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Abstract  

 

The aim of the study is to analyse how the teacher’s teaching and relation to the pupils 

is presented in three children’s books for ages 6 to 9. Another aim is to compare how 

the image of teachers and relations to pupils agrees with how these are presented in 

literature in a historical perspective. The analysis applies a qualitative method used in 

comparative literature with the aid of narratological devices such as “narrative point of 

view” and “pattern of address”. The result of the analysis shows that the teacher is 

portrayed in many ways. In a historical perspective the presentation of the teacher both 

follows and breaks a pattern. Yet another finding is that the actual teaching is not 

considered to any great extent in children’s literature. Instead it is upbringing that 

receives most treatment in the literature.  
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1 Inledning 

I åldrarna 6–9 år är skolan en viktig och stor del av barns liv, vilket framställs i många 

skönlitterära barnböcker riktade till dessa åldrar. Läraren är en självklar karaktär i den 

litteratur som handlar om skolan.  

I de många barnböcker som handlar om skola och lärare ges det ingen entydig bild 

av läraren, utan läraren framställs på många olika sätt. Fagerström (2005) menar i sin 

studie att bilden av läraren i barn- och ungdomslitteratur från 1900, 1970 och 2000-

2003 varierar. Den litteratur hon undersökte innehöll lärare som uppfattades som 

antingen förebilder eller nidbilder.  

Barnlitteraturen har en lång historia och en betydelsefull roll i samhället. Olika 

samhälleliga förändringar, normer och värderingar har påverkat barnlitteraturens 

innehåll. Detta syns i hur vuxna och barn gestaltas då de framställs på många sätt i olika 

tider. Från början ansågs barnlitteraturens syfte vara att uppfostra och lära barnen 

normer och värderingar men idag är det istället barnbokens estetiska kvaliteter som är 

mest betydelsefulla (Kåreland 2015:1417). Att litteratur förmedlar något till läsaren är 

viktigt att känna till som lärare, framförallt när det gäller att välja ut lämplig litteratur 

för undervisnings- sammanhang. Den vuxna personen i barnlitteraturen fungerar ofta 

som en vägvisare vars syfte är att socialisera läsaren beträffande relationer. För de yngre 

åldrarna är läraren en viktig förebild som elevkaraktären i barnlitteratur ofta ser upp till 

(Kåreland 2013:99ff). I den här analysen riktas därför mitt intresse på hur läraren och 

relationen mellan lärare och elev gestaltas i några utvalda skolskildringar.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att göra en litteraturanalys av tre valda skönlitterära 

kapitelböcker för åldrarna 6–9 år. Studien går ut på att undersöka bilden av läraren 

genom att studera lärarnas undervisning och deras relationer till eleverna. Vidare syftar 

studien till att undersöka om framställningen av skolan och lärare skiljer sig åt ur ett 

tidsperspektiv. Till sist är syftet att diskutera om litteratur som behandlar skola och 

lärare kan tillämpas i skolans arbete med litteratur.  

 

Baserat på syftet är följande frågeställningar utgångspunkt: 

o Hur uppfattas lärarens undervisning ur elevkaraktärens perspektiv? 

o Hur uppfattas lärarens förhållande till eleverna ur elevkaraktärens perspektiv?  
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o Hur förhåller sig bilden till hur läraren framställs i litteraturen i ett historiskt 

perspektiv?  

1.2 Disposition 

I kapitel 2 presenteras en forskningsöversikt med studier av läraren i svensk barn- och 

ungdomslitteratur följt av forskning om barnlitteraturens utveckling. Därefter beskrivs 

metod och material i kapitel 3 följt av resultat från genomförd analys i kapitel 4. 

Analysen går ut på att undersöka hur läraren framställs och hur lärarens relationer till 

elever framställs. Därpå introduceras en diskussion av analysen tillsammans med vidare 

forskning i kapitel 5.  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I kapitel 2 förklaras viktiga begrepp som används i studien. Det presenteras tidigare 

forskning om barnbokens utveckling och om lärare samt kunskapsförmedling i 

litteratur. Därefter redovisas hur litteratur kan användas som ett pedagogiskt verktyg i 

klassrummet.  

2.1 Begreppsförklaring 

Barnboken har flera genrer som inte är vanliga i vuxenlitteratur. En av dessa genrer är 

skolskildringar. Kåreland (2008) menar att en skolskildring har det mesta av sin miljö 

och handling förlagd till skolan (1). De böcker som analyseras i detta arbete kan 

kategoriseras som skolskildringar enligt Kårelands (2008) beskrivning. Jag har valt att 

inte använda mig av begreppet skolroman efter Erixons (2004) definition av begreppet. 

Han menar att en skolroman, utöver att den handlar om skolan, är skriven av en 

författare som arbetat som lärare inom skolan (53). Ingen av de barnböcker som 

används i detta arbete har författare som varit verksamma i skolan, varför begreppet 

skolskildring valdes istället.  

Begreppet nidbild diskuteras av Fagerström (2005) och används i denna studie i 

samband med hur läraren uppfattas. Fagerström menar att en lärare som framställs som 

elak och orättvis eller är en löjlig parodi på lärare är en nidbild.  

I motsats till nidbild diskuteras begreppet förebild. En lärare i barnlitteratur som 

är en förebild framställs, enligt Fagerström, med egenskaper som engagerad, intresserad 

och positiv (Fagerström 2005:81). 
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2.2 Barnbokens utveckling i ett historiskt perspektiv 

Barnboken har länge varit ett pedagogiskt verktyg som använts för att lära barnen moral 

och värderingar. Under första delen av 1900-talet skildras ofta romantiska och idylliska 

miljöer med barn som utför oskyldiga bus. När det svenska folkhemmet växte fram fick 

barn rätt till utbildning oavsett ställning i samhället och fler böcker gavs ut. Den 

moraliska tonen i barnlitteraturen ifrågasattes och istället ställdes konstnärliga krav 

(Kåreland 2008:5ff).  

Efter andra världskriget 1945 började det auktoritära förhållningssätt som tidigare 

präglat barnböcker att omvärderas och tilltalet i barnlitteraturen förändrades. Tidigare 

skedde berättandet i litteraturen över huvudet på barnen men detta kom nu att förändras 

till ett mer jämlikt tilltal där författarna allt mer tog barnens perspektiv. Barnboken kom 

nu att börja präglas av solidaritet och respekt för individen. Astrid Lindgren gav under 

samma tid ut Pippi Långstrump som med sitt fria sinne sätter sig över de vuxna. Pippi 

blev en symbol för det fria barnet i samhället. Barn skulle nu utvecklas mer i frihet 

genom lek. I barnböckerna från samma tid går det att se spår av samhällsutvecklingen 

(Kåreland 2015:37). Det var dock inte förrän fram på 1960-talet som vissa mönster 

började ifrågasättas mer på allvar och forskning på barnboken började ta fart. Trots att 

dessa mönster ifrågasätts dominerar realistiska skildringar barnböckernas handling fram 

till 1970-talet (Kåreland 2015:39).  

De senaste decennierna har barnbokens handling utvecklats till en mer 

psykologisk realism. Ensamhet och utanförskap skildras och kritik mot samhället 

framställs med humor. Nu får barnböckerna fler genrer och miljöfrågor och politiska 

och sociala frågor tas upp, även i böcker för yngre barn. Det rör sig om skilsmässor, 

brottslighet och skolrelaterade problem. Nutidens böcker har mer och mer lämnat de 

moraliska värderingarna bakom sig. De estetiska värdena anses numer viktigare. 

Skildringar av vuxna i barnlitteraturen har gått från auktoritära uppfostrare till vuxna 

som är jämlika barnet eller som i värsta fall lämnat barnet helt och hållet. Barnen i 

litteraturen gör egna val och ställer frågor om sina rättigheter, vilket leder till att deras 

roll i familjen är annorlunda. Barnen tvingas ibland ta större ansvar än de är kompetenta 

till (Kåreland 2013:5556, Kåreland 2015:46).  

2.2.1 Läraren i litteraturen 

Flera forskare har studerat hur läraren framställs i litteraturen. Ullström (2001) har 

undersökt hur skolan framställs i cirka 300 böcker, både i vuxen- och barnlitteratur från 
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1900-talet med skolan som motiv. I Skolan – vår gemensamma verklighet? beskriver 

hon vilken roll skolan spelar i böckerna – det handlar om kunskapsförmedling och en 

social arena för eleven (2001). Anna Maria Ursing har studerat vuxenlitteratur från 1830 

till 2003. Hon har fokuserat på hur kvinnliga lärare framställs med fokus på kvinnors 

frigörelse. Hon visar i sin avhandling Fantastiska fröknar, studier av lärarinnegestalter 

i svensk skönlitteratur (2004) att många lärare i den äldre litteraturen är just kvinnor och 

att de kämpar för sin rätt att ha ett yrke (169). Även Gudrun Fagerström har studerat hur 

fiktiva lärare återges i ett historiskt perspektiv. Hon har analyserat barnlitteratur från 

1900, 1970 och mellan 2000 till 2003. I sin avhandling Förebild eller nidbild? Läraren 

i svensk barn– och ungdomslitteratur (2005) visar Fagerström att i det tidiga 1900-talet 

framställdes en positiv bild av läraren som med tiden ändrats till en mörkare (37).  

