilket gör att hon ger röst åt friska och sjuka människosinnen, djur och döda 

ting. Mjöberg menar också att Lagerlöfs diktning präglas av moraliska förmaningar, där det 

goda alltid segrar. Mjöberg avslutar med att beskriva att Lagerlöfs alster genom 

översättningar har ”funnit läsare i hela den bildade världen”.143 

Lagerlöf ikläds snarast rollen som portalfigur för nittitalismen i Mjöbergs framställning. 

Den inledande meningen är ett exempel på detta, även citatet om hur hon offrar sig för att 

bana ny väg inom litteraturen. Det sista citatet är dock inte utan vidare helt positivt eftersom 

det anspelar på tanken om att betrakta kvinnor för offer. Detta framställda martyrskap kan 

dels tolkas som ett exempel på en överdramatiserad och nedvärderande metafor om Lagerlöf 

som Nordlund talar om. Passagen kan också interpreteras som ett hyllande av hennes mod att 

ta på sig rollen som banbrytande. Jag hävdar att det främst är att betrakta som det senare med 

avseende till Mjöbergs inledande mening.   

I sin idylliska beskrivning av barndomshemmet Mårbacka knyts dock Lagerlöf bakåt i 

tiden tack vare Mjöbergs formuleringar kring stormaktstiden och att hemmet skulle ha varit 

opåverkat av det moderna samhället. Genom att avskärma Lagerlöf från det moderna 

samhället blottläggs det att hennes moderna och förnyande drag inte uppmärksammas. Hon 

tilldelas således en idéhistorisk koherens som syftar bakåt i tiden och inte framåt, såsom även 

Nordlunds resultat påvisat. Mårbackas betydelse framhävs hos Mjöberg, även om det må vara 
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sant bör det poängteras att det stora fokus som gården tilldelas kan bidra till att fortplanta 

arketypiska genusföreställningar som knyter kvinnan till hemmet. 

Lagerlöfs skapande kan uppfattas som något passivt tack vare att Mjöberg sammanlänkar 

förstlingsverket med manliga författares skapelser, i detta fall Bellman. Därmed traderar 

Mjöberg i viss mån föreställningen om att skapandet är en manlig egenskap och att kvinnliga 

författare endast reproducerar eller imiterar männens litterära skapelser. 

Till skillnad ifrån Steffen tillskriver Mjöberg karaktärerna i Gösta Berlings saga ett djup. 

Han tillerkänner samtidigt Lagerlöfs författarkompetens eftersom Mjöberg menar att 

karaktärerna är att betrakta som unika. Dock tillerkänner han inte förstlingsverkets unika röst 

en lika hög aktning som den han tilldelar den mer dämpade som hon utvecklar fram till 

Jerusalem. Detta blottläggs eftersom han menar att språket i Osynliga länkar är förbättrat då 

den känslomässiga impulsen har minskat samt att han anser att Jerusalem är att betrakta som 

hennes yttersta mästerverk. Således delar Mjöberg och Steffen åsikt i denna fråga. 

Mjöberg sammanlänkar även Lagerlöf till sagan, om än i vaga bindningar, då han påtalar 

att hennes fantasi bottnar i det sagolika och underbara. Han traderar även föreställningen om 

Lagerlöf som en moralens väktare och förmedlare, men han tillerkänner samtidigt att hon var 

en förespråkare för humaniteten, vilket varken Warburg eller Steffen gör.  

Sammantaget kan det väl sägas att Mjöbergs introduktion av Lagerlöf i det stora hela är att 

betrakta som mycket positiv, framförallt eftersom han placerar henne i bräschen för 

nittitalismen, men att den emellertid innehåller spår av ett särskiljande mellan kvinnliga och 

manliga författare där de förra nedvärderas. 
   

2.4. Hjalmar Alving (1940) 
 

I Hjalmar Alvings Svensk litteraturhistoria, jämte översikt av den isländska litteraturen inleds 

orienteringen om Lagerlöfs författarskap på följande vis: 
 

Än tydligare än i både [Heidenstams] Vallfart och vandringsår och [Levertins] Legender och visor  

framträdde brytningen med åttiotalet i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga [mina 

kursiveringar].144 
 

Presentationen fortskrider sedan med att poängtera Mårbackas inverkan på Lagerlöfs 

författarskap och påvisar detta genom att exemplifiera hur herrgården återkommande dyker 

upp i hennes diktning. Insikten att hon ville bli en skald kom till Lagerlöf tidigt menar Alving, 

men hon bestämde sig för att tillägna sig en utbildning och förvärv genom att utbilda sig till 

lärarinna. Han beskriver hennes kamp att finna en passande stil och form för förstlingsverket, 

men att hon slutligen fann sin personliga stil som drastiskt skiljde sig ifrån åttitalets prosaiska 

framställning. Alving hävdar sedan att ”Gösta Berlings saga lika litet som [Heidenstams] 

Hans Alienus [mina kursiveringar]” är att betrakta som en traditionell roman, utan snarare ska 

ses som ett prosaepos. Alving påtalar likheter mellan kavaljererna och Bellmans 

Fredmanskrets. Debutromanens protagonist är en spegling av Esaias Tegnér hävdar Alving. 

Lagerlöfs människosyn om att individen styrs av oförutsedda och irrationella inre känslor och 

inte efter förnuftet beskrivs som ”[s]agans djupaste innehåll” och ”sanningen”.145 

Debutverkets mottagande och Lagerlöfs nästlingsverk återges med dessa meningar: 
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Gösta Berlings saga väckte både undran och beundran. Det alla måste beundra var den fantasiens 
fruktbarhet, varmed författarinnan skapade både människor och händelser. Det många hade mindre 

lätt att förlika sig med var den flämtande ivern och bristen på koncentration och pregnans i stilen. 

Redan hennes nästa arbete, novellsamlingen Osynliga länkar betecknade en påtaglig utveckling i 

stilistiskt avseende [mina kursiveringar].146 
 

Den isländska sagan har tydligt fungerat som en inspiration till Lagerlöf i detta verk menar 

Alving. Lagerlöf besitter en stor ”förmåga att framkalla forntidsstämning” anser 

läroboksförfattaren. ”Det är som om själva det svenska landskapet, urberget och den magra 

jorden, talat till henne och berättat om det hårda och tortiga liv forntidens människor levde” 

anser Alving i en poetisk och snarast idyllisk beskrivning.147   

En Herrgårdssägen anses vara ett än större uppbrott emot åttitalets naturalistiska prosa än 

förstlingsverket. Jämte debutverket fastslås Jerusalem vara Lagerlöfs mest betydelsefulla 

skapelse. Alving anser att Lagerlöfs gestaltning av människor är som bäst i tvåbandsverket 

första del samtidigt som han anser att hennes stil aldrig varit mer fulländad. Andra delen av 

tvåbandsverket anses inte vara lika fulländad med anledning av att Lagerlöf inte besitter 

samma skicklighet som Strindberg, i hans Hemsöborna, att omvandla yttre observationer till 

ett levande litterärt stoff. Lagerlöfs produktion efter Jerusalem beskrivs som rik till sitt 

omfång, men fattigare vad gällande stilistik. Syftet med hennes senare romaner är enligt 

Alving ”att göra människorna bättre”.148 Introduktionen avslutas med exposén om att hon 

erhöll Nobelpriset, det påtalas inte att hon var första kvinnliga litteraturpristagare, och 

invaldes i Svenska Akademien som första kvinna samt att hon är ”den tredje i raden av 

världsberömda svenska författarinnor”.149 

Såsom hos Mjöberg placeras Lagerlöf i bräschen för den litterära omdaning som 

nittitalismen kom att innebära i Alvings lärobok. Hennes förstlingsverk framställs rentutav 

som det mest banbrytande verket i denna renässans enligt honom. Trots att hon framställs som 

en självständig och medveten skapare av litteratur i början av Alvings presentation finns det 

ändock textpassager som kan tolkas som ett passiviserande av henne eftersom hon liksom hos 

Mjöberg anses efterlikna manliga förlagor. Till och med huvudpersonen i hennes debutroman 

anses vara en avbildning av Tegnérs egen person. Dessa textpassager bör enligt mig tolkas 

utifrån Westman Bergs rön om att erkända kvinnliga författare endast erkänns i 

litteraturvetenskapliga kretsar på grund av att deras litterära alster efterliknar manliga förlagor 

som tillskrivs ett högre litterärt värde. I jämförelsen mellan Jerusalem och Hemsöborna 

deklasseras Lagerlöf eftersom hon inte anses vara lika skicklig som Strindberg att utifrån 

observation gestalta verkligheten. Lagerlöf infogas liksom hos Steffen i en kvinnlig litterär 

tradition i och med slutomdömet att hon är den tredje internationellt beryktade kvinnliga 

författaren ifrån Sverige. Som Williams påvisat in sina studier innebär tudelningen mellan 

manlig och kvinnlig litteratur att den förra tillåts företräda det universellt och estetiskt bästa.   

Alving vänder sig dock ifrån Steffens omdöme om att Lagerlöf endast skapar enkla 

romankaraktärer då han skriver i hennes fruktbara fantasi skapat beundransvärda gestalter och 

berättelser. Förstlingsverkets originella stämma gives dock en nedvärderande bedömning när 
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Alving skriver att kritiker störde sig på verkets brist på kärnfullhet och koncentration samt 

den ”flämtande ivern”. När Lagerlöf lägger band på sin originella stämma tillskrivs även 

verken även högre beröm utifrån stilistik, såsom framgår av omdömet av Osynliga länkar 

samt framförallt Jerusalem. Lagerlöfs förringas även genom att hennes litteratur efter 

Jerusalem anses vara skralare vad gäller stilistik. Här delar sålunda Alving åsikt med Steffen. 

Det skulle kunna sägas att den idylliska och lovordande beskrivningen om Lagerlöfs 

skicklighet i att skapa en forntidsstämning sammanbinder hennes författarskap bakåt i tiden. 

Alving gör det till och med än längre bak än vad Mjöberg och Steffen gör. Orsaken bakom 

denna koppling är det stora inflytande som den isländska sagan tillskrivs av Alving, även hans 

eget stora intresse för den isländska diktningen, vilket framgår av läromedlets fulla titel, 

spelar en stor roll i skapandet av denna parallell och sammanbindning. Sammanbindningen 

med den isländska litteraturen innesluter Lagerlöf i ett äldre litteraturhistoriskt sammanhang. 

Som jag tidigare har nämnt framställs Lagerlöf tidigare i Alvings presentation som 

omdanande. Därmed kan det konstateras att Alving förmedlar en dualistisk bild över 

Lagerlöfs författarskap som både bakåtsyftande och framåtsyftande. Citatet om hur Lagerlöf 

tillskansas denna forntidsstämning via landskapets förmedling ger vatten på kvarn åt Sopers 

påstående att kvinnan kopplas närmare till naturen. I omdömet kring Lagerlöfs senare 

diktning uppstår en svag koppling till föreställningen om att hon är moralist. Detta knyter 

således an till det nedvärderande omdöme som Edström pålyser. 

Trots att Alving till viss del skildrar hennes historiska signifikanta hedersutnämnelser samt 

i det närmaste utnämner henne till nittitalets främsta portalfigur innehåller hans framställning 

som synes även devalverande inslag, vilket skapar en dualistisk bild av Lagerlöf, vilket 

stärker Nordlunds påstående om att Lagerlöf presentationerna innehåller en ambivalens 

mellan erkännande och nedskrivning.  
 

