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Sammandrag

I studien undersöks hur lärare framställs i sex samtidsrealistiska ungdomsromaner utgivna 
mellan 1990 och 2003. Syftet med undersökningen är att studera vilken bild av lärares 
ledarskap läsaren möter i litteraturen samt att utröna hur lärare porträtteras. Vid 
undersökningen av ledarskapet har Blake och Moutons tvådimensionella ledarskapsmodell 
där ledarens intresse för uppgiften samt ledarens intresse för människan i gruppen legat till 
grund för undersökningen. Porträtteringen har skett utifrån ett hermeneutiskt synsätt. 
   Resultatet av studien visar att läsare av samtidsrealistisk ungdomslitteratur möter lärare i 
texten som tillämpar olika ledarstilar i klassrummet. Likaså att det är en varierad bild av lärare 
som presenteras och att det inte förekommer en stereotyp bild av yrkesgruppen. 
   Det finns sannolikt lika många porträtteringar av lärare som det finns ungdomsromaner.

Nyckelord: lärare, ledarskap, porträttering, ungdomslitteratur. 
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1 Inledning                                  

För många innebär en skönlitterär bok en stunds avkoppling. Man kan glida in i världar som 

man aldrig annars skulle besöka, man träffar och lär känna personer från de mest skilda hörn 

av världen och man roas, upprörs, skrattar och gråter med personer vars öden berör en. Det 

som automatiskt sker när du läser en bok är du blir påverkad. Exempelvis kan din fantasi 

engageras, vidare kan du genom texter ta del av moraliska aspekter och genom medmänsklig 

inlevelse kan du ta del av påhittade figurers uppdiktade öden.1 Det samma gäller för barn och 

ungdomar som beger sig in i den litterära världen. I ungdomsböckerna beskrivs ungdomars 

problem och den unga människan kan genom att identifiera sig med vuxna personer i boken 

utvecklas in i sin egen vuxenroll.2 Inom svenskämnet vill lärarna få eleverna intresserade och 

engagerade i litteratur då de ser litteraturen som ett verktyg för att ge erfarenheter av liv och 

mänskliga idéer, vilket leder vidare till en livskunskap som ger en större medvetenhet om 

verkligheten.3

Då jag blev intresserad av att undersöka lärarens ledarskap i klassrummet började jag 

funderar över vilket tillvägagångssätt som skulle kunna vara aktuellt. Jag kom fram till att 

det inte var lätt att undersöka detta. Det går inte att intervjua lärare om vilken ledarskapsstil 

de anser sig använda då jag inte tror att de svar jag skulle få skulle vara rättvisa då ingen 

lärare skulle svara på ett för sig själv negativt sätt. Intervjuer med elever skulle inte heller 

ge ett rättvist svar utan skulle troligen utmynna i en het diskussion om lärare och ledarskap 

där kombinationen skulle få en negativ klang. Observationer i klassrummet var inte heller 

aktuellt då ingen lärare skulle vilja bli observerad för att sedan klassas in i en teoriram som 

skulle visa på vilken ledarstil han/hon använder. Det skulle inte heller kännas etiskt riktigt. 

Det jag kom fram till var att en undersökning inom detta tema är lättast att göra utifrån 

någon form av litteratur. Då jag är intresserad av skönlitteratur har jag valt att göra min 

undersökning utifrån ungdomslitteraturen för att där se vilken bild av lärarens ledarskap 

som författarna ger sina unga läsare. Samtidigt som jag gör min undersökning får jag läsa 

mycket ungdomslitteratur och det är som blivande svensklärare intressant att läsa den 

litteratur som finns för målgruppen. Jag tränar mig även i att plocka ut relevant stoff och att 

analysera detta. 
                                                
1 Hellspong 1997, s 17 
2 Lundqvist & Svensson red. 1977, s 15 
3 Svedner 1999, s 17
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Det jag tycker är intressant är att se är hur lärare framställs i de böcker som publiceras för den 

målgrupp som eleverna tillhör. Jag vill se om den yrkesgrupp jag snart tillhör visas ur flera 

synvinklar eller om det är en stereotyp bild som presenteras. Vilken bild av lärare är det 

författarna ger sina unga läsare? För att undersöka detta kommer jag att undersöka läraren ur 

ett ledarskapsperspektiv och utifrån det föra en diskussion om de föreställningar författarna 

gör angående lärare i litteraturen. Ingrid Nettervik skriver i I barnbokens värld att skolan är 

ett vanligt motiv i ungdomsboken och att skolan och dess representanter i huvudsak framställs 

på ett negativt sätt.4 Den litteratur som Nettervik hänvisar till är skriven mellan 1970-talet och 

1990-talet. I min undersökning kommer jag att använda mig av litteratur där berättelserna 

utspelar sig i Sverige på 1990-talet och framåt för att behandla så aktuell litteratur som 

möjligt. Min undersökning blir en liten fördjupning av Netterviks påstående som antingen kan 

verifiera eller falsifiera hennes påstående att skolan och dess personal framställs negativt. 