Fagerström (2005) menar att gestaltningen av läraren i barnboken varierar 

beroende på vilket år boken gavs ut. Under 1970-talet finns det ett fåtal inspirerande 

lärare i den undersökta litteraturen som uppmuntrar eleverna till att våga ta egna 

initiativ och reflektera självständigt, men i övrigt var lärarna generellt oinspirerande. De 

lärare som framstår som oinspirerande utövar en auktoritär roll i klassrummet. Att 

lärarna har en uppfostrande roll är något som framgår tydligt medan 

kunskapsförmedling syns mer sällan (80ff). Ursing (2004) ser samma mönster – en 

vanlig framställning av lärare i den äldre litteraturen är en person med passion för 

undervisning och uppfostran av barn. Uppfostringen är ofta huvudfokus medan 

undervisningen kommer i andra hand. I många äldre böcker innebär uppfostringen aga 

vid konflikter. Lärarna utförde aga i tron att det var det rätta och det bästa för elevens 

utveckling. Trots att det förekommer aga i litteraturen anser Ursing att läraren mestadels 

framställs som god och relationen med eleverna som bra. Ursing upplever att den elaka 

läraren oftare gestaltas i barnlitteratur samt i självbiografier än i romaner för vuxna 

(179ff).  

Fagerström (2005) anser att det i de nutida lågstadieskildringarna finns fler lärare 

som uppfattas negativt av elevkaraktären. De som uppfattas vara förebilder har ofta inte 

egenskaperna utskrivet lika tydligt som de lärare som framställs som nidbilder. Hon 

fann också att de lärare som framställs som förebilder ofta ställs mot lärare som inte är 

förebilder. Fagerström diskuterar om detta beror på att de goda egenskaperna förstärks 

om de sätts i relation till de negativa (85). Ullström menar att de negativt framställda 

lärarna skildras som personer utan medlidande och förståelse och som utsätter sina 

elever för förödmjukande behandlingar (2001:15ff). Den negativt skildrande läraren, 
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vilken kan sägas vara ett avskräckande exempel, enligt Fagerström, (2005) ställer 

orimliga krav och bestraffar eleverna hårt (84). I nyare barnlitteratur förekommer det 

istället att lärare framställs på ett skämtsamt sätt. De lärarna är ofta överdrivna och 

löjliga (78).  

Ullström (2001) beskriver att bilder av de positiva lärarna i litteratur från 1980 till 

2000 skildras som att de är sympatiska och engagerade i eleverna (19). Vidare har de 

både humor och ämneskunskaper. De positiva lärarna försöker få eleverna att växa 

utifrån deras möjligheter och tillämpar i hög grad elevinflytande och demokrati (19). 

Fagerström (2005) ser också att den positivt framställda läraren är stödjande, rättvis och 

att hen har empati (81).  

Vidare diskuterar Ursing vilka relationer som finns mellan lärare och elev i 

litteraturen. Hon menar att relationen styrs av lärarens makt. Elevernas liv påverkas 

starkt av lärarens inflytande i vardagen, i skolan samt över elevernas framtid. Läraren 

utövar också makt indirekt över elevers föräldrar. En lärares uppgift är att bedöma 

elever och med detta följer makt. Maktförhållandet mellan lärare och elev styrs dock 

inte enbart av de ovanstående faktorerna. Lärarens kunskaper och vilja att bestämma 

spelar också roll för relationen (169ff). En lärare som bestämmer och ställer krav 

behöver inte nödvändigtvis uppfattas negativt. Fagerström (2005) menar att lärare som 

kräver att eleverna tar konsekvenserna av sina handlingar ibland uppfattas som positiva 

av barnkaraktärerna (85).  

Sammanfattningsvis menar Fagerström (2005) att läraren framställs som antingen 

en förebild, ett avskräckande exempel eller en parodi.  

2.2.2 Kunskapsförmedling i barnlitteratur 

I barnlitteratur som behandlar lärare och skola framställs det ibland hur läraren 

förmedlar kunskap till eleverna. Ursing (2004), som studerat vuxenlitteratur, fann att 

kunskapsförmedling ofta togs upp i de böcker hon analyserade. Dock omnämns lärarnas 

pedagogik kortfattat, menar hon. I hennes undersökningsmaterial från 1970 innebär 

didaktiken olika metoder för att ”inpränta ett visst beteende hos eleverna” (186). I en del 

av Ursings undersökningsmaterial förklaras det mer ingående vilka metoder som 

används. Det framkommer att lärarna använder sig av ”loggskrivning”, 

”språkutveckling” och ”diskussioner” som präglas av fantasi och anpassar 

undervisningen efter elevernas egna känslor (Ursing 2004:186187). En 

kunskapsskapande process hos elever och lärare förekommer mestadels i litteratur från 

1990–talet. Dock gestaltas eleverna som ointresserade av kunskap och lärarna har 
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svårigheter med att få stöd av föräldrar och skolledning på grund av de något 

okonventionella undervisningsmetoder som används (Ursing 2004:193). Trots att 

pedagogiken nämns ofta är den ändå i bakgrunden om man jämför med framställningen 

av uppfostran och disciplin, något som behandlas i stor utsträckning i Ursings 

analyserade litteratur. Även Fagerström (2005) ser att det saknas beskrivning av hur 

eleverna lär sig i många barnböcker – speciellt i den litteratur som handlar om 

lågstadiet. Det som framkommer är att läraren ”läser högt”, låter eleverna träna 

”ordkunskap” och att eleverna får göra ”skrivövningar” (Fagerström 2005:7576). 

Förmedlingspedagogik, förhör och frågor för att kontrollera eleverna genomsyrar 

pedagogiken och visar att litteraturen speglar mestadels traditionell undervisning. 

Litteraturen nämner ingenting om läs- och skrivinlärning som är en viktig del av vad 

elever ska lära sig på lågstadiet (78). 

Ullström (2001) menar att skolskildringar från 1980 och 1990 innehåller elever 

som törstar efter kunskap, vilket det inte finns i litteratur från 2000-talet. Hon 

uppmärksammar att pedagogiken inte framkommer i någon större utsträckning i modern 

litteratur. Istället möts läsaren av litteratur där barn går till skolan för att träffa sina 

kompisar, inte för att lära sig. Skolan är i många fall barnkaraktärernas sociala arena där 

det gäller att knyta kontakter och att hitta sin sociala roll (20). Av lärarnas pedagogik 

syns att det är läraren som vill kontrollera och styra undervisningen. De pedagogiska 

redskap som används speglar en förmedlingspedagogik. Ordning går före kunskap (17).  

2.3 Litteratur i klassrumsundervisning 

Skönlitteratur är en central del av undervisningen i skolan. Kåreland (2013) anser att 

litteratur bland annat förmedlar olika värderingar, normer, erfarenheter och utvecklar 

förståelse och empati hos läsaren. Litteraturen kan därmed leda till att vissa 

föreställningar och värderingar kan ändras (101f). I läroplanen för grundskolan 

(Skolverket 2011) står det i syftet att eleverna ska ges möjlighet att få ”möta samt få 

kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen” (222). Genom 

litteratur och i mötet med olika texter ska eleverna också utveckla sin identitet, sin 

förståelse för omvärlden och sitt språk (Skolverket 2011: 222).  

Chambers (2011) menar att läsandet alltid skapar en reaktion hos den som läser. 

Det kan handla om spänning, intresse eller glädje. Han menar dock att den traditionella 

litteraturundervisningen är instrumentell. Istället för att fokusera läsningen på 

läsfärdighet borde läsningen handla om innehållet. Genom samtal om det lästa kan olika 
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föreställningar utmanas så att läsaren blir tvingad att tänka till. Samtidigt kan samtalen 

göra läsarna mer medvetna och kritiska både till bokval och olika normer i samhället. 

Läsandet kan därigenom användas för att ifrågasätta de normer och värderingar elever 

är vana vid. Litteratur ger därför möjlighet till att utforska nästan vad som helst (21f). 

Malmgren (1986) anser att samtal om bokens innehåll ger fler pedagogiska möjligheter 

för läraren där eleverna får möjlighet att utveckla förmåga att skapa känslomässig 

inlevelse. Vidare anser han att den litteratur som behandlas ska innehålla saker som 

eleven känner igen eftersom det blir lättare för dem om man utgår ifrån deras egna 

erfarenheter och föreställningsvärldar (30ff).  