2.5. Rolf Hillman m.fl. (1952) 
 

Rolf Hillman med fleras lärobok börjar sin framställning av Lagerlöf med att måla upp bilden 

av en författare som hade svårt att transformera sitt litterära material till samtidens 

naturalistiska ideal. Hon besatt en skicklighet i att beskriva den yttre verkligheten, men det 

var den inre verkligheten som verkligen lockade henne skriver Hillman m.fl., och det var först 

efter att Heidenstam publicerat sin debut samt ställt sina krav på en litterär pånyttfödelse som 

Lagerlöf vågade gå sin egen väg.150 Presentationen fortsätter med att beskriva Lagerlöfs 

släktskap med Tegnér, Erik Gustaf Geijer och Fröding och att hon med anledning av sin 

höftskada redan i ungdomen läste mycket litteratur. Hon tillägnades också många anekdoter 

och sägner om nejden via sin far.151 

Sedan börjar Hillman m.fl. att ingående beskriva tillkomsten av Lagerlöfs förstlingsverk, 

men detta görs inte med deras egna ord, utan med Lagerlöfs beskrivning i En saga om en 

saga. Även när verkets innehåll ska redogöras låter Hillman m.fl. henne stå för ordet genom 

ett citat ur debuten om hur hon fått sägner återgivna av sagoberättaren redan i sin 

barnkammare.152 Kavaljerernas omvändelse från ett liv präglat av lättja och lustutlevelse till 
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ett dygdigt fyllt av arbete och anspråkslöshet är enligt Hillman m.fl. ett representativt exempel 

på ett stående moraliskt inslag i Lagerlöfs diktning.153 De författare och verk som omnämns 

som inspirationskällor till förstlingsverket är Tegners Fritiofs saga som anses vara den största 

inspirationskällan, Bellmans Fredmans epistlar, Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner 

samt Thomas Carlyle. Litteraturkritikerna svala omdömen av förstlingsverket påpekas av 

Hillman m.fl., men de påpekar att unga generationer uppskattade boken för dess 

normbrytande stil. De anmärker också att romanens anseende i Sverige höjdes först efter att 

den kände danske litteraturkritikern George Brandes hyllat verket till den grad att den ”blivit 

ett av den svenska litteraturens mest lästa och beundrade verk”.154 

Hennes nästa verk Osynliga länkar anses besitta en mer elementär och sammanhållen form 

än debutromanen. Influenserna till denna stilförenkling tillerkänns av Hillman m.fl. den 

isländska sagan, Bjørnsons bondefortellinger och Hans Christian Andersen som ”påverkat 

hennes framställningskonst i gynnsam riktning”.155 Antikrists mirakler framställs som verket 

som gav henne ett internationellt erkännande och läsekrets. Den sociala och samhällskritiska 

aspekten av verket avhandlas ytterst kortfattat av läroboksförfattarna.156 

Desto större textutrymme ges åt tvåbandsverket Jerusalem. Först redogör Hillman m.fl. för 

att verkets stoff bottnar i en väckelserörelse i en dalasocken som mynnade ut i en utvandring 

till det Heliga landet. ”Författarinnan har här givit en idealiserad men innerst inne sann bild av 

svensk allmoge” hävdar Hillman m.fl..157 Detta tvåbandsverk anses vara Lagerlöfs högsta 

litterära prestation och läroboksförfattarna hävdar till och med att Jerusalem är att betrakta 

som ”en av världslitteraturens främsta bondeskildringar”.158  

Hillman m.fl. presenterar Lagerlöf som ”en ypperlig legenddiktare”. Hennes 

fantasirikedom framträder i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige enligt 

läroboksförfattarna som ”[d]järv och snarfyndig” vilket leder till att de attribuerar romanen 

som ”en av de yppersta ungdomsböcker något land äger”.159 Hillman m.fl. fastslår att 

Lagerlöf aldrig förlorade sin kraftfulla fantasirikedom eller sitt konstnärskap. De räknar även 

upp alla hennes utmärkelser, bedrifter och erhållna hederstitlar och påpekar i de flesta fall att 

hon var den första kvinnan att erhålla dessa. Hennes internationella ryktbarhet betonas 

jämväl.160 Presentationen avslutas med ett sammanfattande omdöme om Lagerlöfs 

författarskap på en knapp sida. I detta omdöme skrivs bland annat följande: 
 

Selma Lagerlöf ägde en rik fabuleringsgåva. […] Med frodig inbillningskraft och varm inlevelse 

ger hon liv åt tilldragelser och personer från de mest skilda tider och från sagans och legendens 

värld. […] I hela sin diktning är Selma Lagerlöf i god mening moralist. Men samtidigt är hon en 

konstnär av högsta rang, och hennes diktning bär alltigenom den stora mästarens prägel.161  
 

Hos Hillman m.fl. är det ett återkommande tema att associera Lagerlöf till kända manliga 

skalder och deras litterära produktion. Detta bidrar som tidigare nämnts till att hennes 
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skapande passiviseras. Läroboksförfattarna inleder sin framställning rentutav med att skriva 

att Heidenstam var essentiell som förlösande kraft och inspiration. Denna presentation går 

stick i stäv med Mjöbergs inledande presentation som placerar Lagerlöf framom främsta ledet 

i utvecklingen. Hos Hillman m.fl. är det istället Heidenstam som axlar manteln som nydanare 

av litteraturen medan Lagerlöf förpassas till en andra våg. Denna framställning är som 

Nordlund påpekat den sedvanliga. Den manliga litterära inspirationen stannar inte bara hos 

denne forne nationalskald utan även Tegnér, Geijer, Runeberg, Bellman, Carlyle, Bjørnson, 

H.C. Andersen tilldelas erkännande i formandet av Lagerlöfs produktion. Även den isländska 

sagan kan räknas till de manliga inspirationskällorna då Den yngre Eddan tillerkänns Snorre 

Strulasson. Detta innebär att Lagerlöf snarast framställs som en traderare och inte som en 

nydanare eftersom den senare rollen tillskrivs de uppräknade männen. Därmedelst 

överrensstämmer lärobokens konstruktion med Falkenmark och Nasehs observation. 

Lärobokens presentation skulle utifrån denna tolkning även kunna ses som en bekräftelse på 

Westman Bergs påstående om att kvinnliga författare som tillskrivs stort estetiskt värde 

endast erhåller detta efter att ha sammanlänkats med manliga förlagor. Hennes framgång 

tillskrivs i det närmaste också en man eftersom Hillman m.fl. påpekar Brandes betydelse för 

hennes spirande popularitet.  

Läroboksförfattarna påtalar även hennes hälta och det framställs som att det är ur denna 

som hennes intresse för litteratur uppstår eftersom hon tvangs till ett stilla liv i vilket hon fick 

en stor beläsenhet. Även om det nog ligger ett visst mått av sanning i påstående att hennes 

handikapp gjorde att hon slukade mer litteratur än sina jämnåriga kamrater finns det ju 

ingenting som visar att detta intresse inte hade varit stort oavsett handikappet eller inte. Detta 

kan interpreteras som en bekräftelse på Stenbergs iakttagelse om att hältans betydelse 

förstoras i beskrivningarna av Lagerlöfs författarskap. 

När Hillman m.fl. lyfter in Lagerlöfs egna citat om hur hon brukade lyssna till 

sagoberättarens röst som barn kan det tolkas som ett subtilt vis att applicera detta epitet på 

henne själv. Därmed kan det sägas att läroboksförfattarna indirekt traderar Levertins 

föreställningen om Lagerlöf som sagoförtäljerskan. De traderar även bilden av den moraliska 

budbäraren i sitt slutcitat, även om de tillskriver henne detta epitet i goda ordalag. 

De berömmande yttrandena kring Gösta Berlings saga, Jerusalem, Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige och i slutordet samt erkännande av pionjärskap i Nobel- och 

Akademisammanhang skapar en positivt laddad motpol gentemot de förringande tillskrifterna 

som presenteras ovan. Därmed kan det fastslås att Hillman m.fl. framlägger en högst 

ambivalent bild kring Lagerlöf och hennes författarskap. 
  

2.6. Hilding Sallnäs m.fl. (1963) 
 

I Hilding Sallnäs, Staffan Björck och Gunnar Jörns Svensk litteratur 1 före 1900 är det Sallnäs 

som skrivit introduktionen till Lagerlöf och denna börjar med en närmast idyllisk presentation 

av hennes uppväxt vid Mårbacka då ”[s]agor och sägner svävade kring gården, och redan som 

barn kom Selma Lagerlöf inom deras trollkrets”.162 Mårbackas betydelse för hennes 

kommande författarskap fastslås med orden att gården ”utgör utgångspunkten för både Selma 
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Lagerlöfs liv och hennes författarskap”.163 Sallnäs redogör för att Lagerlöf under sin uppväxt 

fick ta del av såväl stora svenska skalder som Tegnér och Bellman via sin far, samt lokala 

legender, historier och skrönor av andra vuxna vid Mårbacka. Ur de senare kom hennes 

debutroman att växa fram och Sallnäs skriver att Lagerlöf i kavaljererna ”hade ett stoff lika 

säreget som det, varur Bellman skapat Fredmans epistlar och Runeberg Fänrik Ståls sägner 

[mina kursiveringar]”.164 Hennes kamp att forma sitt stoff efter åttiotalets normer beskrivs. 

Läroboksförfattaren beskriver att tre händelser kom att leda till en förlösande vändpunkt. Den 

första är mötet med Carlyles känslosamma men bildrika diktning. Den andra händelsen är 

Heidenstams litterära debut Vallfart och vandringsår från år 1888 som enligt Sallnäs 

bibringade Lagerlöf djärvheten att gå vidare med sin diktning. Han påpekar även att 

försäljningen av Mårbacka samma år ledde till att Lagerlöf beslutade sig för att ”hon skulle 

skriva boken om de värmländska herrgårdssägnerna på sitt eget vis, på Mårbackavis”.165 

Sallnäs skriver att hon därmed själv låter sina ambitioner om berömmelse stå åt sidan.166 När 

läsaren sedan presenteras för verkets stil tillhandahåller han denna beskrivning: 
 

Ordrik och hjältedyrkande, inte så litet exalterad och teatralisk är den måhända prövande för en del 

moderna läsare, men ännu fler tjusas säkert alltjämt av dess stämning av fest och yra, av dess 

livsförälskelse och flödande berättarglädje.167  
 

Sallnäs framhåller även att debutromanen förmedlar ett moraliskt budskap, men han beskriver 

verket likväl som ”en hymn till det festliga överdådet, till glädjen, skönheten och kärleken”.168 

Moralen ses som ett signifikativt drag för Lagerlöfs hela författarskap. 