Aktuella böcker har jag valt ut ur Tusentipset – barn och ungdomsböcker i genrer från L till Ö
5 och en bok rekommenderades av en bibliotekarie på Varbergs Bibliotek.  

Inför mitt uppsatsskrivande har jag tagit del av ett examensarbete som lades fram i januari 

2006 vid Högskolan i Halmstad. Uppsatsen heter Läraridentitet och status på vita duken – en 

kvalitativ undersökning av 50-, 70- och 90- talfilmer. 6 I uppsatsen undersöker författarna den 

yrkesidentitet som omger läraryrket och med hjälp av svenska spelfilmer undersöker de hur 

lärarens status presenteras och om det sker någon förändring av den över tid. Målet med 

studien var att öka kunskapen och förståelsen för läraryrket. Den huvudfråga som bär upp-

satsen är: Hur framstår läraryrkets status på film? De resultat som författarna kom fram till var 

att det sker en förändring av läraryrkets status över tid, exempelvis en försämrad yrkesetik, ett 

försvunnet yrkesspråk och försämrade ämneskunskaper. De fann även att respekten för lärare 

försvagats både inom skolan och i samhället.  

Min undersökning påminner om Conradsson och Nilssons men skiljer sig på de punkter att 

jag gör en studie av hur lärare gestaltas genom ungdomslitteraturen och min undersökning 

behandlar modern litteratur och undersöker således inte om det sker någon förändring över 

tid. Samtidigt är det intressant att se om det i ungdomslitteraturen framkommer samma bild av 

                                                
4 Nettervik 2002, s 230 
5 Tusentipset – barn och ungdomsböcker i genrer från L till Ö, 2003
6 Conradsson, Nilsson, 2006
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skolan och dess representanter som Nettervik beskriver och som Conradsson och Nilsson 

hävdar har kommit fram.  Det vill säga en mindre positiv bild av läraryrket.  

Jag kommer i arbetet att ge en bakgrund till ungdomsromanen och visa på dess påverkan på 

läsaren. Vidare kommer jag att presentera olika ledarskapsteorier och redogöra för deras 

betydelse för gruppen. I arbetet undersöks sex ungdomsböcker och undersökningen är upp-

delad i två delar där den första kartlägger vilket ledarskap som presenteras och i den andra 

delen undersöks hur läraren porträtteras i litteraturen. Resultatet sammanställs och följs av en 

diskussion. 

Ungdomsromanen som kunskapskälla

Efter andra världskriget skedde stora förändringar i samhället och 1949 kom den första 

moderna ungdomsboken ut i Sverige. Det var Den svarta fläcken av Harry Kullman. Det som 

skiljde boken från tidigare idylliska ungdomsböcker var den samtidsaktuella verklighetsbild 

som nu skildrades. Boken har kallats en socialrealistisk ungdomsroman.7

De ungdomsböcker som skrevs vid denna tidpunkt var inte könsinriktade utan böckernas 

ämnen skulle tilltala både flickor och pojkar. Ämnen som man skrev om var identitets-

problem, sex och samlevnad, ungdomar på glid, skilsmässor, sociala problem, död och 

politiska frågor. Hämningarna hade försvunnit och idyllen var utbytt mot den problemfyllda 

verkligheten. Det språk man använde sig av i litteraturen var ungdomarnas egna där slang och 

jargong förekom. För att göra böckerna lättlästa var stora delar av texten uppbyggd med 

dialog. Ungdomsromanen kom att fylla ett stort behov, förlagen började ge ut ungdomsserier 

och även skolan började intressera sig för genren.8

För att romanen skulle tilltala den unga publiken skulle den vara lättläst. Man hade ett sidantal 

på ca 120-140 sidor. Den kritik som växte fram mot ungdomsromanen var att den var slät-

struken och schablonfylld samt att den ansågs vara språkligt och litterärt utarmad. Resultatet 

efter kritiken blev att böckerna ökade i omfång, problematiken fick större utrymme, det blev 

en fördjupad persongestaltning och en rikare miljöskildring. Även berättartekniken ändrades 

                                                
7 Nettervik 2002, s 213-217
8 Nettervik 2002, s 217
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till att bli mer avancerad. 9 Det man i dag främst skriver om i ungdomsromanen är sport och 

idrott, politik, invandrare och rasism. Skolans värld är också vanligt förekommande i ung-

domslitteraturen och den bild av skolan som skildras är övervägande negativ.10 Ingrid Netter-

vik ger i boken I barnbokens värld exempel på några böcker där den negativa bilden av 

skolan förekommer. I boken Christer som älskar (1980) riktar författaren Hans Peterson skarp 

kritik mot skolan och i Roseli, älskade Rosa (1990) tecknar författaren Max Lundgren en 

nidbild av skolan som institution. Författaren Peter Pohl har skrivit böckerna Alltid den där 