3 Metod och material 

I följande avsnitt beskrivs vilken analysmetod som används följt av metodkritik. 

Därefter redovisas de urval och avgränsningar som gjorts vid valet av material för 

studien samt en översikt över materialets innehåll med materialkritik. Slutligen ges en 

inblick i de forskningsetiska överväganden som skett.  

3.1 Analysmetod  

Analysmetoden som används i denna studie är kvalitativ litteraturvetenskaplig metod. 

Kvalitativ analysmetod har sin grund i den hermeneutiska filosofin. Hermeneutiken 

beskrivs som en vetenskap som handlar om tolkning och kvalitativa data innefattar 

alltid en tolkningsprocess av den som utför undersökningen (Allwood & Eriksson 

2010:150, Denscombe 2009:367ff).  

3.2 Material  

Urvalet av litteratur till denna studie har avgränsats till tre kapitelböcker som är riktade 

till barn i åldrarna 6–9 år och som kan benämnas skolskildringar eftersom böckerna är 

delvis eller helt förlagda till skolmiljö (Kåreland 2008:1).  

Böckerna som används är: 

 Lärn, Viveca (1982). En ettas dagbok. Stockholm: Rabén & Sjögren.  

 Dahlbäck, Helena (1996). Fredda sju år. Stockholm: Alfabeta Bokförlag. 

 Wallner, Agneta (2011). Molly och den märkliga fröken Saga Blom. Århus: 

ScandinavianBook.  
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3.2.1 Beskrivning av böckernas innehåll  

En ettas dagbok är skriven av Viveca Lärn (1982) och är en av fem böcker i en serie om 

Mimmi. Boken handlar om Mimmi som skriver dagbok på sin skrivmaskin om sitt liv. 

Mimmi bor med sin mamma och sin pappa. Hennes bästa kompis, Roberta, går i årskurs 

tre och Mimmi ser upp till henne. I boken får vi följa Mimmi när hon ska börja första 

klass, läraren Stina och en vaktmästare som Mimmi är lite rädd för. I de kapitel som inte 

handlar om skolan är det främst föräldrarna som medverkar.  

Helena Dahlbäcks serie om Fredda består av fyra böcker. Fredda sju år (1996) är 

den första i serien. I boken får vi följa Fredrika, som hon egentligen heter, från det att 

hon är sex år och går i förskolan till att hon är sju år och ska börja skolan. Fredda bor 

tillsammans med sin mamma, som jobbar i biljettkassan på operan, och sin pappa som 

är långtradarchaufför, i en lägenhet i ett hyreshus. I huset bor också tant Anna som 

brukar passa Fredda efter skolan. Fredda älskar djur och drömmer om ett eget någon 

dag. Freddas lärare i skolan heter Teresa. I klassen har Fredda två bästa kompisar som 

heter Karolin och Niklas F. Tillsammans är de med om många olika saker.  

Molly och den märkliga fröken Saga Blom (2011) är en bok av Agneta Wallner 

som med boken debuterar som barnboksförfattare. Boken handlar om Mollys liv. Hon 

bor med sin mamma och pappa och känner sig ofta väldigt ensam då föräldrarna jobbar 

mycket. Hennes högsta önskan är att få ett syskon för att hon ska slippa känna sig 

ensam. Molly tycker först inte om skolan men när hennes lärare Rut Öberg ramlar och 

bryter benen blir skolan rolig igen eftersom att de får en vikare, Saga Blom, som 

förändrar undervisningen.  

3.2.2 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Urvalet av böcker till min studie baserades på flera olika saker. Böckerna skulle vara 

kapitelböcker eftersom de innehåller mycket text och eftersom jag genom texten vill få 

fram hur lärarna framställs. Dels valdes böckerna beroende på vilken ålderskategori de 

är avsedda för. Böcker för åldrarna 69 år framställer ofta skolan och relationer mellan 

elev och lärare, vilket den här studien vill analysera. Dels skulle det mesta av böckernas 

miljö och handling vara förlagd i skolan för att läraren skulle kunna analyseras. Till sist 

baserades urvalet på att huvudrollen i böckerna skulle utgöras av antingen en lärare eller 

en elev, vilket är fallet i den valda litteraturen gör. Utifrån dessa kriterier valdes sedan 

tre böcker ut med cirka 15 års skillnad mellan böckernas utgivning. Genom denna 
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avgränsning förväntas en skillnad framkomma mellan hur läraren och relationer mellan 

lärare och elev framställs.  

3.2.3 Materialkritik 

Kritik som kan riktas mot materialet är för det första att ingen av de analyserade 

böckerna har läraren som huvudperson. För det andra finns det nyare böcker än från 

2011 som handlar om skola. Dock framställde de böckerna inte läraren i större 

utsträckning, vilket är anledningen till att de inte valdes. Till sist är detta inte en 

heltäckande studie eftersom materialurvalet är begränsat till endast en bråkdel av all 

barnlitteratur som finns tillgänglig. Studien är enbart baserad på de tre utvalda böckerna 

som är redovisade ovan. 

3.2.4 Metodkritik 

Den kvalitativa analysmetoden kritiseras ofta på grund av att resultatet näst intill aldrig 

går att upprepa eller för att dess relevans inte kan kontrolleras. Metoden kan också vara 

en nackdel eftersom tolkningen är förankrad i forskarens eget jag. Eftersom analysen 

skett utifrån tolkningar finns eventuella förutfattade meningar med i analysen. Dessa 

kan bli ett hinder i analysen då de begränsar undersökarens bild av tidigare data vilket 

kan avspeglas i analysen. Det är näst intill omöjligt att vara helt objektiv och lägga sina 

egna åsikter och värderingar bakom sig vad gäller en textanalys men undersökaren bör 

eftersträva det (Denscombe, 2010:381–382). För att förhindra att tolkningarna hamnar 

allt för nära mina egna fördomar har jag haft ovanstående kritik i åtanke under 

analysarbetet.  

Vidare har inte litteraturens bilder analyserats på grund av att det krävt andra 

analysverktyg vilka inte prioriterats i denna studie. Dock är min uppfattning att de få 

bilder som förekommer i kapitelböckerna inte är avgörande för min analys. Jag är 

emellertid medveten om att bilderna kunnat ge ytterligare information om hur lärarna 

framställts – t ex hade deras ansiktsuttryck kunnat studeras.  

Jag har valt ut situationer i litteraturen där elevens och lärares relation skildras för 

att studera hur läraren lyfts fram. Karaktärerna analyseras både i direkta beskrivningar 

och i indirekta genom en undersökning av hur läraren och eleven säger eller agerar i 

texten. I analysen fokuseras vem som är huvudperson och biperson. Nikolajeva (2004) 

beskriver att det i varje text finns huvudpersoner och bipersoner. Huvudpersonen är den 

karaktär som historien kretsar runt. Antalet sidor som en karaktär finns på kan avslöja 

om karaktären är huvudperson eller inte. En annan central person är motspelaren. Denna 
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karaktär har många gånger en viktig roll men är inte huvudpersonen då det inte är den 

karaktärens historia som berättas (92).  

Jag har analyserat litteraturen utifrån berättartekniska begrepp så som vem det är 

som berättar. Nikolajeva (2004) menar att karaktärer kan förstås genom andra karaktärer 

eller berättaren i berättelsen. Det finns två grundläggande berättarperspektiv, 

jagberättare och tredjepersonsberättare (147). Enligt Holmberg och Ohlsson (1999) 

förmedlas berättelsen genom något av dessa berättarperspektiv (83). Har berättelsen en 

jagberättare omnämner en av personerna sig som ett ”jag”. Detta berättarperspektiv 

förekommer ofta i dagböcker. Om en jagberättare används kan en positiv effekt bli att 

berättelsen återges direkt utifrån personens tankar och känslor. Nackdelen är att 

jagberättaren inte kan gå in i andra personers tankar. Därför ges bara en bild av 

händelser och dessutom begränsat om det är ett barn eftersom barnet inte har en vuxens 

livserfarenhet. Naiviteten hos en jagberättare som är ett barn kan göra att en ung läsare 

lättare kan identifiera sig med karaktären. Därmed kan en större närhet mellan barnet 

som läser och barnkaraktären uppstå (Nikolajeva 2004:147ff).  

Om alla personer i den litterära texten omnämns som han eller hon används 

istället en tredjepersonsberättare. Ofta skrevs äldre barnlitteratur med en 

tredjepersonsberättare då det ansågs vara mest lämpligt eftersom de böckerna hade ett 

moraliskt syfte. Tredjepersonsberättaren kunde i texten vända sig till barnet och 

kommentera och förtydliga med syftet att lära barnet rätt (Nikolajeva 2004:148149). 