Läroboksförfattaren beskriver att Antikrist mirakler gav Lagerlöf ett internationellt 

erkännande, men att det inte är ”något helgjutet konstverk”.169 Även En herrgårdssägen 

behandlas flyktigt, men Sallnäs inför en intressant kommentar om verket då han skriver att 

den innehåller ”en säker psykologisk analys av det undermedvetna, utförd långt innan Freuds 

tankegångar ännu observerats i Sverige”.170  

Framställningen fortskrider med att redogöra för hur Lagerlöf noggrant insamlade 

information till berättelsen Jerusalem. Stilistiken i tvåbandsverket, till skillnad ifrån 

debutverket, skildras som ”monumental, enkel, behärskad” och Sallnäs menar att 

inspirationen hämtas ifrån den isländska sagan och Bjørnson.171 

Nästa verk som ges rikligt med textutrymme är Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige som framställs som ett av Lagerlöfs mest betydelsefulla verk. Dess internationella 

ryktbarhet ”gjorde Sverige känt över hela jordklotet” menar Sallnäs.172 Läroboksförfattaren 

menar att Rudyard Kiplings Djungelboken tillsammans med en sägen från Mårbacka tjänade 

som förebilder till verket. Romanen beskrivs som en god sammanblandning av inbillning och 

realitet, som präglas av en optimistisk framåtblickande anda. Barn i den svenska skolan har 
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genom den lärt sig älska sitt fosterland och samtidigt fått sig en moralisk lektion av Lagerlöf 

menar läroboksförfattaren.173  

I sin presentation om Lagerlöf fortsätter Sallnäs sedan med att skriva om hur hjärtskärande 

Lagerlöf fann första världskriget, samt hur hon kom att bli en aktiv förespråkare för freden 

och medmänskligheten. Hennes köp av Mårbacka tillskrivs en stor betydelse för hennes 

fortsatta författarbana eftersom Lagerlöf åter kom att förlägga sina berättelser till dess 

absoluta närhet eller till Värmland i stort.174 Presentationen mynnar ut i följande slutomdöme:  
 

Gång på gång har Selma Lagerlöf diktat om tillvarons goda makter. Hon har gjort det med stark 

övertygelse och inlevelse, med djup människokunskap och med en väldig berättar- och 

fantasikraft. Konstnären Selma Lagerlöf är framförallt den stora berätterskan. Som sådan har hon 

gått till världslitteraturen.175 
 

Den idylliska presentationen av Mårbacka och dess kommande betydelse för Lagerlöfs 

fortsatta författarskap fastslås omgående i Sallnäs presentation, vilket, som jag tidigare har 

nämnt, knyter Lagerlöf till hemmet och kan därmed utläsas som en tradering av en traditionell 

könsstereotyp. Hos Sallnäs blir detta könsstereotypa band än mer framhävt än hos Mjöberg. 

Likt Mjöberg och Hillman m.fl. understryks de manliga författarnas inspiration, och 

förutom de som tidigare har nämnts lyfts nu även Kipling fram som en inspiratör. Likt 

Hillman m.fl. hävdar Sallnäs att det var Heidenstam som banade vägen och Lagerlöf slog 

därefter följe. Återigen passiviseras sålunda Lagerlöf. Sallnäs ger dock Lagerlöf flera 

erkännande såsom hennes psykologiska banbrytande skildringar, hennes aktiva insamlande 

och skapande av Jerusalem och hennes offentliga roll i humanitetsfrågan. Dessa honnörer 

ställer sig likafullt lättvindiga gentemot det negativa omdömet om Gösta Berlings saga då han 

skriver att den kan upplevas som prövande för moderna läsare, trots att Sallnäs poängterar att 

flera antagligen fortfarande tjusas av dess stoff och stil. Även beskrivningen av Antikrists 

mirakler som ett ofullbordat verk leder till att skaldskapet nedvärderas, men det som 

framförallt frammanar en nedvärdering är att Lagerlöf i slutomdömets sista meningar knyts 

till det muntliga berättandet, vilket klassas som en lägre litterär genre. 

Likt Steffen, Mjöberg och Hillman m.fl. poängterar Sallnäs de moraliska inslagen i 

Lagerlöfs litterära produktion. Han till och med återkommer till det vid två olika tillfällen, 

vilket cementerar denna värdering kring författarskapet hos läsaren. Likt sina föregångare 

påvisar Sallnäs en dualistisk bild av Lagerlöf i sin presentation där författarskapet ömsom är 

nydanande och ömsom passivt.       
 

2.7. Bengt Brodow m.fl. (1967) 
 

Bengt Brodow m.fl. börjar sin framställning med att redogöra för Lagerlöfs långa kamp att 

finna sin egen litterära röst. Läroboksförfattarna hänvisar till hennes egen redogörelse ur En 

saga om en saga. Naturalismens rättesnöre hämmade henne. ”Hon ansåg liksom Heidenstam, 

att skönhetsupplevelsen och fantasins lek hade ett värde i sig själv” skriver de.176 Lagerlöf 

kämpade enträget vidare med experimenterandet av olika litterära uttrycksformer för att finna 
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sin litterära röst. Brodow m.fl. menar att det var saknaden av och drömmen om att återfå 

Mårbacka som fick henne att fortsätta sitt sökande.177 Debuten var grunden på vilket hon kom 

att grundlägga hela sitt rika skapande på hävdar läroboksförfattarna, den banade även väg för 

nationell och internationell anseende.178  

Mårbacka beskrivs som hastigast som ”den lilla herrgården” där hon föddes och tillbragte 

barndomen. Brodow m.fl. skriver att Lagerlöfs handikapp ”gjorde, att hon tidigt kände sig stå 

utanför människors krets, hänvisad till sig själv, sin läsning och sin rika fantasi”.179  

Brodow m.fl. anser att Gösta Berlings saga ”är lika litet som [Heidenstams] Karolinerna 

något enhetligt verk utan en samling nästan helt fristående noveller [min kursiveringar]”.180 I 

debuten finner läsaren enligt Brodow m.fl. Lagerlöfs moraliska budskap om envars ansvar 

gentemot humaniteten. Debutens kyliga mottagande lyfts fram och att dess anseende höjdes 

först i och med Brandes goda vitsord.181  

Läroboksförfattarna väljer sedan att fortsätta genomgången med att redogöra för att 

uppslaget till Jerusalem skedde via en resa till det Heliga landet. Därefter blottlägger de den 

tydliga stilförändring som Lagerlöfs litterära framställning har tagit emellan debuten och 

Jerusalem genom två kortare textutdrag ur vartdera verket.182 Efter de två textutdragen 

tillhandahåller Brodow m.fl. följande omdöme om textutdraget ur Jerusalem till läsarna: 
 

Man har pekat på att det är något av den isländska sagans enkelhet i författarinnans berättarkonst 

här, inga överord, inga poetiska utgjutelser!183 
 

Presentationen fortsätter sedan med att läroboksförfattarna kortfattat skriver att Lagerlöf 

tilldelades uppdraget att skriva en ny läsebok för folkskolan efter att hon i Kristuslegender 

kunnat förmedla ”enkelt och konkret och i lättfattliga symboler för en bred publik”.184 

Kiplings Djungelboken anses ha tjänat som inspiration till verket. Brodow m.fl. skriver att 

hon med Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige förmådde ”vad Heidenstam kort 

därefter misslyckades med…[nämligen] att skriva en bok som verkligen lästes av barnen”.185 

Läroboksförfattarna anser att merparten av stoffet i romanen är obsolet, men de menar att 

landskapsberättelserna och djurskildringarna fortfarande framstår som levande. Romanen 

innebar enligt Brodow m.fl. att Lagerlöf hade säkrat sin plats i den svenska litteratureliten då 

det var efter denna som hon tilldelades alla hedersutnämnelser och Nobelpriset. Verket gav 

henne en vid internationell läsarkrets också påpekar de.186  

En återkommande miljö i hennes litterära verk är ”den älskade lilla herrgården” påvisar 

läroboksförfattarna. I denna formulering åsyftar de Mårbacka. De redogör också för att gården 

kom att bli en tilldragelse för folk från hela världen under hennes livstid. Presentation av 
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Lagerlöf avslutas med att det hävdas att andra världskriget till slut tog livsgnistan ifrån henne 

och att hon lämnade jordelivet på gården där det en gång hade tagit sin början.187 

Brodow m.fl. inleder med att framställa Lagerlöf som aktiv i sitt skapande samt som en 

galjonsfigur för nittitalismen tillsammans med Heidenstam. Hon framstår till och med som 

mer litterärt skicklig än honom tack vare att hon lyckades skapa en skolbok som faktiskt 

uppskattades till skillnad ifrån Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar.  Beskrivningen 

av insamlandet av material till Jerusalem återger henne också som aktiv i sitt konstnärliga 

skapande. Oansett detta skildras hon även i denna lärbok i vissa avseenden som passiv i sitt 

skapande. Såsom hos Mjöberg, Hillman m.fl. och Sallnäs sker detta via att manliga 

författarskap appliceras som inspirationskällor och att hon därmed synes vara en imitatör av 

den manliga litteraturens stil och tematik. En kvinnlig författare, här Lagerlöf, framställs 

därmed som mer osjälvständig i sitt skapande än sina manliga förlagor såsom Falkenmark och 

Naseh påpekat. Till följd därav frammanas och traderas föreställningen om att kvinnliga 

författare är subordinerade manliga då det är de senare som i större utsträckning ikläds rollen 

som litterära omdanare såsom Williams anför. Även i denna lärobok framställs Brandes som 

den person som möjliggjorde hennes litterära framgång.  

 I kommentaren efter de två återgivna textutdragen ur förstlingsverket och Jerusalem 

återfinns hos Brodow m.fl. en textpassage som enligt mig bör uppfattas som nedvärderande. 

Utropstecknet i slutet av citatet kan tolkas som att Brodow m.fl. ser den förenklade stilen i det 

senare verket som befriande. Därmed nedvärderas och förringas Lagerlöfs originella stämma 

ifrån debutromanen. Nordlunds rön om att Lagerlöf uppvärderas först i och med att hon lagt 

band om sin egen stämma bekräftas således i Brodow m.fl. lärobok. Jämväl kommentaren att 

många element i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige är att betrakta som 

omoderna är en nedvärdering, men visar likväl att hennes författarskap inte anses peka emot 

framtiden utan den kopplas bakåt i tiden, även om läroboksförfattarna som ovan nämnt till en 

början lyfter fram läseboken på ett förtjänstfullt sätt i jämförelsen med Heidenstam. Ehuru 

Brodow m.fl. påtalar Lagerlöfs ryktbarhet, hedersutnämnelser samt jämställer henne med 

Heidenstam som omdanare av litteraturen kommer man inte ifrån det faktumet att det även i 

denna lärobok presenteras en ambivalent bild över Lagerlöfs författarskap.  
 

2.8. Gudmar Hasselberg m.fl. (1973) 
 

I Litteraturhistoria för gymnasiet av Gudmar Hasselberg m.fl. inleds framställningen av 

Lagerlöf med en jämförelse av hennes och Heidenstams liknande barndomar, även om 

läroboksförfattarna poängterar att hennes var enklare. Barndomshemmet och hennes hältas 

påverkan och inflytande för Lagerlöfs fantasi och skaldskap presenteras. Läroboksförfattarna 

menar sedan att debutromanens stoff inte är en återberättelse av Lagerlöfs barndomssägner 

såsom hon själv framhåller i En saga om en saga utan de anför att ”det invecklade 

handlingsmönstret och det rika persongalleriet i allt väsentligt [är] skapelser av hennes egen 

fantasi”.188 Hasselberg m.fl. skriver att Lagerlöf ”[m]ed ett djärvt grepp” skapat en roman 

fylld av dramatik. Romanen uppfattades till en början som en hyllning till det vidlyftiga 

livsidealet som återfinns hos Heidenstams Vallfart och vandringsår, men läroboksförfattarna 
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vänder sig emot denna bild och hävdar istället att läsaren i romanen möter ”en klok och 

reflekterande diktares dom över det ansvarslösa fjärilsliv” som kavaljererna lever. Därmedelst 

slår de an till uppfattningen att Lagerlöf är en moralist som premierar ”det samhällsnyttiga 

arbetet och den goda gärningen”. Romanens uppbyggnad och stil omtalades negativt i verkets 

reception eftersom den skiljde sig drastiskt ifrån åttitalets normer. Till sitt nästa verk håller 

Lagerlöf tillbaka sin egen stil efter inflytande ifrån den isländska sagan.189  

Antikrists mirakler beskrivs som en ”föga lyckad” idéroman. Lagerlöfs nästkommande 

roman En herrgårdssägen betraktar Hasselberg m.fl. som ”en av hennes konstnärligt 

starkaste”. Läroboksförfattarna kopplar dock romanens stoff till sagans värld och inte till 

verkligheten. När de sedan berättar för uppkomsten av Jerusalem redogör läroboksförfattarna 

för hur romanens huvudpersoner Ingmarssönerna är hennes egen fantasis skapelse, men att 

hon fått inspiration till romanens övergripande uppslag ifrån en faktisk väckelserörelse. Det 

första bandet i tvåbandsverket attribueras som ”en av vår litteraturs främsta 

allmogeskildringar” och den jämförs med Strindbergs Hemsöborna. I jämförelsen konstaterar 

Hasselberg m.fl. att Lagerlöf fokuserar mer på karaktärernas inre liv än vad Strindberg gör. 