Anette (1988) och Kan ingen hjälpa Anette (1990) och i hans böcker framställs skolan som 

syndabock, enligt Nettervik.11

Skönlitteraturens roll i skolan har förändrats från att under 1960- och 1970 talet vara en 

obetydlig del av svenskämnet till att idag utgöra en central roll i ämnets innehåll. Skillnaden 

ligger i att skönlitteratur numer ses som något som inte bara ger avkoppling utan även något 

som ger kunskap. Vidare ses litteraturläsning som ett verktyg som påverkar elevernas munt-

liga och skriftliga skapande, det vill säga kreativitetsambitionen.12 Det finns ett intresse av att 

få eleverna intresserade och engagerade i litteratur då de genom litteraturen får erfarenheter av 

individers liv, idéer och problem. Detta kan sedan bearbetas till ”livskunskap” och ge en 

större medvetenhet om verkligheten.13

Författaren Per Olof Svedner frågar sig i boken Svenskämnet & svenskundervisningen –

närbilder och helhetsperspektiv varför man ska använda sig av litteratur som kunskapskälla, 

varpå han sammanfattar vad litteraturläsningen ska ge. Enligt Svedner ska den ge: 

 ”emotionella upplevelser, avkopplande underhållning och fantasiupplevelser,

 bilder av människor, miljöer, problem, idéer som kan ombildas till erfarenhet och 

kunskap genom aktiv bearbetning individuellt och i grupp, 

 kunskaper om litteratur, som ger ord att tala om litteratur med och som hjälper 

eleverna att gå vidare i sin läsning och som ger delaktighet i en kulturell gemenskap 

och ett traditionssammanhang, 

                                                
9 Nettervik 2002, s 218 
10 Nettervik 2002, s 228-236 
11 Nettervik 2002, 230
12 Svedner 1999, s 41-42 
13 Svedner 1999, s 17 
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 stimulans för fantasi, skapande och språkutveckling.” 14

Inom svenskämnet i skolan ser man språk och litteratur som ämnets huvudsakliga innehåll. 

Den kunskap eleven kan få genom litteraturen uttrycks i kursplanen för svenska på gymnasiet 

där det står att litteraturen kan bidra till elevens mognad och personliga utveckling. Vidare 

står det att litteratur även berikar eleven med nya begrepp och hjälper eleven att se samman-

hang, tänka logiskt och lär eleven att kritiskt granska och värdera. Litteraturen hjälper eleven 

att utveckla sin fantasi och lust att lära samtidigt som eleven lär sig grundläggande demokrat-

iska, humanistiska och etiska värden. 15I kursplanen för svenska på grundskolan talar man om 

litteraturen som en del av kulturarvet och att mötet mellan olika litteratur från skilda tider och 

i skilda former hjälper eleven att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och kulturella 

värderingar. Man talar om de nya världar som litteraturen öppnar där eleven får ta del av er-

farenheter, upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Härigenom kan eleven utveckla 

empati och förståelse för andra samtidigt som hon får pröva sina värderingar och attityder.16

1.2 Definitioner av centrala begrepp

I studien behandlas den samtidsrealistiska ungdomsboken. Då begreppen ungdom, ungdoms-

bok, samtidsrealistisk ungdomsbok och ledarskap kan ha olika innebörd för olika personer 

följer här en redogörelse för hur dessa begrepp kommer att betraktas i uppsatsen. 

En ungdom är en människa som i sin mognad befinner sig mellan barn och vuxen. Individen 

är i tonåren och det är en period där barnet kan prova sig fram till den vuxenroll han/hon till 

slut får. I boken Kring den svenska ungdomsboken -  analys, debatt, handledning beskriver 

författaren Sonja Svensson sin definition av ungdom. Hon ansluter sig till dem som låter 

ungdom omfatta tonåren vilket är en period då individen nått en viss fysisk och mental 

mognad samtidigt som han/hon fortfarande är socialt och juridiskt beroende. 17

                                                
14 Svedner 1999, s 43 
15 www.skolverket. se kursplan gymnasiet svenska
16 www.skolverket.se  kursplan grundskola svenska
17 Lundqvist & Svensson, red. 1977, s 14 
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Den litteratur som vänder sig till ungdomar kallas för ungdomsbok och redaktörerna till 

Ungdomsboken – värderingar och mönster menar att ungdomsboken består av en prosa-

berättelse som marknadsförs och utgivs med inriktning mot ungdomar. I handlingen finner 

man oftast en eller flera ungdomar i centrum och böckernas omslag talar tydligt om vilken 

målgrupp man vänder sig till. Böckerna är anpassade för unga läsare och själva innehållet i 

böckerna är oftast mer kryptiskt, mer probleminriktat och mer vilt än i vuxenböcker. 18 I upp-

satsen kommer de böcker som undersöks att stämma överrens med ovanstående definition av 

ungdomsbok. 