Äldre barnböcker har ofta en allvetande berättare i tredje person. Det innebär att 

berättaren kan följa och gå in i karaktärernas tankar. Det leder till att berättaren vet vad 

som händer på flera olika platser samtidigt (Kåreland 2015:139ff).  

Ibland filtreras händelser från berättaren genom en karaktär. Det handlar då om 

fokalisering. Om fokalisering används ges läsaren information genom den fokaliserade 

karaktären vilket leder till att läsaren upplever att karaktären berättar istället för 

berättaren. Framförallt i barnlitteratur skapas en illusion av att det är barnet som 

presenterar händelserna. Det finns tre olika fokaliseringsmönster. Vid en icke-

fokalisering vet berättaren hur alla karaktärerna tänker till skillnad från intern 

fokalisering när berättaren bara vet lika mycket som fokalisatorn. Det tredje mönstret är 

extern fokalisering vilket innebär att berättaren vet mindre än den karaktär som 

fokaliseras. Vid denna fokalisering vet bara berättaren vad fokalisatorn ser, inte vad den 

tänker (Nikolajeva 2004:172, Holmberg & Ohlsson 1999:83).  
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Även böckernas olika tilltalsmönster har analyserats. Nikolajeva (2004) förklarar 

att barnlitteraturen kan betraktas både ur ett barnperspektiv och ur ett vuxenperspektiv. 

Som exempel kan en vuxen som ger ett barn medicin sett ur vuxenperspektiv innebära 

en vuxen med intentionen att hjälpa barnet att bli friskt. Sett från barnperspektivet kan 

den vuxna istället framställas som elak som tvingar i barnet äcklig medicin (106).  

4 Analys 

Nedan följer textanalysen av de valda barnböckerna. Till sist presenteras ett 

övergripande resonemang om hur bilden av läraren stämmer överens med hur bilden av 

läraren framställts i ett historiskt perspektiv. I analysen fokuseras också berättartekniska 

grepp som berättarperspektiv, tilltal och huvudperson samt biperson.  

4.1 En ettas dagbok  

I En ettas dagbok är Mimmi huvudperson eftersom att det är hennes liv som berättas. 

Läraren Stina är en biperson som fungerar som en bakgrundsperson. Handlingen 

berättas genomgående i jagform utifrån Mimmis perspektiv. Det är hon som skriver 

berättelsen i sin dagbok. 

4.1.1 Hur läraren uppfattas i sitt sätt att undervisa ur elevkaraktärens perspektiv  

I boken framkommer det genom Mimmi och textens händelser kortfattat vad eleverna 

får lära sig. Vilka arbetsmetoder läraren använder sig av framgår inte.  

Mimmi berättar vid ett flertal tillfällen att de fått lära sig små och stora bokstäver 

genom att träna (32, 48). I samband med FN-dagen får eleverna lära sig om 

förkortningar som ”mm” (48). I inget av de exemplen ges en inblick i hur de tränat. 

Dagen innan Lucia får eleverna skriva ner texten till luciasången på ett papper och göra 

en bild till. Mimmi förklarar: ”Nästan alla i min klass kan läsa och skriva nu” (Lärn 

1986:62). Åter igen står det ingenting om vilken metod läraren använt sig av för att 

eleverna ska lära sig att läsa och skriva. Under en matematiklektion beskrivs det att 

eleverna ska ta fram sina räkneböcker och lära sig ”ått plus ått” (Lärn 1986:85). 

Jagberättaren beskriver att eleverna ska skriva siffran åtta i snygga rader i sina 

räkneböcker. Hon beskriver också att åttan ska se ut som en boll på den andra bollen 

(85). Vid ett tillfälle ges en inblick i vad eleverna får lära sig inom det naturorienterade 

ämnet. Under våren har eleverna fått undervisning om djur och vad de gör när de vaknat 
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efter vinterns vila (110). Inom samhällskunskap framgår det att eleverna får veta vad 

förenta nationerna är (50).  

Vid de få tillfällen när lärarens undervisningssätt beskrivs framgår det dock 

väldigt oklart. Vi får inte reda på så mycket om skolan egentligen, men det kan bero på 

att Mimmi är ett barn och berättaren är hennes jag. Hon har valt i efterhand vad hon ska 

skriva ner i sin dagbok och därför kan tolkningen göras att de händelser som är 

nedskrivna på något sätt betyder mer för henne. Det är viktigare vad hon lärt sig inte 

vad hon har gjort. Lärarens undervisning uppfattas som positiv i den bemärkelsen att 

Stina inte utgör något hinder för kunskapsinhämtning som Fagerström (2005) menar att 

de negativt skildrande lärarna gör. Dock framställs Stina som en oinspirerande lärare 

eftersom hon inte ger eleverna chans att ta egna initiativ och reflektera (80). Fagerström 

(2005) menar att 1970-talets litteratur innehåller lärare som är oinspirerande. Detsamma 

gäller för läraren Stina även om En ettas dagbok gavs ut 1982.  

4.1.2 Hur lärarens förhållande till eleverna uppfattas ur elevkaraktärens 

perspektiv  

Läraren beskrivs på flera ställen i boken genomgående utifrån jagberättaren Mimmi. 

Vad Stina tänker och känner framgår inte. I denna bok (Lärn 1982) finns framförallt en 

positiv lärarskildring ur Mimmis perspektiv. 

Första gången Stina beskrivs är när Mimmi träffar henne första skoldagen i 

årskurs ett. Här beskrivs hon tydligt i texten som en snäll lärare som ser ut som en ängel 

(Lärn 1982:16). Jagberättarens beskrivning av Stina kan tolkas som att Mimmi tycker 

om sin lärare redan vid första mötet:  

Mitt i solen stod en gyllene fröken och log. Hon hade vit sjömansklänning och 

små tjocka snälla ben i gula sandaler (Lärn 1982:16).  

Att läraren får smeknamnet Gullfröken förstärker den tolkningen. 

Läraren beskrivs även indirekt genom olika händelser. Det framkommer att 

klassen har fått trivselregler (32). Man ser att läraren är mån om att skapa en trevlig 

miljö i klassrummet genom att hon vill eleverna väl. 

Vid en händelse uppfattas Stina som arg. Första dagen efter jullovet kan inte 

Mimmi och en klasskamrat sluta skratta och Stina säger till flickorna tre gånger väldigt 

argt (85). Mimmi uppfattar läraren som elak när hon blir tillrättavisad:  

Mimmi kanske vill börja i lekis igen, sa fröken elakt till mig. Hemska tanke. Skolan är det 

bästa jag vet (Lärn 1982:86).  
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Sett ur ett vuxenperspektiv framställs Stinas handlingar å andra sidan som nödvändiga 

för att upprätthålla ordning i klassrummet. Stina säger inte till dem för att vara elak. 

Trots att läraren varit arg uttrycker Mimmi att skolan är något hon tycker om. Denna 

enskilda händelse verkar inte påverka hur Mimmi uppfattar skolan. Stina framställs 

dock även med humor i samma händelse. Efter tillsägelsen vill Stina prata med Mimmi 

som då förklarar att hon fått skrattsjukan. Så småningom börjar även läraren skratta och 

Mimmi får gå ut på rast (86).  

Läraren är också förstående och omtänksam. Hon verkar förstå att det inte var 

meningen av Mimmi och klasskamraten att ignorera tillsägelsen. Under en lektion ska 

Mimmi gå fram och skriva en klasskamrats drömyrke på tavlan. Men Mimmi som inte 

lyssnat på sina klasskamrater skriver ett yrke hon tror är rätt. I Mimmis beskrivning 

framgår att ”fröken såg förvånad ut” (Lärn 1986:102). Läraren säger ingenting om 

Mimmis fel utan låter henne gå ut på rast. Det ges inga ledtrådar i texten till vad läraren 

tänker om Mimmis fel. Det kan betyda att hon förstått att Mimmi inte lyssnat men av 

omtänksamhet säger hon inget om det inför de andra eleverna.  

Relationen mellan läraren Stina och Mimmi synliggörs i hela berättelsen. 

Framförallt syns relationen genom de händelser där Stina och Mimmi samspelar men 

också då Mimmi refererar till läraren. Ett exempel är när Stina omtalas hemma hos 

Mimmi. Mimmis pappa upptäcker att Mimmi stökat ner i köket och kokat ägg för länge 

vilket resulterat i en stank varpå han utbrister ”och vad är det som luktar?” (Lärn 

1986:113). Mimmi svarar genom att referera till läraren ”En lukt som nästan inte går att 

BESKRIVA som gullfröken säger, det är lukten i vårt kök” (113). Att Mimmi refererar 

till sin lärare visar att läraren har stor inverkan på Mimmi, att hon är betydelsefull för 

henne. Att Stina är betydelsefull för Mimmi understryks av ytterligare en händelse. När 

Mimmi inte kan hålla sig för skratt under en lektion tänker hon ”Gullfröken kanske 

aldrig ska tycka om mig mer” (Lärn 1986:85). Mimmi bryr sig om vad läraren anser om 

henne och vill göra rätt.  