Den andra delen av tvåbandsverket värderas inte lika högt och vissa textpassager i denna ger 

ett ”intryck av oinspirerat fyllnadsgods” enligt läroboksförfattarna.190 

I Legender och sägner har Lagerlöf enligt Hasselberg m.fl. ”skapat små konstverk av stor 

skönhet”. Förlagan till verket beskrivs emellertid som ”en torr och okonstnärlig barnbok”. 

Såsom i redogörelsen av Gösta Berlings saga och Jerusalem tillskriver Hasselberg m.fl. 

Lagerlöf egen fantasi en stor del i skapandet av romanen Herr Arnes penningars mytiska 

inslag. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige placeras av läroboksförfattarna in i 

nittitalets nationalistiska inriktning. Tack vare denna läsebok för skolan bedömer Hasselberg 

m.fl. att Lagerlöf ”ställde med bättre resultat än Heidenstam sin diktarbegåvning i det 

fosterländska uppfostringsarbetets tjänst”. Kiplings Djungelboken beskrivs som verkets 

inspirationskälla. Hasselberg m.fl. menar att romanen ”präglats av den nationella 

framstegstro” som återfinns hos Heidenstam. Presentationen av Lagerlöf avslutas med att 

berätta om att hon tilldelats Nobelpriset, men inte att hon fått det som första kvinna, samt att 

hon invaldes i Svenska Akademien. Hennes internationella ryktbarhet påpekas därtill hennes 

omtyckta deltagande i freds- och humanitetsfrågor. I framställningens sista mening 

porträtteras Lagerlöf som en produktiv författare ända in till sin dödsdag.191 

Redan ifrån introduktionens inledning börjar Hasselberg m.fl. att jämföra Lagerlöf med 

Heidenstam, där den senares barndom fastställs som mer välbärgad. Denna jämförelse 

upplevs enligt mig som överflödig i en framställning av Lagerlöfs författarskap. Dess närvaro 

kan endast förklaras med att Hasselberg m.fl. genom detta lyfter Heidenstam på Lagerlöfs 

bekostnad, vilket innebär en tradering av den traditionella könshierarkin. När 

läroboksförfattarna beskriver Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige nedskriver de 

verket och Lagerlöf genom att hävda att dess nationella framtidsoptimism återfinns ävenledes 

hos Heidenstam. Han framställs därmed i det snaraste som en inspiratör till detta element av 

verket. Det ska dock sägas att Hasselberg m.fl. höjer henne över Heidenstam i beskrivningen 
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innan, men trots att hon anses vara estetiskt skickligare gör framställningens komposition att 

Heidenstams inflytande ges större värde än den estetiske skickligheten, eftersom han snarast 

tillåts få sista ordet i jämförelsen. Kipling porträtteras som romanens största inspirationskälla. 

Därmed gestaltas hon som en passiv och efterliknande författare. Likaledes kompareras 

Lagerlöf med Strindberg, såsom hos Alving, i återgivningen av Jerusalem där hennes 

fokusering på känslor framhävs. Detta skulle kunna utläsas som ett sätt att nedvärdera 

Jerusalem, som Hasselberg m.fl. tilldelat höga lovord precis innan genom att kalla det för ”en 

av vår litteraturs främsta allmogeskildringar”, genom att koppla den till den sentimentala 

litteraturen som tillskrivs lägre litterärt värde enligt Tompkins. 

Läroboksförfattarna framhäver likt sina föregångare den isländska sagans betydelse för 

Lagerlöfs författarskap, men de kopplar i sin formulering om En herrgårdssägen henne till 

barnsagans värld. Detta sker också vid redogörelsen av Legender och sägner. En intressant 

sak som bör påpekas i och med detta är att dessa både sammanlänkningar föregås av lovord 

som hyllar verken som mycket goda litterära skapelser. Det tycks nästan som att 

sammanlänkningarna ska balansera ut presentationen för att inte hylla Lagerlöf för mycket. 

Därmed skulle det kunna hävdas att Nordlunds anmärkning att det tycks vara gentant att 

erkänna Lagerlöf fullt ut påvisas i detta läromedel. Emellertid är det inte sagt att det råder en 

total avsaknad av vitsord i presentationen. Lagerlöf framställs återkommande som medveten 

och initiativrik i sitt eget skapande, även om dessa framställningar balanseras med att jämföra 

henne med manliga författarekollegor som synes ovan. I citatet om Gösta Berlings saga 

återfinns en sådan kommentar, liksom i presentationerna av Herr Arnes penningar och första 

delen Jerusalem. De positiva ordalagen kring dessa verk har en motpol i de negativa 

omdömena Hasselberg m.fl. tilldelar Antikrists mirakler och den andra delen av Jerusalem. 

Där dessa verk framställs som en ”föga lyckad” idéroman respektive upplevs som bitvis fylld 

”av oinspirerat fyllnadsgods”. 

Läroboksförfattarna traderar också föreställningen som hävdar att Lagerlöf är en moralist. 

Den vikt som läggs vid Mårbackas och hennes höftskadas betydelse för det fortsatta 

författarskapet kan tradera en traditionell genusstereotyp där kvinna associeras till hem 

respektive till sin kropp. Den vikt som läggs vid hältan kan som jag tidigare nämnt också ges 

en för ansenlig betydelse. Allt detta leder till att Lagerlöf anförs som en abnormitet. Oansett 

att Hasselberg m.fl. i sin beskrivning av förstlingsverkets reception beskriver henne som en 

portalfigur inom nittalets litterära renässans samt erkänner hennes delaktighet och 

företagsamhet i humanitära frågor och hennes fortsatta produktivitet påvisar denna analys att 

även denna presentation av Lagerlöf präglas av en stor dualism.  
 

2.9. Ulf Jansson och Martin Levander (1983) 
 

Merparten av redogörelsen i Ulf Jansson och Martin Levanders Lärobok i svenska är 

textutdrag eller förklarande textstycken om Gösta Berlings saga. Lagerlöfs förstlingsverk 

skildras som ”en berättelse full av sentimentala episoder” fast läroboksförfattarna slår även 

fast att den inrymmer spännande och vidunderliga passager. Romanens protagonist Gösta 

beskriver de som ”en vek karaktär” med en diskutabel moral. De tillägger dock att ”det är ett 

typiskt drag i Selma Lagerlöfs berättelser, att förlåtelsen ligger lika nära som den moraliska 
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domen”.192 De hävdar att förlåtelsens närhet till domen bottnar i att hon i sin diktning 

premierar det goda hjärtats intentioner och när avsikterna är av godo trots att utfallet inte blir 

det kan förlåtelsen ges.193 Jansson och Levander beskriver romanen som ”en hyllning till ’den 

gamla goda tidens’ herrgårdsliv” som sprudlar av livslust och berättarglädje.194 

Läroboksförfattarna hävdar att den värmländska naturen ”sällan skildrats så förföriskt som 

här”.195 Debutens popularitet framställs av Jansson och Levander som fortsatt stark då den 

fortsatt har en vid läsekrets.196  

Under rubriken ”Sagotanten” går läroboksförfattarna kortfattat igenom Lagerlöfs övriga 

författarskap. De inleder med att skriva att ”Lagerlöf fortsatte att skriva romaner och sagor 

under hela sitt långa liv”.197 De tar upp att hennes berättarstil förändras efter påverkan av den 

isländska sagan till att bli ”mer kärnfull och behärskad”, men att hon behöll sin personliga stil 

med talspråksnära skrift och ingivelser. Jansson och Levander bedömer att hon är den 

internationellt mest spridda svenska författaren. De avslutar presentationen med att framlägga 

att hon tilldelats Nobelpriset, utan att berätta att hon gjorde det som första kvinna.198 

I sin korta presentation av Lagerlöf lyckas Jansson och Levander anbringa epitetet 

”sagotant” till henne. Detta gör de utan att ge någon närmare beskrivning än att hon fortlöpte 

skriva romaner och sagor hela sitt liv. De tillskriver henne detta attribut endast genom en 

underrubrikstitel, men dess placering över genomgången av Lagerlöfs författarskap innebär 

att epitetet tillåts bli den absoluta konkretionen om hennes författarskap.  

Men likt de tidigare läroböckerna innehåller Jansson och Levanders presentation en 

dualism enär de attribuerar förstlingsverket en komplexitet genom att de menar att det inte 

enbart är att betrakta som sentimentalt utan framhåller även andra dimensioner i verket. De 

framhåller också att hon behöll sin personliga stämma igenom hela författarskapet, även om 

hon förenklade stilen. Det är någonting som de tidigare läroboksförfattarna inte har beskrivit. 

Dock traderar de föreställningen om Lagerlöf som en moralens väktare och budbärare. 
 

2.10. Inga Söderblom och Sven-Gustaf Edqvist (1990) 
 

Introduktionen av Lagerlöfs författarskap i Inga Söderblom och Sven-Gustaf Edqvists 

Litteraturhistoria begynner med att beskriva miljön vid barndomshemmet som 

kännetecknades av dess kulturella och litterära intresse. Läroboksförfattarna förtäljer för 

läsaren att Lagerlöf redan i unga år bejakande sitt litterära intresse och begåvning genom att 

dikta vers och sagospel. Utbildning vid Högre lärarinneseminariet tillskrivs en stor betydelse 

för hennes fortsatta författande eftersom hon där fick ta del av åttitalets litterära idéer via 

studier av Brandes, Strindberg och Henrik Ibsen. Dock framhåller Söderblom och Edqvist att 

Lagerlöf fortsatt skattade sina barndomsidoler Runeberg, Tegnér och H.C. Andersen högst. 