I uppsatsen kommer den samtidsrealistiska ungdomsboken att ligga till grund för undersök-

ningen. Det är en ungdomsbok som, enligt redaktörerna Ulla Lundqvist och Sonja Svensson, 

vänder sig till båda könen och som bland annat har en öppen framställning av känsliga ämnen 

så som sexualitet, död och politik. Svenssons sammanfattning om vad hon betraktar som en 

samtidsrealistisk ungdomsbok är att det är en prosabok där huvudpersonen är en tonåring och 

att boken realistiskt skildrar de samtida problem som finns för denna åldersgrupp. Vidare ska 

boken vända sig till ungdomar av båda könen och vara anpassad till deras intellektuella och 

kunskapsmässiga nivå. Förlags- och distributionsmässigt (bokhandel och bibliotek) behandlas 

boken på ett sätt som visar att den i första hand är avsedd för ungdomar.19 Enklare uttryckt är 

en samtidsrealistisk ungdomsbok en bok där handlingen utspelar sig i modern tid, inte framtid 

eller historisk tid. Handlingen är realistisk, det vill säga det som händer i boken skulle kunna 

hända läsaren, det är alltså inte ”fantacy” eller ”sciens-fiction” och bokens målgrupp är 

ungdomar. 

Arne Maltén redogör i boken Det pedagogiska ledarskapet för två definitioner av ledarskap. 

Den första han presenterar är tagen ur boken Integrerad organisationslära (1995) där författ-

arna Bruzelius och Skärvad ser ledarskapet som den process som sker då en person influerar 

andra till att nå förutbestämda mål. En snarlik definition har Dalin som i sin bok Skolutveck-

ling (1994) ser ledarskap i en situation där en person försöker påverka andra.20 I sin definition 

utesluter han att det ska handla om förutbestämda mål. Maltén själv ansluter sig till Bruzelius 

och Skärvads definition där ledarskapet utgörs av att en person influerar andra att nå upp-

                                                
18 Edström & Hallberg, red. 1984, s 7 
19 Lundqvist & Svensson, red. 1977, s 16-17
20 Maltén 2000, s 10 
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ställda mål, 21 vilket är en definition som passar bra in i lärarprofessionen då läraren är elever-

nas vägledare till att uppnå de mål som finns inom respektive ämne. 

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka på vilka olika sätt lärare porträtteras i sex samtids-

realistiska ungdomsromaner publicerade mellan 1990 och 2003 där handlingen utspelar sig i 

Sverige. Det är intressant att undersöka vilken bild av yrkesgruppen lärare som författarna ger 

läsaren. 

Undersökningen kommer att göras utifrån ett ledarskapsperspektiv där jag undersöker hur de i 

litteraturen förekommande lärarna använder sitt ledarskap och hur de i övrigt framställs av 

författarna. Jag kommer att använda en ledarskapsteori som bygger på resultat- och uppgifts-

inriktad ledarstil i kombination med personinriktad ledarstil. 

De huvudfrågor som jag genom studien vill besvara är: 

 Vilken bild av lärarens ledarskap är det eleverna möter i litteraturen? 

 Hur porträtteras läraren i litteraturen, det vill säga vilken tolkning av lärare 

kan läsaren göra utifrån texten.  

                                                
21 Maltén 2000, s 19
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2 Ledarskap
      

Genom hela livet möter vi människor som vi kan betrakta som ledare. För det lilla barnet är 

det föräldrarna som är ledare, i skolan möter barnet lärare och på fritiden kanske barnet möter 

ledare inom någon idrott. Även inom kompisgruppen finns det ledare. Att den unga 

människan påverkas av sina ledare kan vi förstå och psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvist 

påstår att våra själsliv påverkas av de ledare vi möter under barn- och uppväxtåren. Hon säger 

vidare att de ledare vi möter i ungdomen påverkar oss exempelvis i hur vi själva blir som 

ledare och i vår utveckling som människa.22 Ewa Wikberg skriver i Lärarens ledarskap att 

lärarens ledarskap är en viktig faktor då det gäller elevernas inlärning, arbetsklimatet och 

grupprocesserna i klassrummet. Hon menar att: ”Det handlar om en vinst- eller nitlott för 

barnen när de får en ny lärare.”23

Betydelsen för vem som kan anses vara en ledare har förutsättningarna ändrats för genom 

tiderna. På tidigt 1900-tal trodde man att det var genetiska egenskaper som utgjorde det bra 

ledarskapet. Man trodde att adelssläkten och arvingar till framgångsrika bruksägare besatt 

egenskaper som främjade ledarskap. Mellan 1940 och 1970 försökte forskare finna vilka 

personlighetsegenskaper och talanger som fanns hos bra ledare och 1974 kom boken 

Handbook of Leadership ut. I boken sammanfattade författaren Ralph Melin Stogdill den 

aktuella forskningen inom området. Man såg egenskapsteorin som en modell för ledarskap. 