Att handlingen berättas utifrån ett jagperspektiv gör att berättelsen återges direkt 

från Mimmis tankar. Stina framställs positivt ur Mimmis perspektiv. Nackdelen med att 

Mimmi är jagberättaren är att informationen om Stina blir begränsad och att hon därför 

beskrivs ensidigt.  
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4.2 Fredda sju år 

Att Freddas namn finns med i bokens titel indikerar att hon är huvudperson i 

berättelsen. Läraren Teresa är en biperson som fungerar som en motspelare till Fredda. 

Hennes medverkan är nödvändig för flera av händelserna. Berättarperspektivet i boken 

utgörs av en tredjepersonsberättare som fokaliserar Fredda. Det handlar dock också på 

många ställen om en icke-fokalisering som gör att berättaren vet mer än Fredda. Trots 

att berättaren är i tredje person och använder sig av icke-fokalisering ges bara en liten 

inblick i Teresas tankar. 

4.2.1 Hur läraren uppfattas i sitt sätt att undervisa ur elevkaraktärens perspektiv 

I undervisningen uppfattas läraren Teresa övervägande positivt. I texten syns det 

indirekt några exempel på lärarens pedagogik. Under första skoldagen har Freddas 

klasskamrat tagit med sig en gräshoppa. Teresa föreslår att den kan vara med i 

morgondagens undervisning. Fredda säger då: ”Tänk att fröken också verkar intresserad 

av smådjur!” (Dahlbäck 1996:30). Att läraren är duktig på att fånga barnens intresse 

syns också när läraren ska läsa: ”Det här är min fantasistol, säger fröken. När jag sitter 

på min röda kudde så öppnar sig en skattkammare med berättelser i” (Dahlbäck 

1996:30). Vid samma händelse framgår det att läraren Teresa är entusiastisk beträffande 

läsningen. Genom tredjepersonsberättaren framgår det att Teresa läser högt för eleverna 

varje dag och att hon framhåller vikten av att fantisera (30). Hon inbjuder dock inte 

eleverna till att samtala om böckerna de läser trots att hon vill uppmuntra elevernas 

fantasi. Fagerström (2005) menar att litteratur från 2000-talet som handlar om lågstadiet 

ofta tar upp just högläsning (76). Detta stämmer in även på denna bok som är utgiven 

några år innan 2000, nämligen 1996.  

Läraren bjuder även in elevernas åsikter efter att klassen varit på museum. 

Eleverna får utvärdera vad som var bäst på museet (45). På detta sätt uppfattas lärarens 

undervisning som positiv eftersom hon värderar elevernas åsikter. Deras tankar är 

betydelsefulla. Ullström (2001) menar att de positiva lärarna i litteratur från 1980 till 

2000 skildras som att de är sympatiska och engagerade i eleverna. De försöker också få 

eleverna att växa utifrån deras möjligheter och tillämpar i hög grad elevinflytande och 

demokrati (19). Att demokratin genomsyrar Teresas undervisning visas också genom att 

hon bestämmer klassens trivselregler tillsammans med eleverna (66). Det framgår dock 

även att Teresa använder sig av statisk undervisning. Eleverna ska skriva fint i varsin 
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skrivbok som läraren rättar (76). Skrivövningar är en av de undervisningsmetoder som 

förekommer i moderna böcker enligt Fagerström (2005:7576).  

Lärarens undervisning framgår mestadels av Fredda som fokaliseras och återger 

situationerna. Ibland beskrivs undervisningen genom tredjepersonsberättaren när denne 

använder icke-fokalisering. Vad läraren tänker om undervisningen uteblir då läraren 

enbart fokaliseras vid ett fåtal tillfällen och då enbart om det hon gör.  

4.2.2 Hur lärarens förhållande till eleverna uppfattas ur elevkaraktärens 

perspektiv  

I Fredda sju år framställs läraren mestadels indirekt i olika händelser och vid några 

tillfällen beskrivs hon tydligt i texten. Lärarens tankar synliggörs dock inte av berättaren 

trots icke-fokaliseringen. Däremot berättas det vad tant Anna tänker om läraren men till 

största delen är det genom Fredda informationen om Teresa ges. Teresas egenskaper är 

mestadels positiva och det gör att hon uppfattas positivt av eleverna. 

Fortsättningsvis beskrivs läraren direkt i texten vid två tillfällen. När första 

skoldagen är slut fokaliseras tant Anna, som följt med Fredda till skolan. Hon säger att 

det var en ”trevlig fröken” (Dahlbäck 1996:32). Vidare sägs läraren ha brunt hår och 

långa smala händer. Hon tycker om att berätta sagor, sjunga och att rita (34). Dock 

beskrivs läraren mestadels indirekt genom olika händelser. 

Läraren är mån om att få alla elever att trivas genom att se alla och göra det 

mysigt. Ett exempel på lärarens lyhördhet för eleverna syns i en händelse när eleven 

Mille i klassen råkat ut för en olycka och ligger på sjukhus. Eleverna ska tillsammans 

bestämma trivselregler men de kan inte koncentrera sig. Fredda kommer med förslaget 

att de ska skriva brev till Mille efter att de är klara med trivselreglerna. Teresa förstår 

deras okoncentration och går direkt för att hämta papper så att eleverna kan skriva brev 

(67). I samband med denna situation beskrivs läraren som ”allvarlig” då hon ska 

förklara vad som hänt (Dahlbäck 1996:66).  

Vid en händelse framkommer det ur Freddas perspektiv att läraren är arg. Fredda 

tycker att det är jobbigt att komma ihåg saker som till exempel idrottskläder och läxor. 

Hon är också orolig för att gå till fel klassrum som hon hade gjort häromdagen. På 

grund av detta vill Fredda sluta skolan och tycker att det är lärarens fel (68). Här blir det 

tydligt att Fredda är ett barn eftersom hon skyller på läraren. Ur ett vuxet perspektiv 

syns å andra sidan att det inte är lärarens fel att Fredda glömmer saker, utan att hon själv 

är ansvarig. Fredda och hennes mamma träffar Teresa för att prata om situationen. Nu 
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fokaliseras läraren som under detta samtal visar förståelse när hon berättar egna 

exempel på hur hon brukar glömma saker och vara förvirrad: 

Vet du alla glömmer sig ibland. Det har hänt att jag tar tåget åt fel håll när jag ska hem på 

eftermiddagen. Och när jag handlar kan jag köpa hårt bröd och kattmat fastän jag vet att jag 

behöver mjölk och limpa. (Dahlbäck 1996:71) 

Efter detta samtal bestämmer sig Fredda för att försöka gå till skolan igen (73). 

Relationen mellan läraren Teresa och Fredda är i fokus under hela berättelsen. 

Framförallt märks det att den utvecklas. I ett exempel vill läraren att alla ska rita sin 

favoritleksak och alla barn ritar utom Fredda. Läraren kommer och frågar Fredda om 

hon inte har någon favoritleksak. Fredda svarar inte – hon tänker att alla kommer skratta 

åt hennes gosedjursapa, Alfredo, eftersom den är ful (35). Senare på kvällen föreslår 

tant Anna att Fredda ska rita Alfredo så som han såg ut när han var ny, vilket Fredda 

tycker är en bra idé. Nästa dag ger Fredda teckningen till läraren och när skoldagen är 

slut ber läraren Fredda stanna kvar. Läraren tar fram en likadan gosedjursapa som 

Fredda har och förklarar: – Det här är apan Olle. Det är min bästa leksak. Den ligger här 

i lådan varje dag och håller mig sällskap (Dahlbäck 1996:37–38). När Fredda kommer 

hem bestämmer hon sig för att låta Alfredo vara med igen eftersom läraren har en 

likadan (39). I denna händelse utvecklas en mer nära och personlig relation mellan 

fröken Teresa och Fredda när de delar ett intresse.  

Teresa beskrivs mestadels ensidigt och övervägande från Fredda som fokaliseras 

av tredjepersonsberättaren. Genom händelser där Fredda och läraren växelverkar syns 

att deras relation förändras både till det sämre och till det bättre under berättelsen. Att 

relationen ibland är sämre framkommer till exempel när Fredda är arg på skolan och vill 

sluta (68). Trots de situationer där relationen försämras är deras relation övervägande 

god ur Freddas perspektiv, vilket bland annat syns när Teresa under ett samtal med 

Fredda visar förståelse och får henne att fortsätta skolan (71). 