Försäljningen av Mårbacka poängteras som en viktig händelse i Lagerlöfs liv. Idén till 

uppslaget till förstlingsverket presenterar läroboksförfattarna med hjälp av Lagerlöfs egna ord 

i En saga om en saga där hon skriver att det kom till henne efter ett seminarium där de 
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behandlat Runeberg och Bellman.199  De vidmakthåller att Gösta Berlings saga ska läsas som 

en aktivt konstruerad kontrast till åttitalismen och som en hyllning till romantikens fägring 

och upprymdhet. Söderblom och Edqvist markerar dock att kavaljerernas omvandling från 

lustutlevare till ansvarstagande arbetare är ett exempel på hur åttitalismens ideal påverkat 

Lagerlöf. Förstlingsverkets kyliga mottagande bland litteraturkritiker nämns, men 

läroboksförfattarna framhäver att verket omgående uppskattades av vanliga läsare.200 

Framställningen fortskrider med en presentation av Antikrist mirakler. Söderblom och 

Edqvist påvisar att romanen och dess stoff uppfattades som en diatrib mot socialismen, men 

de anför att verket är tolkbart på flera olika vis. De accentuerar att Antikrist mirakler ska läsas 

som Lagerlöfs vision av att förena socialismen och kristendomen. Denna roman fick ett bättre 

bemötande av kritikerna samtidigt som den kom att innebära Lagerlöfs definitiva litterära 

genombrott berättar läroboksförfattarna.201 Som hastigast presenteras därefter En 

herrgårdssägen som en roman om ”de mest osannolika händelser…som dessutom hänger 

ihop på ett egendomligt och slumpartat sätt”.202 

Söderblom och Edqvist fortsätter sedan sin introduktion av Lagerlöf med att redogöra för 

hur hon noggrant gick till väga i skapandet av tvåbandsverket Jerusalem. I och med 

Jerusalem grundlade Lagerlöf sin internationella ryktbarhet menar de och hon jämställdes av 

en kritiker med Homeros. Efter genomgången av tvåbandsverket ges Herr Arnes penningar en 

kortfattad genomgång där dess stil beskrivs som ”knapp och bister”.203  

Presentationen om Lagerlöfs författarskap fortsätter med att behandla Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige. De berättar att Lagerlöf fick förfrågan om att skriva en 

läsebok för folkskolan och att Kiplings Djungelboken blev en inspirationskälla till romanen. 

Läroboksförfattarna beskriver romanens komposition i positiva ordalag då de skriver att 

”[f]lygsagan var ett…berättartekniskt  genidrag” eftersom människan under 1900-talet kom 

att bemästra flygkonsten. De anser också att berättelsen om Nils Holgersson är optimistisk 

inför framtiden och samhällsutvecklingen. Protagonistens transformering ifrån odåga till 

driftig påg gör att Söderblom och Edqvist framhåller boken som en bildningsroman. 

Läsebokens nationella och internationella ryktbarhet framhävs, även om läroboksförfattarna 

poängterar att det främst är barn som läst verket.204 

Lagerlöfs erhållande av Nobelpriset påtalas, även om det inte redogörs för det faktum att 

hon tilldelas detta som första kvinna och svenska författare, samt hennes tillträde i Svenska 

Akademien, här betonas det att hon var den första kvinnan att bli invald. När 

läroboksförfattarna redogör för Lagerlöfs senare alster oavsett om den behandlar hennes 

memoarsvit eller Löwensköldska trilogin understryks det mellan raderna att dessa sviter är 

inkompletta och halvfärdiga. Första världskrigets påverkan på Lagerlöf framhävs då hennes 

stämma tystades av kriget. Läroboksförfattarna framställer även henne som en aktiv 

motståndare emot nazismen dels genom ord men också genom handling eftersom hon hjälpte 

judiska flyktingar. Finska vinterkriget påverkade henne mycket skriver läroboksförfattarna 
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och de avslutar med att närmast poetiskt sammanfläta den finska kampens slut med 

hjärnblödningen som blev ändpunkten i Lagerlöfs liv.205 

När Söderblom och Edqvist lyfter in kommentaren att en recensent likställer Lagerlöf med 

Homeros är det att betrakta som det högsta av lovord. Detta eftersom Homeros anses vara den 

västerländska litteraturens stamfader och det är dennes epos Iliaden och Odyssén som tjänat 

som måttstocken gentemot all annan västerländsk litteratur. I denna formulering jämställds 

således inte Lagerlöf enbart med en manlig författare, utan hon blir placerad i 

litteraturhistoriens innersta kärna. När läroboksförfattarna framställer hennes förstlingsverk 

som en medveten motreaktion emot åttitalets realistiska prosa samt karaktäriserar Nils 

Holgerssons underbara resa genom Sveriges berättarteknik som genialisk genereras en 

positiv och upphöjd presentation av författarskapet. När de framhåller anledningen till det 

senare framställs även Lagerlöfs författarskap som framåtblickande. Söderblom och Edqvist 

placerar även in henne i samtidens ideologiska debatt genom sin redogörelse över tematiken i 

Antikrists mirakler därtill tillhjälper också framställningen om hur Lagerlöf aktivt tar avstånd 

ifrån nazismen och samtidigt tar ställning i freds- och humanitetsfrågor genom sin hjälp till 

judiska flyktingar. Läroboksförfattarna framhåller även hennes pionjärskap i utnämnelsen 

som ledamot av Svenska Akademien, men osynliggör det i Nobelprissammanhang. 

Söderblom och Edqvists presentation är dock inte enhetligt positiv eftersom de mellan 

raderna reproducerar uppfattningen att Lagerlöf är att betrakta som en moralist då de redogör 

för kavaljerernas omvandling i Gösta Berlings saga. De framför dock den intressanta 

synpunkten att detta moraliska inslag är att betrakta som Lagerlöfs sätt att tillfoga åttitalets 

värderingar till romantikens prosa. Denna litterära blandning blir därmed ett erkännande som 

innebär att Lagerlöf bedöms som nydanande. Denna bekräftelse tappar dock sin glans då 

läroboksförfattarnas regelbundet ska förankra Lagerlöfs författarskap och litterära alster i 

manliga förlagor såsom Andersen, Brandes, Ibsen, Kipling, Runeberg, Strindberg och Tegnér. 

Dessa män tjänar utifrån introduktionen som förlagorna till Lagerlöfs författarskap vilket blir 

en negativ motpol mot omdömena att hon är självständig i sitt skapande eftersom hon, efter 

Falkenmark och Nasehs rön, framställs som mer osjälvständig eftersom hennes författarskap 

ses som en tradering av en äldre manlig litterärtradition. En sådan tolkning skulle kunna 

innebära att Westman Bergs påstående om att kvinnliga författare endast kan få ett litterärt 

erkännande först efter en sammanlänkning till manliga författare månde bekräftas. Söderblom 

och Edqvist levererar också negativa omdömen till flera av Lagerlöfs alster, vilket direkt leder 

till ett nedvärderande av författarskapet i stort. Den starka betoningen att Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige är en roman som nästan enbart barn läser kan utläsas som 

nedvärderande eftersom den därmed förpassar verket till den lägre aktade litterära genren 

barnlitteratur. Även om romanen är skriven som en läsebok för folkskolan osynliggör 

läroboksförfattarna i och med denna beskrivning romanens komplexa struktur och den 

påverkan den haft för många vuxna läsare. Att tillskriva kvinnliga författare en tillhörighet i 

lägre genrer är en metod för att förpassa dem ur den verkliga litterära eliten, vilket Williams 

påvisar i sina studier. Det poetiska slutet där hon snarast dukar under för sin känslomässiga 

plåga över Finska vinterkrigets fasor målar upp en könsstereotyp bild av den sentimentala och 

överdramatiska kvinnan, vilket i det snaraste parodierar framställningen, även om detta 
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troligen inte var uppsåtet med avslutningen. Såsom denna analys visar innehåller även 

framställning av Lagerlöf i Söderblom och Edqvists lärobok innehåller ömsom vin och 

ömsom vatten, ehuru den i det stora hela är att betrakta som övervägande positiv återfinns 

som synes vissa förringande inslag i presentationen, som förpassar Lagerlöfs författarskap till 

lägre litterära genrer och framställer henne som osjälvständig i sitt eget skapande.  
 

2.11. Sven Olov Stalfelt (1999) 
 

I Stalfelts lärobok Litterära vägar börjar Lagerlöfpresentation med en beskrivning av hur 

hennes handikapp och svaga hälsa nödgade henne till en stillasittande barndom. Detta innebar 

att hon isolerades ifrån andra barn. Enligt Stalfelt resulterade barndomens avskildhet i att 

Lagerlöf likt ”så många ensamma barn blev…hänvisad till sin egen fantasi”.206 Han hävdar att 

det är tack vare ensamheten som hennes inbillningskraft kunde växa sig stark. Mårbackas 

betydelse som dels en trygg punkt i Lagerlöfs liv och dels som en inspiration i hennes 

författarskap poängteras genom det levande muntliga berättandet vid barndomshemmet. Det 

var ur denna berättarkultur som hennes egen röst sprang upp. Berättarbegåvningen skulle ge 

henne ett internationell rykte och ”hon [skulle] förädla [den] till sitt alldeles speciella 

mästerskap”.207 De hårda recensionerna av förstlingsverket och dess dåliga försäljningssiffror 

nämns. Stalfelt påstar att Lagerlöf genom ett ”rättvis[t] och mycket positiv[t]” omdöme av 

Brandes fick ett högre anseende samtidigt som försäljningssiffrorna började stiga.208  

I redogörelsen bryter sedan Stalfelt in med att tala om hur år 1891 är att betrakta som en 

vattendelare inom den svenska litteraturen eftersom fantasin genomförde en renässans som 

slog tillbaka åttitalets realistiska litteratur. Som portalfigur för denna scenförändring placerar 

Stalfelt Fröding som år 1891 hade utgivit sin diktsamling Guitarr och dragharmonika. Men 

Lagerlöfs bidrag för den litterära omdaningen påpekas då Stalfelt skriver att ”[m]ed denna nya 

litteratur [Fröding] och inte minst med Selma Lagerlöf kom berättandet tillbaka”.209 

Stalfelt skriver att Gösta Berlings saga bottnar i barndomens skrönor, men det även finns 

spår av litterära förlagor som Tegnér, Runeberg och Zacharias Topelius. Verket beskrivs som 

”[e]n revolution”, inte endast genom att den representerar den nya fantasifulla litteraturen, 

utan också för dess tematik där festen tynar bort och ersätta med den nödtvungna 

sysselsättningen.210 Detta slutomdöme ger Stalfelt om debutromanen: 
 

Som berättelse är Gösta Berlings saga enligt många bedömare svensk litteraturs märkligaste verk. 

Språket och stilen i boken skapar en stämning, som kan vara svår att uppskatta, men den är 

säregen, fascinerande och stämmer helt med innehållets fantasifulla kast och skiftningar och kedjor 

av romantiska berättelser [Stalfelts kursivering].211 
 

Läroboksförfattaren utlägger angående Antikrist mirakler att dess tematik om en eventuell 

sammanjämkning mellan socialism och kristendom ”inte [är] särskilt märkligt men…ett för 

samtiden intressant problem”.212 Adjektivet ”märkligt” tillfogar Stalfelt även romenen En 
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herrgårdssägen då den beskrivs som ”en märklig skildring av en psykisk sjukdoms 

förlopp”.213 Tematiken i denna bok knyter han till Edgar Allen Poe, men Stalfelt menar att 

Lagerlöf särskiljer sig ifrån sin samtid genom sin föreställning om kärleken som en helande 

kraft gentemot sinnesförvirringar.214 Presentationen fortskrider med att nämna Jerusalems 

uppkomsthistoria. När han diskuterar verket påpekar han vid flera tillfällen att 

tvåbandsverkets hör sagan till, samt att den isländska sagan varit förebilden till verket.215 

Stalfelt beskriver Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige som ”en suverän 

berättelse”. I och med denna bok har ”Lagerlöf nått ut inte bara till generationer av svenska 

barn utan till barn över praktiskt taget hela världen” skriver han.216 Tack vare denna romans 

framgångarna har hon blivit en av de internationellt mest ryktbara svenska författarna. Hennes 

återköp av Mårbacka nämns sedan kort. ”Framgångens vind gynnade nu Selma Lagerlöf som 

ingen annan kvinnlig författare tidigare i vårt land” skriver Stalfelt innan han presenterar de 

utmärkelser och hederstitlar som hon tilldelats. Hon påtalas den första kvinnan i Svenska 

Akademin medan hennes övriga pionjärskap inom det litterära etablissemanget tystas.217 

Läroboksförfattaren menar att Lagerlöfs författarskap ”mattades” efter Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige.218 Stalfelt avslutar sin framställning med följande omdöme: 
 

Selma Lagerlöf var en märklig och ovanlig svensk författare. Hennes fantasikraft var större än de 

flestas och hon hade mera än kanske någon annan samtida förmågan att berätta. Selma Lagerlöf 

blir det stora namnet bland 1800-talets många kvinnliga diktare. Hennes debutbok Gösta Berlings 

saga  är ett mästerverk som i sin art saknar sitt motstycke [min kursivering].219 
 

Det kan om Stalfelt sägas som det sades om Hillman m.fl. att Lagerlöfs medfödda höftskada 

förstoras och ges ett stort utrymme som förklaringsgrund till författarskapet, precis som 

Stenberg var inne på. Den långa beskrivningen av Mårbackas betydelse för Lagerlöfs diktning 

kan som tidigare nämnts innebära att arketypiska föreställningar som knyter kvinna och hem 

samman förankras hos läsarna. Inspirationskällor till Lagerlöfs författarskap är även här 

manliga författare och här uppenbarar sig ett par nya namn jämfört med de tidigare 

läroböckerna nämligen Topelius och Poe. Lagerlöfs författarskap placeras också bakåt i tiden 

i omnämnandet att tematiken i Antikrist mirakler var intressant för verkets samtid. Detta 

medför sålunda omdömet att temat inte är relevant eller intresseväckande idag. Brandes roll i 

Lagerlöfs framgång framhävs även här, vilket förmedlar tanken att kvinnliga författare inte 

kan skapa en popularitet på egenhand. 