De färdigheter man räknade upp att en bra ledare skulle ha var kapacitet, färdigheter, ansvar, 

deltagande och status. Stogdill poängterade i boken att man inte med utgångspunkt i 

personlighetsdragen kan se vem som är eller vem som blir en bra lärare. Han avrådde därmed 

från att man utifrån personlighetsegenskaper utsåg ledare. Det kom senare att bli fult att prata 

om ledaregenskaper. 24   

I dag ingår det i lärarens arbetsuppgifter att han/hon som ledare i klassen ska leda och 

organisera gruppen som en helhet. Läraren har hand om disciplinfrågor, ska hålla en viss 

ordning, dela in klassen i grupper och kunna individualisera lärandet för eleverna. Arbetet 

som lärare kräver tre kompetenser enligt Christer Stensmo som i boken Lärarstilar i klass-

rummet redogör för dessa. Han anser att lärare behöver ämneskompetens, didaktisk komp-

                                                
22 Wikberg 1998, s 32 
23 Wikberg 1998, s 22 
24 Maltén 2000, s 51-53



9

etens och ledarkompetens för att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Ämneskomp-

etensen omfattar, enligt Stensmo, den akademiska kunskap läraren har i de ämnen han 

undervisar i. Didaktisk kompetens är lärarens kunskaper om skolundervisningens form, 

innehållet och vilka argument det finns för dessa. Att ha ledarkompetens, anser Stensmo, 

innebär att läraren har kunskaper och färdigheter i att leda och organisera klassen inom

skolan.25

2.1  Ledarskap och makt

I Läraren i etikens motljus skriver professor Trygve Bergem att den position läraren har 

gentemot elever innebär att han har makt över dem. Vidare skriver han att läraren kan 

använda sin makt på två sätt. Det ena är att använda den i syfte att lyfta upp eleven och det 

andra är att förtrycka honom. 26 Den vanliga definitionen av makt är att makt har en person 

som har förmåga att påverka andra, en som kan få andra människor att bete sig på ett visst 

sätt. Makt kan även innebära att övervinna motstånd, att vara med och bestämma, att få 

viktiga saker att ske och att förverkliga idéer och mål.27 I sin kontakt med personer man leder 

kan man välja mellan sex former av makt. Den första är expertmakten där man som ledare är 

auktoritär på grund av sin sakkunskap, erfarenhet och kompetens. Den andra är personlig 

makt där ledaren fungerar som en modell som följarna vill efterlikna, en förtjänad makt. En 

tredje makt är den legitima makten som man får genom sitt ämbete och den fjärde makten är 

belöningsmakt som kan innebära lönepåslag i arbetslivet. En femte makt är bestraffnings-

makten där man har möjlighet att bestraffa, vilket i skolans värld kan innebära omläxa eller 

kvarsittning. Den sjätte makten är tvångsmakt som man finner i diktaturer, bland makt-

fullkomliga politiker och i skolplikten. 28

                                                
25 Stensmo 2000, s 9
26 Bergem 2000, s 20-24 
27 Maltén 2000, s 40 
28 Maltén 2000, s 44 
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2.2 Ledarstilar

2.2.1  Auktoritärt, demokratiskt och ”låt-gå” ledarskapet

På 1940- och 1950-talet hade man tre definitioner av ledarskap vilka kom att bli klassiska.29

Det var ett ledarskapsmönster som utarbetades av tysk-amerikanen Kurt Lewin och kollegan 

Ronald Lippit 1938. De utarbetade en endimensionell modell där man delar in ledarskapet i 

tre ledarstilar. Det är det auktoritära ledarskapet, det demokratiska ledarskapet och det ”låt-

gå”- mässiga ledarskapet. I dag kallas de för ledarinriktad ledarstil, grupporienterad ledarstil 

och passiv ledarstil. 30 Att det kallas endimensionellt ledarskap innebär att man väljer en av 

ledarstilarna och inte en kombination av dessa. 