4.3 Molly och den märkliga fröken Saga Blom 

Huvudperson i boken är Molly. Lärarna Rut och vikarien Saga är bipersoner som 

fungerar som motspelare till Molly. Deras medverkan i boken gör att handlingen kan 

utvecklas framåt, Saga något mer än Rut eftersom Saga förekommer mer i boken än 

Rut. Berättaren utgörs av ett tredjepersonsperspektiv som inte är allvetande. Istället 

fokaliseras Molly internt. Berättaren vet inte vad de andra karaktärerna tänker utan det 

som framkommer presenteras genom Mollys inre. 
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4.3.1 Hur läraren uppfattas i sitt sätt att undervisa ur elevkaraktärens perspektiv 

Det beskrivs tydligt i berättelsen genom Molly eller berättaren i tredje person hur både 

Ruts och Sagas undervisning går till.  

Ruts undervisning framkommer under några få sidor men ger trots detta en klar 

bild av att undervisningen genomgående uppfattas som negativ. Idrottslektionerna 

består av traditionella övningar som ”stå på tårna, sträcka på armarna och göra 

kullerbyttor” (Wallner 2011:4950). Lektionerna i klassrummet består av rättstavning 

och matematiktal på tavlan (54). Flera situationer i texten gör det tydligt att Rut är en 

lärare som förespråkar disciplin och rätt uppfostran. Hon använder gamla förlegade 

metoder för att få eleverna att bli rädda och därigenom lyda. Ett exempel på Ruts 

skräckmetod är tavelräkning som innebär att eleverna får gå fram till tavlan och lösa ett 

tal på egen hand. Ursing (2004) såg att en pedagogik som innebär att eleverna ska lära 

sig allt utantill förekom ofta i litteratur från 1970 – talet (186). Detsamma förekommer i 

Ruts undervisning vid bland annat rättstavning där eleverna ska rabbla stavningen 

utantill (54). Detta skildras trots att boken är från 2000-talet. Vidare framgår det att Rut 

vid detta tillfälle stirrar strängt och väntar ut eleverna som varken får hjälp av Rut eller 

tillåts använda fingrarna. Berättaren säger att detta är det värsta Molly vet (12). Det 

framkommer också att Molly inte vill gå kvar i skolan eftersom Rut inte gör lärandet till 

något roligt (18). Det synliggörs i några händelser att Rut vill kontrollera och styra 

undervisningen och att eleverna inte ges någon chans att påverka lektionerna. De 

pedagogiska redskap som Rut använder visar på en förmedlingspedagogik och att 

ordning går före kunskap. Ullström (2001) menar att litteratur från 1980-talet och 1990-

talet innehåller lärare som använder sin makt för att styra undervisningen, vilket även är 

applicerbart på denna bok från 2011 (17). Ruts undervisning kan således sägas strida 

mot hur nutidens litteratur framställer lärares och elevers förhållande då barn och lärare 

är på en mer jämlik nivå och där elevinflytandet är tydligt.  

Läraren Sagas undervisning kan å andra sidan uppfattas positivt. Hon kan fånga 

elevernas uppmärksamhet genom att göra annorlunda lektioner som eleverna uppskattar. 

Vid ett tillfälle vill eleverna prova på att meditera som de sett att Saga gör, vilket de får 

(Wallner 2011:28). Det syns att Saga är en lärare som inbjuder eleverna till att påverka 

lektionsinnehållet. Läraren Saga låter eleverna använda flera sinnen och varierar sin 

undervisning, vilket gör att eleverna blir engagerade. Exempelvis får eleverna ”sjunga 

matte” och göra rörelser under matematiklektionerna och på geografitimmarna målar de 

Norden direkt på golvet (Wallner 2011:33,106). Ullström (2001) menar att lärare i 
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litteratur från 1980-talet till 2000-talet uppfattas som sympatiska och engagerade lärare 

som försöker få eleverna att växa utifrån sina möjligheter samtidigt som läraren låter 

eleverna påverka undervisningen (19). Bilden av Saga i boken från 2011 (Wallner 2011) 

stämmer även överens med framställningen av lärare i litteratur från 1980-talet till 

2000-talet. Saga använder sig av utflykter där eleverna får använda sina kunskaper i en 

verklig kontext. Bland annat får eleverna göra en utflykt på skidor i skogen där de måste 

använda sina kunskaper för att nå sitt mål som är en stuga (5456).  

En parallell kan dras till den kunskapsskapande process hos elever och lärare som 

förekommer främst i vuxen litteratur från 1990-talet enligt Ursing (2004:193). Sagas 

undervisning får eleverna att vilja lära sig och de upptäcker att kunskapen kommer till 

användning. Detta motsäger Ullström (2001) något som menar att 2000-talets litteratur 

inte innehåller elever som är kunskapstörstande (20). Men det som i denna bok blir 

avgörande för om eleverna är intresserade av att lära sig eller inte, är lärarens 

undervisning. När Rut använder en mer traditionell enformig undervisning framstår 

eleverna som helt ointresserade av att lära sig, vilket förändras av Sagas undervisning 

som engagerar eleverna.  

4.3.2 Hur lärarens förhållande till eleverna uppfattas ur elevkaraktärens 

perspektiv  

Läraren Rut beskrivs på flera ställen både indirekt och direkt. Molly uttrycker att 

”Ruttan”, som läraren kallas, är den ”strängaste och tråkigaste fröken i hela universum” 

(Wallner 2011:8). Fortsättningsvis beskrivs Rut genom Molly i olika situationer. Under 

en matematiklektion framgår det hur Rut blänger ilsket på eleverna när de stör lektionen 

genom att viska (12). Hon uppfattas som elak av eleverna. När Molly inte kan lösa ett 

tal på tavlan stirrar Rut ”strängt på henne” (Wallner 2011:13). Vid ett tillfälle återger 

berättaren en händelse med Rut som beskriver hur hon framställs som hetsig och arg: 

En gång när Tommy och Olle råkade trycka på brandlarmsknappen hade Ruttan blivit så arg 

att hon viftat med linjalen så att Tommy nästan fått den i ansiktet. (Wallner 2011:15) 

Det framgår också att Rut dragit en elev i örat, vilket förstärker intrycket av hennes 

aggressivitet (21). Enligt Ursing (2004) och Fagerström (2005) innehöll ofta äldre 

litteratur lärare som utförde aga. Uppfostran var ofta huvudfokus och lärarna var 

auktoritära (80, 179). Detta mönster syns också i denna nyare bok från 2011. Ruts 

beteende leder dessutom till att Molly och hennes kompis Fia vill sluta skolan (25). När 

vikarien Saga Blom börjar på skolan istället för Rut ångrar de sig och vill fortsätta.  
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Den nya läraren som vikarierar för Rut, Saga Blom, beskrivs helt annorlunda. Vid 

hennes första besök i skolan snubblar hon och ramlar ner på golvet, varpå eleverna 

skrattar (22). Att Saga uppfattas som rolig av eleverna syns i flera händelser. På en rast 

har eleverna snöbollskrig och Saga deltar till barnens förtjusning (73). Molly anser att 

skolan blivit mycket roligare sedan Saga börjat (46). Fortsättningsvis beskrivs Saga som 

märklig, underlig och annorlunda för att hon sitter på katedern, har konstiga kläder och 

nya tankar och idéer så som att hon gillar att meditera (27). Fagerström (2005) menar att 

lärare i nyare böcker alltmer framställs som löjliga och ibland till och med som en 

parodi på en lärare (78). Saga kan uppfattas som löjlig på det sätt Fagerström beskriver 

samtidigt som hon beskrivs som snäll (24). Eleverna uppfattar också Saga som magisk 

på grund av de märkliga händelser som sker. Vid ett tillfälle känner sig eleverna 

övergivna av Saga som gett dem ett uppdrag att själva hitta vägen i skogen på en 

skidutflykt (70). Vilket syfte Saga har med utflykten ges det ingen information om. 

Däremot fokaliseras Molly som funderar på om Saga vill se om eleverna klarar sig 

själva som ett test (Wallner 2011:64). Sett ur ett vuxenperspektiv kan Saga i samband 

med den händelsen framstå som oansvarig när hon skickar ut dem i skogen själva. 