Även om Stalfelt i vissa avseenden framställer Lagerlöf som medveten i sitt skapande 

knyts hon genom sin tillhörighet till berättandet till en lägre litterär genre. Även när han ska 

framställa henne som en litterär omdanare sker detta först efter att Fröding har tilldelats 

ledarrollen i renässansen. Hon blir närmast subtilt framställd som imitatör. Det återkommande 

bruket av adjektivet ”märklig” innebär att Lagerlöf transformeras till en anomali i 

litteraturhistorien. Denna tillhörighet förstärks i och med att Stalfelt ställer henne främst av 
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1800-talets kvinnliga författare. Lagerlöfs kön omöjliggör därmed att hon kan framstå som en 

av de främsta svenska författarna ifall även männen inräknas. Här bör det påpekas att 

kommentaren om att framgången gynnade henne likt ingen annan svensk kvinnlig författare 

före henne också indikerar att Stalfelt gör en tudelning mellan manliga och kvinnliga 

författare där de senare underordnas som en andra gradens författare. Han särskiljer henne 

likväl ifrån samtidens ideologiska koherens genom att poängtera att den psykologiska 

skildringen i En herrgårdssägen särskiljer sig ifrån samtiden. Därmed exkluderas Lagerlöf 

ifrån idéströmningen och hon transformeras därmed till en anomali såsom Williams anför. 

Hon placeras även i en lägre litterär genre genom att sammankopplas med det muntliga 

berättandet samt den indirekta formuleringen att Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige endast läses av barn.  
 

2.12. Hans-Eric Ekengren och Brita Lorentzson-Ekengren (2012) 
 

I Ekengrens svenska Litteraturbok 2 avhandlas Lagerlöf under kapitelrubriken ”Selma 

Lagerlöf – en gudabenådad berättare”.220 Läroboksförfattarna väljer att öppna sin 

framställning av Lagerlöf med följande omdöme: 
 

Selma Lagerlöf…var en utmärkt stilist, som med sprudlande berättarglädje kunde skildra 

människans psyke och själsliv på ett tydligt och medryckande sätt. Det händer hela tiden någonting 

överraskande och under ytan rör sig hemlighetsfulla krafter som gäckar människan.221  
 

Ekengren och Lorentzson-Ekengren beskriver att Lagerlöfs hälta gjorde att hon inte kunde 

vara lika aktiv som andra barn och att hon därmed ofta fick ikläda sig rollen iakttagare istället 

för deltagare. De tar också upp att hon många gånger under sin ungdom upplevde sig själv 

som utanför gemenskapen. Lagerlöf hörde hellre på när hennes äldre släktingar förtäljde sagor 

och skrönor än deltog i de andra barnens lek skriver Ekengren och Lorentzson-Ekengren. När 

hon blev antagen till Högre Lärarinneseminariet ska Lagerlöf ha glatts åt möjligheten att få 

stimuleras och utvecklas själsligt, mentalt och kreativt skriver läroboksförfattarna. De menar 

också att barndomsåren på Mårbacka stundom upplevs som hopplösa och isolerade.222  

När Ekengren och Lorentzson-Ekengren ska beskriva hur idén till Lagerlöfs debutverk 

föddes använder de sig av hennes egna ord ur En saga om en saga. Uppslaget om att berätta 

om alla färgstarka karaktärer ur barndomens skrönor ska ha kommit till henne efter en lektion 

om Bellman och Runeberg vid lärarseminariet. Protagonisten Gösta Berling var ej någon 

verklig karaktär utan en skapelse av hennes fantasi. Det är genom hans förvandling från 

sorgfri och lustutlevande kavaljer till ansvarstagande arbetare som romanens moraliska 

budskap framträder enligt läroboksförfattarna.223 Ekengren och Lorentzson-Ekengren avslutar 

sin framställning om förstlingsverket med detta utlåtande: 
 

Gösta Berlings saga är, som andra böcker i Lagerlöfs produktion, en bok skriven på ett 

känslosamt, romantiskt språk och berättelsen balanserar på gränsen mellan saga och verklighet. 

Stoffet har hon hämtat från sägner och värmländska sagor som hon utformat på sitt speciella sätt. 
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Selma Lagerlöf kan verkligen fängsla sin publik, därför räknas hon som en av de största epikerna, 

berättarna, i vår litteratur [Ekengren och Lorentzson-Ekengrens kursivering].224  
 

De beskriver sedan uppkomsthistorien till Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

och betecknar den som ”en läsvärd bok”.225  De beskriver att Lagerlöf tilldelades Nobelpriset i 

litteratur som första kvinna, men nämner inte att hon var den första svenska författare att 

erhålla det. Läroboksförfattarna påvisar sedan Lagerlöfs internationella ryktbarhet med det 

faktum att en krater på planeten Venus bär hennes namn. De skriver också att hon var den 

första kvinnan att väljas in i Svenska Akademien.226 Ekengren och Lorentzson-Ekengren 

avslutar sin skildring av Lagerlöf med följande beskrivningar av Lagerlöfs författarskap: 
 

Lagerlöf har kallats för snäll sagotant. Sagotant var hon kanske med sina berättelser som innehåller 

stoff från både myter och sagor men knappast ’snäll’, snarare skoningslös när hon djupdyker i 

människosjälens okända djup. […] Oavsett tema ville Lagerlöf i alla sina romaner och sagor visa 

att kärleken och det goda trots allt till sist ska segra över det onda i livet.227 
 

Ekengren och Lorentzson-Ekengren öppnar sin introduktion av Lagerlöf med en positiv rubrik 

och framställning som innehåller många lovord som höjer hennes författarskap. Även 

omdömet att hon är en av de största epikerna i vår litteratur är goda lovord. När de skriver att 

karaktären Gösta Berling är en skapelse av hennes egen fantasi framställs hon som medveten i 

sin skrivprocess. Likväl kan det hävdas att läroboksförfattarna traderar föreställningar som 

förringar författarskapet. Ett exempel på detta sker, enligt mig, när de presenterar henne som 

sagotant. Fastän de bemöter omdömet kring hennes ”snällhet” och därmed problematiserar 

epitetet ”sagotant” bibehåller de likväl det nedvärderande epitetet. Detta blir problematiskt 

eftersom begreppet ”sagotant” sammanlänkar hennes litteratur till den lägre litterära genren, 

barnsaga. Att läroboksförfattarna problematiserar begreppet ”sagotant” gör att de inte längre 

tillskriver det samma negativitet som den Edström påvisar i bruket av epitetet ”naiv 

sagoberättare”, men den sammankopplar likafullt, som sagt till en lägre litterär genre. Detta 

var nog inte intentionen, men kopplingen till denna genre kan tolkas som ett exempel på 

Berendsohns hävdelse om att den berättelsetekniska komplexiteten i Lagerlöfs alster förbises. 

Genom att återkommande sammanlänka Lagerlöf till epitetet ”berättare” knyter de även henne 

till det lägre aktade muntliga berättande. Även om inte uppsåtet i dessa fall heller är ute efter 

att förringa författarskapet skulle det kunna utläsas som en bekräftelse på Williams rön om att 

kvinnliga författare förpassas till lägre litterära genrer. 

Den stora vikt som läggs vid handikappet kan utläsas som att läroboksförfattarna 

passiviserar henne gentemot livet i stort eftersom hon framställs som iakttagare och inte 

deltagare. Det skulle kunna hävdas att Lagerlöfs skapande passiveras av det faktum att 

framställningen i viss mån frammanar bilden om att hon var beroende av manliga förlagor. 

Här ska det dock sägas att det är Lagerlöfs egna ord om effekterna av Runeberg och 

Bellmanlektionen som leder till denna framställning i Ekengren och Lorentzson-Ekengrens 

text. I hennes originaltext var det nog snarare menat som en hyllning till två litterära idoler, 

men när det lyfts ur sitt sammanhang frammanar den istället bilden av en passiv förmedlare 
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eller imitatör av manligt litterärt gods. Läroboksförfattarna traderar även bilden som 

sammanlänkar moraliska budskap till Lagerlöf. Att de i omdömet av debutromanen väljer att 

poängtera dess sentimentala språk kan sett till omdömet i sort ses som ett sätt att förringa 

författarskapet genom att sammanlänka den med den känslomässiga litteraturen som i 

litteraturvetenskapliga sammanhang attribueras som tendenslitteratur. Tompkins iakttagelse 

kan därmed bekräftas. 

Ekengren och Lorentzson-Ekengren förmedlar till stora delar en positiv framställning av 

Lagerlöf, där hennes ryktbarhet och mästerskap framhålls, men genom en feministisk 

särskådning kan det dock påvisas vissa passager som är mer problematiska och som till viss 

del förmedlar negativa föreställningar. Därmed uppvisar även denna presentation en viss 

ambivalens i sin presentation över Lagerlöf och hennes författarskap. 
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3. Diskussion 
 

Utifrån resultatet och analysen i denna studie skulle det kunna sägas att en ambivalent och 

delvis negativ bild av Selma Lagerlöf alltjämt traderas i litteraturhistoriska översiktsverk för 

gymnasieskolan, även om det finns ljusglimtar i presentationen sett över tid i vissa avseenden. 

Därmed kan det fastlås att Nordlunds observation vad gäller de allmänna litteraturhistoriska 

översikterna likväl gäller för deras gymnasiala motsvarigheter. Dualismen i framställningarna 

kommer sig av att läroboksförfattarna stundom kysser Lagerlöfs mantel och bevittnar hennes 

litterära storhet för att i ögonblick därefter leverera en nedvärderande kommentar eller 

inflikning. Detta ger vatten på kvarnen åt Nordlunds påstående om att det är lite penibelt att 

erkänna Lagerlöfs storhet fullt ut.  

Detta examensarbete blottlägger, utifrån en jämförelse med Ullströms resultat, att Lagerlöf 

och Strindberg inte har gjort samma resa i de gymnasiala litteraturhistoriska översiktsverken. 