  

I det auktoritära (ledarinriktade) ledarskapet styr ledaren gruppen med järnhand och det är 

ledaren som tar alla initiativ själv. Han är den som fattar beslut och genom att inte rådgöra 

med gruppen håller han en klar distans till den. Ledaren reglerar verksamheten in i minsta

detalj och han fördelar arbetet.31 Det auktoritära ledarskapet utmärks också av att ledaren ger 

direkta order och han använder en särskild röst för att meningen ska uppfattas auktoritär.32

Ledarskapet påverkar gruppen och i grupper med auktoritära ledare arbetar deltagarna när 

ledaren är där, men slutar när han/hon lämnar rummet. Detta visar på ett dolt missnöje. I 

gruppen kan man finna två beteenden. Det ena är en underkastelsereaktion inför ledaren där 

eleverna är likgiltiga inför uppgifterna och visar tecken på apati och vantrivsel. Den andra är 

att ett aggressivt beteende med gräl och kritik mot varandra i gruppen kan uppstå. Ibland utser 

man syndabockar och aggressiviteten riktas mot gruppmedlemmar och inte mot ledaren.33

Vidare skapas det en rangordning/hierarki i gruppen inom vilken mobbing kan uppstå. Män-

niskor som haft en auktoritär ledare blir lätt beroende av en ledare och fungerar som robotar 

som behöver programmering för att fungera eftersom de har utvecklat en hjälplöshet. 34

I de grupper där det demokratiska (grupporienterade) ledarskapet råder får gruppmedlem-

marna ta aktiv del i planering och genomförande. Här fattar man beslut ihop och ledarens roll 

är att ge hjälp till självhjälp då han finns till hands för att ge råd. Medlemmarna i gruppen 

                                                
29 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 9
30 Maltén 2000, s 63
31 Maltén 2000, s 63
32 Wikberg 1998, s 26
33 Wikberg 1998, s 30-31
34 Maltén 2000, s 63-65
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förväntas att ta ett eget ansvar och grupp och ledare arbetar aktivt tillsammans.35 Vidare 

fungerar ledaren som en katalysator och vägledare som vill få gruppen att tro på sig själv och 

han väljer demokratiska arbetssätt.36 I den här gruppen fortsätter eleverna sitt arbete även om 

ledaren lämnar rummet och de visar på mer kreativitet och originalitet i sitt skapande.37

Gruppklimatet i den demokratiskt ledda gruppen präglas av samarbete, trivsel och vänlighet. 

Här bildas inte robotar utan piloter som gör egna ställningstaganden.38

Den ”låt-gå”-mässige (passive) ledaren uppträder passivt och ger råd och upplysningar bara 

om han/hon blir tillfrågad. Det är en tillbakadragen ledare som gärna håller sig utanför och 

lämnar gruppen åt sig själv. Ledaren ger varken kritik till någon individ eller till gruppen. 

Man kan rent av tala om frånvaro av ledare.39 I denna grupp uppstår många misslyckanden 

och missmodighet hos gruppmedlemmarna då ledaren inte kommer med aktiva förslag. 

Vidare leder det till att gruppen bryr sig lite om ledaren och när han lämnar rummet uppstår 

underledare.40 Det är vanligt förekommande med vantrivsel och missnöje i gruppen och det 

förekommer gräl mellan medlemmarna. Då ledaren kan anses slapphänt och det är ostruktur-

erade former blir barnen utan normer, vilket i sin tur leder till att de blir vilsna och osäkra.41  

Författaren Arne Maltén skriver i sin bok Lärarkompetens att den demokratiska/grupp-

orienterade ledarstilen är att föredra och att det stämmer med läroplanens värderingar, vilket 

skulle göra det lätt för lärare att välja ledarstil.42

2.2.2 Människan i fokus

I Lewin och Lippits teori saknades människans behov som en faktor, vilket framöver blev den 

aktuella inriktningen i ledarskapsforskningen. De teorier som kom att arbetas fram byggde på

människans motivation och hennes behov av tillfredställelse. Abraham Mazlow lade 1954 

fram en teori som illustrerades med en behovstrappa som visade på att människan styrdes av 

sina behov. Bilden var en trappa där lägsta trappsteget uppfyllde ett behov. När så människan 

har uppfyllt detta behov tar hon ett steg till och får ett nytt behov att fylla.43  