Detsamma gäller när Saga får två pojkar som varit elaka att bli liggandes på marken 

genom något som verkar vara magi: 

Och rätt var det var gjorde Saga Blom en piruett med sina röda kängor. Den 

gula elefantkjolen yrde runt hennes smala vrister, och barnen blev alldeles 

vimmelkantiga av allt snurrande. När hon väl slutat låg såväl Peder som 

StorMicke på marken. (Wallner 2011:111) 

Ur elevernas perspektiv framställs Saga som en förebild eftersom att hon ställer upp för 

dem. Men sett från ett vuxet perspektiv tycks Saga framställas som ett avskräckande 

exempel när hon vid detta tillfälle straffar eleverna lite väl hårt:  

Men pojkar lite roligt får man väl ha? sa Saga utan att skratta. Sluta! sa 

StorMicke med gråten i halsen. Det här är inte roligt. Inte! sa Saga. För min 

del får ni gärna ligga här tills i morgon bitti. (Wallner 2011:111) 

Saga kan vid detta tillfälle framstå som ett avskräckande exempel utifrån Fagerströms 

(2005) definition av begreppet – en lärare som ställer orimliga krav och bestraffar elever 

hårt (84).  

Till en början är Molly tveksam till Saga men allt eftersom hon lär känna henne 

byggs en förtroendefull relation upp, kanske framförallt eftersom att Saga är mer på 

barnens nivå än vad Rut är. Till exempel tar Saga hänsyn till elevernas känslor och 
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humör och anpassar skoldagarna efter det. När Molly är ledsen över en fågel som är 

skadad släpper Saga den ordinarie lektionsplaneringen och kramar om Molly som gråter 

(85). Vid ytterligare ett tillfälle tar sig Saga tid till att förklara och lyssna på Molly som 

är ledsen och arg över att inte ha något syskon. Molly sätter sig i Sagas knä och tycker 

att det känns ”mysigt” (Wallner 2011:218). På Mollys födelsedag dör hennes mormor. 

När Molly kommer till skolan nästa dag har hennes föräldrar informerat Saga om vad 

som har hänt. Saga ställer då in de ordinarie lektionerna och börjar istället prata med 

barnen om döden. Till sist får eleverna måla hur de tror att döden ser ut (130132). I 

dessa händelser syns det också hur Saga är omtänksam. Hon är också förstående när hon 

tycker att barnens känslor är viktiga och betydelsefulla.  

Rut uppfattas genomgående negativt av fokalisatorn Molly och hon beskrivs 

ensidigt. Hon framställs med samma egenskaper i olika situationer. Saga däremot 

uppfattas mestadels positivt, även här från Molly som fokaliseras, i sitt förhållande till 

eleverna och hon beskrivs mångfacetterat. I några situationer uppfattas hon negativt och 

då som löjlig eller som en parodi på en lärare, men i de flesta fall är hon en förebild för 

eleverna.  

4.4 Hur bilden förhåller sig till hur läraren framställs i litteraturen i ett 

historiskt perspektiv?  

I följande stycke kopplas böckernas framställning av lärarna samman med bakgrunden 

av hur lärare framställts i olika perioder. Det tas också upp mer övergripande hur 

böckerna stämmer överens eller inte med sin tids litteratur. Bilden av lärarna i denna 

studies analyserade resultat både stämmer överens och bryter med hur läraren framställs 

i litteratur från olika tider.  

En ettas dagbok (Lärn 1982) gavs ut under 1980-talet då barnlitteraturen ännu 

präglades av realistiska berättelser. Detta syns i boken eftersom Mimmi har ett 

problemfritt liv som skildras på ett realistiskt sätt i skolmiljön. Relationen med läraren 

är odramatisk och Mimmi lever i en idyllisk miljö vilket är typiskt för litteratur under 

första delen av 1900-talet men som stämmer överens även för denna boks handling 

(Kåreland 2008:5). I En ettas dagbok (Lärn 1982) uppfattas Stina positivt av 

barnkaraktären för att hon är söt, gullig och snäll. 

Sett ur ett historiskt perspektiv är Fredda sju år (1998) inte representativ för sin 

tids barn- och ungdomslitteratur. Boken genomsyras av fridfulla miljöer och händelser. 

De få tillfällen då det uppstår konflikter utmärks av oskyldiga bus, vilket början av 
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1900-talets litteratur ofta gör (Kåreland 2008:5). I denna bok beskrivs relationen mellan 

Fredda och Teresa mer jämlikt än den gör mellan Mimmi och Stina. Freddas tankar och 

funderingar tas på allvar och behandlas som viktiga. Kåreland (2013) menar att nutidens 

böcker allt mer har ett jämlikt förhållande mellan barn och vuxna (5556). I Fredda sju 

år (Dahlbäck 1996) skapas en positiv relation till Fredda eftersom Teresa hjälper henne 

i svåra situationer. 

Molly och den märkliga fröken Saga Blom (Wallner 2011) både överensstämmer 

och bryter med vad som är vanligt i barnlitteratur under 2000-talet. Nyare barnlitteratur 

skildrar oftare ensamhet och utanförskap än äldre litteratur och ofta framställs 

problemen med humor. Även skolrelaterade problem behandlas oftare enligt Kåreland 

(2013:56). Boken om Molly överensstämmer i det avseendet med sin tid då hennes 

föräldrar arbetar mycket och hon känner sig ensam. Problemen skildras med hjälp av 

läraren Saga som tar sig an dem på ett humoristiskt sätt. Saga har likt Teresa en bra 

relation till Molly genom att hon är förstående samtidigt som hon beskrivs som snäll. 

Dock är det genomgående i berättelsen att det är Sagas roliga sida som är mest 

betydelsefull för Molly. Både att hon är rolig och att hon skapar roliga lektioner. 

Dessutom skildras problem i skolan med Ruts beteende, vilket gör att Molly vill sluta. 

Boken bryter dock mot 2000-talets barnlitteratur, som innehåller barn och vuxna som 

framställs på samma nivå, eftersom Rut framställs som auktoritär och i vissa fall tar till 

aga. Det är vanligare i äldre litteratur att lärare med passion för uppfostran i många fall 

använder sig av aga. I nyare böcker skildras inte auktoritära uppfostrare utan mer 

jämlika vuxna, vilket inte stämmer med framställningen av Rut i denna bok. Läraren 

Saga överensstämmer emellertid med tendensen att de vuxna allt mer framställs som 

jämlika barnen (Kåreland 2015:46). Med Saga är gränserna mer utsuddade. Kåreland 

(2015) menar att skildringar av vuxna i barnlitteraturen har gått från auktoritära 

uppfostrare till vuxna som är jämlika barnet eller som i värsta fall lämnat barnet helt och 

hållet. Barnen i litteraturen gör egna val och ställer frågor om sina rättigheter vilket 

leder till att deras roll i familjen framställs annorlunda (46).  

5 Diskussion  

Ursing (2004) menar att det inte finns en klar bild av hur en bra respektive dålig lärare 

framställs i de romaner hon analyserat. Jag kan urskilja detsamma även i den 

barnlitteratur som denna studie bygger på. Det finns ingen entydig bild av hur en 

positivt skildrad lärare framställs. De analyserade lärarna som uppfattas positiva i denna 
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studie beskrivs med egenskaper som förstående, söt, snäll och rolig. Ullström (2001) 

menar att lärare framställs som positiva om de är sympatiska, har humor, 

ämneskunskaper och är engagerade i eleverna (20). Fagerström (2005) ser i sin studie 

att de positivt framställda lärarna är rättvisa och visar empati (81). 

En negativt framställd lärare har inget medlidande eller förståelse enligt Ullströms 

(2001) studie (15). Fagerström (2005) menar att de ”dåliga” lärarna ställer för höga krav 

och använder bestraffning (84). Endast en av lärarna i denna studie, Rut, framställs som 

ett avskräckande exempel på ett liknande sätt som Fagerström definierar i sin studie 

(2005). De egenskaper som gör att hon uppfattas som dålig är att hon är sträng, elak och 

tråkig. Trots att Rut finns i den nyaste barnboken, Molly och den märkliga fröken Saga 

Blom (Wallner 2011) har hon uppfostran som huvudfokus och använder till och med 

aga. Ursing (2004) anser att denna bild av läraren främst finns i litteratur i första halvan 

av 1900-talet (179ff). Även Kåreland (2013) menar att den litteratur vars syn var på att 

barn skulle skrämmas och uppfostras var vanligast i barnlitteratur fram till 1940-talet. 

Bilden av Rut visar på något som går mot Ursings (2004) resultat.  