Fastän Ullström påtalar att även presentationerna av Strindberg kännetecknas av ambivalens 

har Strindberg sedan 1960-talet uppvärderats till den punkt att han framställs som Sveriges 

nationalskald. Detta examensarbete visar snarare att bilden av Lagerlöf är beroende av 

läroboksförfattarnas egna värderingar kring hennes författarskap. Dock går det att skönja att 

framställningarna under 1960-talet och 1970-talet i viss mån försökte problematisera 

presentationerna, även om de inte lyckades bli genusneutrala. Även Ekengren och 

Lorentzson-Ekengrens lärobok ifrån år 2012 är i viss mån problematiserande då de bemöter 

vrångbilden av Lagerlöf men likväl bibehåller det förringande ordvalet ”sagotant”. 

Lärobokstexterna ifrån 1980-talet och fram till idag innehåller generellt mer negativa och 

nedvärderande presentationer. Detta fastslås genom det faktum att de enda gångerna epitetet 

”sagotant” påläggs Lagerlöf är i läromedel ifrån de senaste 30 åren via Jansson och Levanders 

samt ovannämnda Ekengren och Lorentzson-Ekengrens framställningar. Därmed strider 

resultaten i detta examensarbete med de som Lönner påvisar i sitt. Det skulle sålunda kunna 

sägas att epitet har återuppstått i läroböckerna. Skälet bakom detta skulle kunna förklaras 

utifrån Románs rön om kulturarvstankens renässans under 1980-talet. Därmed kom idealen 

som hade präglat litteraturundervisningen i den äldre gymnasieskolan att i viss mån åter bli 

ledstjärnor i denna undervisning. Den litterära reformation som präglat 

litteraturundervisningen under de föregående decennierna kan således påläggas som bevis till 

de mer problematiserande bilderna av Lagerlöf som framkommer i läroböckerna på den tiden. 

De litteraturhistoriska översiktsverken ifrån de senaste 30års perioden har såsom Román 

påpekat behållit en del av denna vänsterradikala reform, men samtidigt anammat 

kulturarvstanken. Därför har de senaste läroböckerna delvis vidmakthållit de mer 

problematiserande bilderna som etablerades under 1960- och 1970-talet, men samtidigt 

överväger dessa erkännanden med skarpare nedskrivningar än vad reformtidens läromedel 

påvisar. Resultatet i granskningen stödjer därmed Eilards påstående om att nyare texter vid en 

flyktig läsning kan framstå som mer genusneutrala än vad de verkligen är. Därmed kan det 

tolkas som att alla läroböcker som har granskats i detta arbete påvisar en ambivalent hållning 

gentemot Lagerlöf, där lovord möts med kritik, vilket innebär att ingen av dem är att betrakta 

som fullständigt genusneutrala i sin framställning. Detta eftersom kritiken många gånger kan 

utläsas som ett sätt att knyta Lagerlöf till lägre litterära genrer eller till manliga förlagor i 
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förringande syfte som den tidigare feministiska litteraturkritiken av Williams, Westman Berg 

respektive Falkenmark och Naseh har påvisat.  

En punkt på vilket det kan konstateras att den förringande framställningen har fått ge vika 

är att Lagerlöf sett över tid börjar tillskrivas en medvetenhet i sitt skapande och i vissa fall, 

såsom hos Mjöberg, Alving och Brodow m.fl., påkläds hon även ledarrollen för nittitalets 

litterära omdaning. Trots denna utveckling presenteras hennes skapande genomgående som en 

reaktion på yttre manlig litterär inspiration och påverkan. Detta innebär att Lagerlöf framställs 

som litterärt omdanade och traditionsbunden samtidigt, vilket efterfrågas för att upptas i den 

litterära kanon. Samtidigt skulle det kunna hävdas efter Westman Bergs konstaterande, om att 

kvinnliga författare får ett litterärt erkännande först efter att de knutits till manliga 

författarskap, bekräftas. Påläggningen av manliga förlagor till Lagerlöfs författarskap kan 

tolkas utifrån Falkenmark och Naseh rön om att kvinnliga författarskap framställs som mindre 

självständiga då de oftare knyts till yttre manlig inspiration. I det undersökta materialet 

tilldelas endast en enda kvinnlig författare rollen som inspiratör till Lagerlöf och det sker i 

fjärde upplagan av Steffens lärobok då Fredrika Bremer framhålls som detta. Listan på 

manliga författare som påtalas i beskrivningarna om Lagerlöf uppräknas till nitton stycken, 

tjugo om den isländska sagan inräknas som en del av en manlig litterär tradition. Här skall det 

påpekas att den litterära scenen under Lagerlöfs samtid var i det stora hela en manlig arena, 

men under 1800-talet hade kvinnliga författare på allvar gjort entré på den litterära scenen. 

Under en period på cirka hundra innan Lagerlöfs litterära genombrott hade svenska kvinnliga 

författare såsom till exempel Anna Maria Lenngren, ovannämnda Bremer, Sofia von 

Knorring, Emelie Flygare-Carlsén, Ann Charlotte Leffler, Victoria Benedictsson, Mathilda 

Malling och Alfhild Agrell blivit uppmärksammande, erkända och/eller populära författare. 

Även internationellt går det via namn som exempelvis Anne Brontë, Charlotte Brontë, Emily 

Brontë, Mary Wollstonecraft Shelley och Jane Austin påvisa att de kvinnliga författarna under 

1800-talet gjort avgörande avtryck på litteraturhistorien. Därmed skulle jag vilja hävda att den 

återkommande sammanlänkningen mellan Lagerlöf och manliga förlagor blottlägger att 

litteraturkanon är att betrakta som en konstruktion av bourgeoisiens vita män eftersom äldre 

och betydande kvinnliga författarskap inte omnämns eller påtalas som eventuella förlagor till 

yngre författarskap. Detta skulle därmed kunna ses som en bekräftelse på att det råder en 

skevhet i erkännandet mellan manliga och kvinnliga skalder. Tilldelandet av manliga förlagor 

kan tillsammans med Levertins medvetna val att attribuera Lagerlöf med nedvärderande epitet 

kan ses som bevis på den könskamp som uppstod på den litterära arenan under sent 1800-tal 

och tidigt 1900-tal som Iversen och Duran talar om. Nordlunds påstående om att dualismen 

gentemot Lagerlöf bottnar i att hon hotade föreställningarna om att skapandekraft är att 

betrakta som en manlig egenskap skulle följaktligen innebära att tillskrivningen av manliga 

förlagor och nedvärderande inflikningarna samt epitet ”sagotant” skulle vara exempel på 

tillvägagångssätt att decimera hotet som Lagerlöf utgjorde emot denna föreställning. Dessa 

metoder skulle kunna interpreteras som ett sätt att passivisera och framställa henne som 

ovetandes i sitt skapande. De manliga författarna tilldelas därmed rollen som litterära 

omdanare på Lagerlöfs bekostnad. Detta tillsammans med det återupprepade bruket av 

adjektiven ”egendomlig” hos Steffen och ”märklig” hos Stalfelt är exempel på hur 

framställningarna ämnar till att framhålla Lagerlöf som en litterär abnormitet. 
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Detta studium påvisar dock att bilden inte är entydig då Lagerlöf, som nämnts ovan, 

stundom tilldelas en betydande roll i nittitalismens litterära renässans. Det går inte heller att 

fastslå att Lagerlöf ständigt framställs som avvikande ifrån den litterära och filosofiska 

koherensen. Hos Sallnäs m.fl. skildras hon som nydanande och delaktig i den internationella 

litteraturens idéströmning då hennes psykologiska framställning i En herrgårdssägen föregår 

Freuds psykoanalytiska formuleringar i Sverige. I just detta specifika exempel motbevisas 

Durans uttalande om att kvinnliga författare inte tillskrivs den bekräftelse de förtjänar utifrån 

ideologiska och filosofiska aspekter. Ytterligare en positiv synpunkt som kan skönjas i 

genomgången är att läromedlen med tiden har vänt sig ifrån föreställningen att Lagerlöf 

skapade platta och enkla karaktärer i sina alster. Trots dessa positivare omdömen knyts 

Lagerlöf allt som oftast till lägre litterära genrer, såsom barnsagan, sentimental litteratur och 

den muntliga berättartraditionen. Edström påstår att kopplingen till sagan under tidigt 1900-tal 

bör ses som hedrande eftersom genren saga då hade ett högre värde, men detta studium kan 

påvisa att Steffen redan i den tredje upplagan av sin lärobok ifrån år 1912 kopplar Lagerlöf till 

barnsagan i nedvärderande syfte. Det tycks som att Lagerroth har rätt i sitt påstående att 

schablonbilden av Lagerlöfs författarskap bottnar i begreppet ”sagas” tvenne betydelser. 

Lönner hävdar att bilden av Lagerlöf som en moralist problematiseras med tiden, men jag 

skulle snarare vilja hävda utifrån denna studies resultat att den mer eller mindre direkt har 

traderats och reproducerats i hundra år från den tredje upplagan av Steffens lärobok fram till 

den tredje reviderade utgåvan av Ekengren och Lorentzson-Ekengrens lärobok från år 2012. I 

Brodow m.fl. och Jansson och Levanders litteraturhistorier problematiserades det 

moraliserande i Lagerlöfsdiktning genom påpekandet att hon hyllar det ansvarslösa livet för 

att sedan fördöma det, men denna problematisering sker inte i de nyare läromedlen. Här bör 

det dock poängteras att begreppet ”moralist” kan ha fått en annan värdeladdning sett över tid, 

men utifrån beskrivningarna i läroböckerna är det endast Hillman m.fl. som påtalar 

beteckningen i positiva ordalag, vilket gör att jag tolkar bruket av detta epitet som någonting 

förringande. En genomgång av de undersökta läroböckerna bekräftar till viss del Lönners 

konstaterande om vilka verk som anses vara Lagerlöfs mest betydelsefulla alster. Dock skulle 

jag vilja hävda att resultatet i min studie påvisar att Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige genomgående framställs som ett av hennes mest betydande verk. Det skulle kunna 

sägas att förstlingsverket, tvåbandsverket och folkskolans läsebok snarast framställs som en 

helig treenighet som höjer sig över Lagerlöfs resterande bibliografi. 

Detta studium blottlägger även att Nordlunds konstaterande om Lagerlöfforskningens 

bristande påverkan på framställningen i de allmänna litteraturhistoriska översiktsverken även 

gäller deras gymnasiala motsvarigheter. Lagerlöfs betydelse, inflytande och inspiration för 

svenska och internationella författare påtalas aldrig utan det är, som beskrivet ovan, bara hon 

som påverkas av andra (manliga) författare. Däremot framhävs Lagerlöfs internationella 

ryktbarhet. Detta bekräftar Nordlunds konstaterande att Lagerlöfs litterära inflytande och 

betydelse osynliggörs till förmån för betoningar av hennes popularitet. Inte heller Lagerlöfs 

moderna och framåtriktade språkbehandling diskuteras. Lagerlöf knyts istället som Nordlund 

påpekade bakåt i tiden, eller som mest så långt fram som till sin egen samtid. De mest extrema 

exemplen på detta sker hos Alving som associerar henne med forntiden, Steffen som knyter 

henne till medeltiden och hos Mjöberg som kopplar henne till stormaktstiden. Det ska dock 

framhållas att dessa historiska kopplingar i sin samtid kan ha varit menade som någonting 
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positivt. Jag skulle dock, utifrån den tidigare feministiska litteraturforskningen, vilja hävda att 

denna sammanlänkning snarast innebär att Lagerlöfs författarskap kopplas till äldre litterära 

traditioner samtidigt som det innebär att författarskapets förnyande inslag åsidosätts.  