                                                
35 Maltén 2000, s 63
36 Wikberg 1998, s 26
37 Wikberg 1998,s 30-31
38 Maltén 2000, s 65
39 Maltén 2000,s 63
40 Wikberg 1998, s 30-31
41 Maltén 2000, s 64-65
42 Maltén 1995, s 220
43 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 10
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På 1960-talet kom psykologen Douglas McGregor med sin teori och menade att beroende på 

den människosyn man har ser man organisation och ledarskap ur olika perspektiv. Han delade 

in ledare i X och Y, där ledare med människouppfattning X hade en negativ grundsyn medan 

ledare med människouppfattning Y hade en positiv grundsyn. 44  För ledare med den negativa 

grundsynen innebär det att han anser att människor runt honom varken vill eller kan utvecklas 

och förändras. Vidare anser han dem lata och ovilliga till att anstränga sig. Ledaren anser att 

människan måste lockas för att göra något, exempelvis genom mutor, och att hon undviker 

ansvar samt saknar initiativförmåga. Motsatsen finner man hos den ledare som har människo-

uppfattning Y vilket innebär att han har en positiv uppfattning om organisationen och 

människan i den. Denne ledare anser att människan söker och tar ansvar, att hon är initiativ-

rik, kreativ och att hon vill utvecklas samtidigt som hon kan lösa problem och är själv-

ständig.45

2.2.3 Resultat och uppgiftsinriktad i kombination med personinriktad 

I motsats till det endimensionella ledarskapet finns den tvådimensionella ledarskapsmodellen 

som är resultatet av socialpsykologerna Robert Blake och Jane Moutons ledarskapsforskning 

från 1964. Här har man både och i motsats till de endimensionella modellerna som har anting-

en eller i inriktningarna på ledarmodeller. Blake och Moutons anser att ledaren/läraren

behöver båda inriktningarna; han behöver vara resultat och uppgiftsinriktad, även kallad 

arbetsinriktad, i kombination med personinriktad, personalinriktad.46

Den personalinriktade ledaren är mer intresserad av människorna i företaget, deras behov och 

åsikter än av att arbetet blir gjort. Han vill skapa trivsel på arbetsplatsen och vill att personal-

en ska trivas tillsammans. Det finns en risk att han får rollen som medarbetarnas psykolog 

eller kurator istället för rollen som deras chef.47 Motsatsen finner man hos den arbetsinriktade 

ledaren som anser att arbetet först och främst måste bli gjort. Han vill att de anställda ska vara 

effektiva och lönsamma och han bryr sig inte om vad de tycker, tänker eller behöver. Ledaren 

ägnar sig mycket åt planering och att strukturera arbetsuppgifterna så att arbetet blir så 

effektivt som möjligt. Vidare ser han personalen som maskiner och driver dem med påtryck-

                                                
44 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 11
45 Kvinnligt och manligt ledarskap I arbetslivet, s 16
46 Maltén 2000, s 67
47 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 16-17



13

ningar, löften om belöning eller hot om straff. Ofta uppstår det vantrivsel i gruppen vilket i sin 

tur leder till låg produktivitet.48

Den ledarskapsmodell som Blake och Mouton utarbetat kallas ”gridden” (The Managerial 

Grid) och den har, mycket beroende på att den är lätt att förstå, blivit klassisk. Man använder 

sig av, som namnet antyder, ett rutmönster i sin analys av ledarstilar och syftet är att man efter 

att ha analyserat sin ledarstil ska kunna lära sig att kombinera intresset för arbetsuppgifter 

med intresset för människor. Den kritik som framförts mot modellen är att den ledare som 

placerar in sig i rutmönstret kan ha en alltför positiv självbild, vilket kan göra att det vid en 

jämförelse med medarbetarnas uppfattning om ledaren kan visa på olika resultat. Denna brist i 

modellen har lett till att andra forskare gjort tillägg.49  I studien kommer jag att använda be-

nämningen Gridden då jag refererar till Blake och Moutons rutnät. 

Gridden fungerar genom att man poängsätter sitt ledarskap mellan 1 och 9 inom två katego-

rier. Den första handlar om hur stort intresse man som ledare har för att uppgiften blir slutförd 

och den andra kategorin handlar om hur stort intresse man som ledare har för människorna i 

gruppen. Genom att poängsätta sig mellan 1och 9 där 1 står för ett lågt intresse och 9 för ett 

högt kan man få fram 81 olika positioner, vilket visar på 81 olika ledarstilar. I exemplet nedan 

kan man utläsa vilken typ av ledare det handlar om. Första siffran står för ”Intresse för 

uppgiften” och andra siffran står för ”Intresse för människor.” Illustration finns på sidan 14.

1:1 Denne ledare löser nätt och jämt uppgiften och bryr sig inte om människorna runt om. 

Han lyckas hålla företaget samman. Denna ledare kan jämföras med Lewin och Lippits ”låt-

gå”-ledare.

1:9 Ledare med denna dimension har ett lågt intresse för uppgiften samtidigt som han bryr sig 

mycket om sina medarbetare och vill att alla ska trivas. 

5:5 Denne ledare eftersträvar en balans mellan omsorg och krav på människor. Han väljer 

”likformighet, stabilitet och stelhet framför förnyelse, förändring och risktagande.”