Samtidigt som Rut inte följer sin tid framställs Saga som positiv men i vissa fall 

som en löjlig lärare. Dessa båda lärare i samma bok ställs mot varandra och kontrasterna 

som bildas gör att det blir tydligt för elevkaraktärerna vem de gillar och vem de inte 

gillar. Fagerström (2005) såg i sin studie att de lärare som är förebilder ofta ställs mot 

en ”dålig” lärare, vilket också syns denna studie. Fagerström (2005) för ett intressant 

resonemang om detta – att det bidrar till att de goda egenskaperna syns tydligare 

eftersom de inte är lika självklara som de negativt skildrade (86). I Molly och den 

märkliga fröken Saga Blom (Wallner 2011) framställs Saga tydligt som en förebild ur 

Mollys perspektiv, vilket kan bero på Ruts dåliga egenskaper. Saga fungerar som en 

räddare och skillnaden mellan både lärarnas relationer till eleverna och deras 

undervisning blir stor. Den senaste barnboken, Molly och den märkliga fröken Saga 

Blom (Wallner 2011), framställer alltså den lärare, Rut, som mest liknar den vanligast 

framställda läraren i den tidiga barnboken då barn skulle lära sig att lyda genom bokens 

budskap. I den äldre barnboken som analyserats (Lärn 1986) framkommer det att Stina, 

i motsats till Rut, är en snäll lärare som har stor lyhördhet och respekt för barnen. 

Framställningen av Rut bryter mot Fagerströms (2005) studie, som tycktes se att nyare 

barnböckers lärare mer och mer framställs som skämt och parodier (a.a.). Ett intressant 

resonemang, som inte kan bekräftas utifrån enbart denna studie, är om nyare barnböcker 

skildrar lärare som allt mer uppför sig som de lärare som var vanligt i äldre litteratur. 
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Saga, i samma bok som Rut, följer dock Fagerströms (2005) mönster om lärare i nyare 

litteratur (a.a). Saga framställs som en skämtsam lärare som uppfattas som löjlig och 

framställs därför på ett parodiskt sätt. I denna studie syns att de nyare böckernas gränser 

mellan barn och vuxna suddas ut. De vuxna figurerar mer på barnens nivå där de 

framställs som naiva och löjliga. Detta ser Ursing (2003) och Fagerström (2005) i sina 

analyserade böcker som sträcker sig fram till 2003. Jag ser att min analys följer samma 

mönster. 

Lärarens kunskapsförmedling framställs inte på något tydligt sätt i de studerade 

böckerna. Det ges alltså ingen djupare inblick i skolmiljön då det handlar om läraren 

eller undervisningen. Fagerström (2005) menar att det inte framgår hur eleverna lär sig i 

de flesta barnböcker. (17). Istället läggs det mycket fokus på uppfostran i samtliga 

böcker. Fagerström (2005) och Ursing (2004) menar att litteraturen behandlar 

uppfostran i större utsträckning än undervisning. Lärarens roll är mer uppfostrande 

undervisande, särskilt i den äldre litteraturen (a.a.). I denna studies analyserade böcker 

har de fyra lärarna en liknande funktion där de undervisar eleverna i kunskap om sig 

själva eller om normer och värderingar.  

Fortsättningsvis synliggörs vilken betydelse berättarperspektivet har för hur 

läraren uppfattas i samtliga böcker. Jagperspektivet i En ettas dagbok leder till, som 

tidigare nämnts, att läraren Stinas egenskaper inte framkommer i någon större 

utsträckning. Läraren Stina uppfattas som positiv av Mimmi, vilket syns i deras goda 

relation. Dock syns det inte hur Stinas undervisning är utformad, vilket kan bero på att 

handlingen beskrivs från en jagberättare. Nikolajeva (2004) menar att jagperspektiv gör 

att andra karaktärers tankar inte synliggörs och eftersom jagberättaren är ett barn blir 

bilden av händelserna begränsade (147ff). Det positiva är att berättelsen återges direkt 

från personens tankar och känslor, i detta fall Mimmis, vilket ger känslan av att barnet 

berättar direkt för läsaren. I både Fredda sju år (Dahlbäck 1996) och Molly och den 

märkliga fröken Saga Blom (Wallner 2011) har berättaren ett tredjepersonsperspektiv 

som fokaliserar huvudpersonen. De skiljer sig dock åt i hur mycket berättaren vet. I 

boken om Fredda används en icke-fokalisering, vilket gör att berättaren vet mer än 

Fredda. Till skillnad från det vet inte berättaren i boken om Molly vad de andra 

karaktärerna tänker. Fokaliseringen sker enbart genom Mollys inre och vad hon ser att 

de andra karaktärerna säger eller gör. Icke-fokaliseringen i boken om Fredda gör att 

Teresa beskrivs på ett mer nyanserat sätt än vad både Stina, Rut och Saga gör. Även om 

det ges inblick i Teresas inre är det inte i någon större utsträckning. Gemensamt för de 
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två böcker som fokaliserar huvudpersonerna är att en närhet upplevs (Holmberg & 

Ohlsson 1999:83). Det skapas en illusion av att barnkaraktären berättar likt det 

jagperspektiv som används i boken om Mimmi. Nikolajeva (2004) beskriver att äldre 

barnlitteratur ofta skrevs med en tredjepersonsberättare eftersom ett moraliskt budskap 

fanns (148). I denna studie syns att även nyare böcker använder sig av detta perspektiv 

trots att det moraliska budskapet inte är lika framträdande.  

Slutligen kan ett intressant resonemang gällande genren skolskildring föras. Trots 

att alla de analyserade böckerna handlar om skolan och benämns som skolskildringar är 

det mycket som inte handlar om varken läraren eller skolan. En koppling till Ullströms 

(2001) studie kan göras. Hon såg att skolan ofta fungerar som elevens sociala arena där 

barnen går till skolan för att träffa kompisar och inte i första hand för att lära sig (a.a.). 

Huvudpersonernas vardag med hem, föräldrar och vänner tar större plats i böckernas 

handling än undervisningen. Jag tycks mig se att anledningen till detta kan vara att 

genren skolskildring fungerar som en kuliss där det är mest miljön som är i skolan 

medan handlingen huvudsakligen inte är det.  

5.1 Didaktisk tillämpning av litteraturen i klassrummet 

Den analyserade litteraturen kan användas i undervisning i klassrummet. Ett syfte i 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) är att 

eleverna ska utveckla sin identitet och sin förståelse för omvärlden (222). Lärarna i 

studien uppvisar alla olika egenskaper som gör att de uppfattas positivt eller negativt. 

En viktig del i dagens skola är elevinflytande. Elever kan genom att läsa litteraturen och 

sedan diskutera vilka egenskaper lärarna uppvisar få en tydligare bild av hur de anser att 

en lärare ska bete sig och lägga upp undervisningen. Malmgren (1986) anser att 

diskussioner om litteratur gör att fler elever når målen. Dessutom kan elevers förmåga 

till inlevelse utvecklas då de läser (30ff).  

Genom att diskutera litteraturen kan också ett historiskt perspektiv läggas in i 

undervisningen. Enligt Skolverket (2011) ska eleverna möta litteratur från olika tider 

(222). Det kan urskiljas några skillnader beroende på i vilket årtionde handlingen 

utspelar sig vilket kan vara en utgångspunkt i undervisningen. Chambers (2011) menar 

att samtal om det lästa kan göra läsaren mer medveten och kritisk till bokval och normer 

i samhället. Diskussionerna kan leda till att normer och värderingar blir synliga och kan 

omvärderas (21ff). Beroende på vad diskussionens fokus ska vara kan lärare och elever 

använda böcker från olika årtionden. Boken från 1982 (Lärn 1982) har inte de moraliska 
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värderingar som litteraturen från början av 1900-talet har, men läraren är ändå mer 

moraliserande än lärarna i de nyare böckerna. I En ettas dagbok (Lärn 1982) är det mer 

tydligt att uppfostran är viktigt. I denna studie syns att gränser mellan barn och vuxna 

suddas ut i de nyare böckerna från 1996 och 2011. De vuxna figurerar mer på barnens 

nivå där de framställs som naiva och löjliga. Samspelet mellan lärare och elev är mer 

avslappnat i boken från 2011 vilket gäller skildringen av läraren Saga. Samtidigt 

beskrivs ett avskräckande exempel, läraren Rut, i samma bok. Som tidigare nämnts 

ställs de båda lärarna mot varandra, vilket gör att deras egenskaper uppfattas tydligare. 

Därför lämpar sig denna bok väl till diskussioner i klassrummet. 

5.2 Vidare forskning 

I denna studie har jag undersökt hur lärare, relationer mellan elev och lärare och hur 

undervisning framställs i barnlitteratur. Dock har jag enbart analyserat tre böcker varav 

en har utgivningsår efter 2003 då Fagerström (2005) avslutade sin studie. Därför hade 

det varit intressant att göra en fortsatt studie på hur läraren framställs i fler nyare böcker. 

Ingen av de analyserade böckerna har heller läraren som huvudperson. Vidare studier 

som analyserar litteratur med läraren som huvudperson kan vara en intressant 

uppföljning. Slutligen kan forskning på hur liknande böcker fungerar i 

klassrumsundervisning vara relevant att undersöka.  
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