En granskning av läroböckerna bekräftar Williams iakttagelse om att den manliga normen 

består som den litterära måttstocken fastän kvinnliga författare stundom erkänns som estetiskt 

skickligare än sina manliga författarkollegor. Ett sådant förfarande kan till exempel skönjas i 

Hasselberg m.fl. beskrivning av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige där Lagerlöf 

först presenteras som skickligare än Heidenstam i skapandet av en läsebok, för att sedan 

nedvärdera henne genom att i det närmaste antyda att hon tagit verkets tematik ifrån honom. 

Analysen visar också att Williams rön om att detaljer i kvinnliga författares liv förstoras även 

återfinns i gymnasieskolans litteraturhistorier. I beskrivningen av Lagerlöf exemplifieras detta 

tydligast genom den ansenliga betydelse för hennes författarskap som påläggs Mårbacka och 

hennes höftskada. Som jag varit inne på i analysen kan den starka kopplingen mellan 

barndomshemmet och Lagerlöf tradera genusföreställningen att kvinnans plats är hemmet. 

Fokuseringen på hältan blottlägger en annan vanföreställning om genus, nämligen den som 

via koppling mellan kvinna och kropp transformerar kvinnan till ett objekt.  

Utifrån ovanstående slutsatser kan detta examensarbete bekräfta Brinks iakttagelse om att 

litteraturhistorien reproducerar en ideologisk framställning. Román bemötte Ullström med 

kritik då den senare menade att litteraturundervisningen i den äldre gymnasieskolan var 

statisk, men efter de resultat som detta studium har blottlagt är jag villig att hålla med 

Ullström och istället dra hans slutsats än längre. Utifrån detta examensarbete skulle det kunna 

påstås att litteraturundervisningen i gymnasieskolan när det kommer till framställningen av 

Lagerlöf i litteraturhistoriska översiktsverk har varit någorlunda statisk i nära nog 120 år 

eftersom det ambivalenta förhållningssättet gentemot Lagerlöf mer eller mindre har varit 

rådande i alla de undersökta läromedlen. Även om det som jag nämnt ovan återfinns aspekter 

som det har skett förändringar över tid.  

Utifrån ovanstående analys och diskussion skulle det kunna hävdas att alla undersökta 

läroböcker reproducerar, bibehåller och cementerar en tudelning och hierarki mellan könen. 

Till följd därav kan det fastslås att genussystemet där kvinnan subordineras mannen varit 

rådande inom denna lärobokskultur under senaste dryga 120 åren. Genussystemet som 

Hirdman presenterar är alltjämt intakt och lever som synes vidare utan minsta tillstymmelse 

på att det är på väg att duka under. Genom att studera presentationerna av Lagerlöf skulle det 

kunna tolkas som att den kvinnliga författaren subordineras genom att jämföras med manliga 

författarkollegor. Enligt en sådan tolkning blottlägger följaktligen detta studium att 

gymnasieskolans litteraturhistoriska översiktsverk fungerar som konkreta genuskontrakt 

eftersom dessa texter traderar genusstereotypa normer och värderingar till läsarna. Därmedelst 

bekräftar denna granskning Ammerts rön om att läroböckerna inte är värdeneutrala skapelser 

och eftersom texterna har brukats eller brukas i skolundervisningen blir dess roll i 

socialiseringen uppenbar. Den ambivalenta framställningen av Lagerlöf bör ses som ett 

osynliggörande av kvinnans betydelse för den litterära och politiska utvecklingen. 

Wernerssons påstående om att tillägnelsen av genusstrukturer är ett viktigt steg i ungas 

identitetsskapande gör att detta studiums resultat bör tas på största allvar eftersom skevt 

framställda författarporträtt därmed har potentialen att cementera vanföreställningar om genus 

hos nya generationer. Denna fara blir än mer påtaglig då man beaktar Ullströms observation 
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om hur lärobokstexterna införlivas i ungas idévärld och därmed formar deras föreställningar. 

Den förtryckande framställningen kan leda till den maktlöshetskänsla som Wernersson påtalar 

eftersom presentationerna reproducerar en föreställning om att kvinnan är osjälvständig 

Därmed kan det konstateras att de gymnasiala litteraturhistorierna inte iklär sig den potentiella 

roll som opinionsledare visavi traditionella genusbilder som Kristina Fredriksson begär. 

Detta examensarbete bevisar sammanfattningsvis att Witt-Brattströms uttalande om att 

litteraturhistorien är en enkönad konstruktion stämmer, även vid en granskning av en så 

betydelsefull författare som Lagerlöf. Den manliga normens allenarådande status som 

rättesnöre framkommer i de, i många avseenden, schematiska framställningarna av Lagerlöf. 

Sålunda kan det fastslås att denna analys likt Wahlgren påvisar att könen behandlas olika i 

klassrumsmiljön och att gymnasieskolan till följd därav misslyckas i sitt fostringsuppdrag.    
 

3.1. Förslag på vidare forskning 
 

Denna studie undersöker som synes bara presentationerna av Lagerlöfs författarskap med 

utgångspunkt i den tidigare feministiska litteraturforskningens resultat och iakttagelser. För att 

falsifiera eller verifiera denna studies observationer skulle en granskning av en eller flera 

presentationer av hur manliga författarskap ter sig i samma källmaterial vara tjänligt. Det 

skulle även vara tjänligt att göra en kvantitativ undersökning kring hur stort textuellt utrymme 

som ges till kvinnliga respektive manliga författare i de gymnasiala litteraturhistorierna. 

Som jag varit inne på i diskussionen är det troligt att begrepp såsom ”historisk anknytning” 

och ”moral” sett över tid ges olika värdeladdade innebörder. Därför vore idéhistoriska studier 

kring dessa två begrepp i läromedel intressanta uppslag för vidare forskning eftersom de har 

potentialen att komplettera detta studiums resultat.   
 

3.2. Konklusion 
 

Detta examensarbete har visat att litteraturhistoriens förändringstakt är lika trög som den hos 

en glaciär. För att friskt källvatten ska frigöras ur den kompakta frusna massan krävs en 

drastisk ideologisk klimatförändring i vilket kvinnliga och manliga författare behandlas på 

likvärdigt sätt. För att detta ska bli möjligt är det viktigt att mannen och kvinnan som befinner 

sig innanför portarna till patriarkatets hus låser upp regeln och hämtar in sin dotter ifrån 

snödrivan. Hennes kamp för att bereda sig en plats innanför dess väggar har pågått alltför 

länge. Patriarkatets hus måste transformeras till ett hus där envar kan leva ut sina fylla 

potential oavsett kön.  

Selma Lagerlöf har bevisat att hon är en extraordinär kvinna eftersom hon överlevt sin 

samtid. Trots att hon tillskrivs många lovord visar denna granskning emellertid att hon även 

tilldelas nedvärderande attribut som kopplar henne till lägre litterära genrer såsom epitetet 

”sagotant”. Det traderas även en föreställning om att kvinnliga författare inte kan skapa något 

på egen hand utan endast imiterar män. Det är dags att sträcka ut en hand till Marianne i 

snödrivan, ty hon har legat där alltför länge. Stunden är kommen att ta henne, Lagerlöf och 

alla kvinnliga författare genom svårigheterna mot stjärnorna – per aspera ad astra.  
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Bilaga 1 
 

Nedan presenteras de litteraturhistorier som sätts under luppen i detta examensarbete i 

kronologisk ordning. Det är i denna ordning som de behandlas i uppsatsens resultat- och 

analysdel. 
 

Warburg, Karl (1894a). Svensk litteraturhistoria i sammandrag: lärobok för skolor och 

själfstudium. 4., omarb. uppl.  

Warburg, Karl (1894b). Svensk litteraturhistoria i sammandrag: lärobok för skolor och 

själfstudium. 4., omarb. illustrerad uppl.  

Warburg, Karl (1899). Svensk litteraturhistoria i sammandrag: lärobok för skolor och 

själfstudium. 5., omarb. uppl.  

Steffen, Richard (1904). Svensk litteraturhistoria för den högre elementarundervisningen.  

Steffen, Richard (1912). Svensk litteraturhistoria för den högre elementarundervisningen. 3. 

uppl.  

Steffen, Richard (1917). Svensk litteraturhistoria för den högre elementarundervisningen. 4 

uppl. 

Mjöberg, Josua (1927). Svensk litteraturhistoria för den högre undervisningen.  

Alving, Hjalmar (1940). Svensk litteraturhistoria, jämte översikt av den isländska litteraturen. 

2. uppl. 3. tr.  

Hillman, Rolf m.fl. (1952). Vår litteratur och dess historia: läro- och läsebok för gymnasiet. 

D. 4, Från Strindberg till våra dagar. 3. tr.  

Sallnäs, Hilding, Björck, Staffan & Jörn, Gunnar (red.) (1963). Svensk litteratur. D. 1, Före 

1900: författare och texter. 5. uppl.  

Brodow, Bengt m.fl. (1967). Svenska för gymnasiet. Årskurs 1. Lärobok. 2. uppl.  

Hasselberg, Gudmar m.fl. (1973). Litteraturhistoria för gymnasiet.  

Jansson, Ulf & Levander, Martin (1983). Lärobok i svenska: språk och litteratur för 

gymnasieskolans tvååriga linjer.  

Söderblom, Inga & Edqvist, Sven-Gustaf (1990). Litteraturhistoria för gymnasieskolan. 1 

uppl. 4. tr.  

Stalfelt, Sven Olov (1999). Litterära vägar. Litteraturhistoria.  

Ekengren, Hans-Eric & Lorentzson-Ekengren, Brita (2012). Ekengrens svenska. Litteraturbok 

2. 3., [rev.] uppl. 
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Bilaga 2 
 

Nedan presenteras Lagerlöfs bibliografi i kronologisk ordning med utgivningsår inom 

parentes. Jag har efter vissa verktitlar infogat en hakparentes i vilka jag har infogat en 

förklaring om jag i uppsatsen refererar till verket eller verken med en annan beteckning än 

dess titel. Bibliografin är hämtad ur Nationalencyklopedin.228  
 

Gösta Berlings saga (1891) [I uppsatsen även refererad till som ”förstlingsverket”, 

”debutverket” och ”debutromanen”] 

Osynliga länkar (1894) 

Antikrists mirakler (1897) 

Drottningarna i Kungahälla (1899) 

En herrgårdssägen (1899) 

Jerusalem (1-2, 1901-02) [I uppsatsen även refererad till som ”tvåbandsverket”] 

Herr Arnes penningar (1904)  

Kristuslegender (1904) 

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1-2, 1906-07) [I uppsatsen även refererad 

till som ”läseboken”] 

En saga om en saga och andra sagor (1908) 

Liljecronas hem (1911) 

Körkarlen (1912) 

Tösen från Stormyrtorpet (1913) 

Dunungen (1914) 

Kejsarn av Portugallien (1914) 

Troll och människor (1-2, 1915-21) 

Bannlyst (1918) 

Mårbacka (1922) [En del i Lagerlöfs memoarsvit] 

Löwensköldska ringen (1925) [En del i Löwensköldska trilogin] 

Charlotte Löwensköld (1925) [En del i Löwensköldska trilogin] 

Anna Svärd (1928) [En del i Löwensköldska trilogin] 

Ett barns memoarer (1930) [En del i Lagerlöfs memoarsvit] 

Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (1932) [En del i Lagerlöfs memoarsvit] 

Höst (1933) 

 

 

                                                
228 Edström (2013), www.ne.se (2013-01-31). 