9:1 Här är det arbetet som är i fokus och organisationen kommer att gå bra om man bortser 

från de mänskliga problemen. Ledaren har inget intresse för personalens behov och trivsel, 

vidare anser han att det bara är han som är kompetent att ta beslut och informerar inte andra. 

Denne ledare kan likställas med Lewin och Lippits Auktoritäre ledare.

                                                
48 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 17
49 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 11
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9:9 ”Drömledaren”. Befinner man sig i denna dimension vill man bara ha motiverade och 

engagerade medarbetare som har gemensamma mål. Ledaren välkomnar alla förslag och 

idéer. Kan likställas med den demokratiske ledaren.50   

Tablå 1. Gridden

                           9

                           8                 

Intresse             7
för 
människor        6

                          5 

                          4 

                          3

                          2
        
                         1

                                     1       2        3       4        5       6       7       8       9

                                           Intresse för uppgiften

                       (fritt efter Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet  sid 11)

Universitetslektorn Arne Maltén menar att man kan använda den tvådimensionella modellen 

och med den ta fram sitt ledarskapsmönster. Han lägger inte fram att man kan göra en kom-

bination av de två dimensionerna som skulle visa på 81 olika ledarstilar utan han menar att:  

”Man kan i sitt val av ledarskapsmönster kombinera de två dimensionerna på principiellt fem 

olika sätt inom ett tvådimensionellt ’gallerverk’ (’grid’).” Han presenterar sedan de fem 

mönstren som ledare A-E som återger tankarna bakom Blake & Moutons Gridden.51

                                                
50 Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet, s 12 
51 Maltén 2000, s 68

1:9 9:9

5:5

1:1            9:1



15

I studien kommer Blake och Moutons tvådimensionella ledarskapsmodell användas då de i 

litteraturen förekommande lärarna ska placeras in i en teoriram. Att jag väljer deras modell 

beror på att den både kan användas som tvådimensionell och som endimensionell då även det 

auktoritära ledarskapet, det demokratiska ledarskapet och ”låt-gå”-ledarskapet finns represent-

erat här. Samtidigt är det en modell som överskådligt visar var de i undersökningen före-

kommande figurerna placerar sig.  I min undersökning placerar jag in de i litteraturen före-

kommande lärarna efter Malténs fem mönster som representeras av siffrorna 1:1, 1:9, 5:5, 9:1 

samt 9:9.
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3  Material och Metod     

        

3.1 Urvalet

Urvalet av samtidsrealistiska ungdomsromaner är stort och litteraturen har valts med vägled-

ning av Tusentipset – barn och ungdomsböcker i genrer från L till Ö .52 Boken har en inne-

hållsförteckning där man kan slå på Skola och kamrater och se vilka böcker som behandlar 

ämnet. Då urvalet av litteratur är stort har vissa begränsningar gjorts. Jag har valt att under-

söka böcker som är relativt nya, då jag antar att intresset för romaner är som störst när de är 

aktuella. Vidare har jag valt att undersöka böcker där handlingen utspelar sig i Sverige, eller 

att boken handlar om en svensk klass med svensk lärare, då det är den svenske läraren som 

ska undersökas. Vidare ska det vara samtidsrealistiska romaner vilket innebär att handlingen 

ska utspela sig i den tid vi lever i nu och det som skildras ska vara realistiskt och kunna vara 

verklighet för läsaren.  Bibliotekspersonalens vägledning har varit till stor hjälp då vi utifrån 

de uppsatta kriterierna för litteraturen diskuterat fram vilka böcker som passat in i studien. 

Bland annat har en ungdomsbok som är med i undersökningen rekommenderats av en 

bibliotekarie i Varberg. Boken kom ut 2003 vilket förklarar varför den inte var med Tusen-

tipset. De böcker som slutligen kom att ligga till grund för undersökningen är sex samtids-

realistiska ungdomsromaner som är skrivna mellan 1990 och 2003. Sidantalet varierar mellan 

123 till 347 sidor. 

3.2 Metod och analys

Då studien behandlar ungdomslitteratur och det är en analys av textinnehållet som görs är 

detta en hermeneutisk undersökning. På 1600- och 1700-talet var hermeneutiken en metod 

för att tolka bibeltexter, men under 1800-talet kom den att bli en allmän metodologi för 

humanvetenskapen. Hermeneutiken står för kvalitativ förförståelse och tolkning av texter 

där forskarrollen är ”öppen, ’subjektiv’, och engagerad”.53 Inom hermeneutiken menar de 

att forskaren genom språket kan få förståelse för det mänskliga då han tittar på hur män-

niskors liv uttrycks både i det talade och det skrivna språket. Forskaren använder sin 

                                                
52 Tusentipset – barn och ungdomsböcker i genrer från L till Ö, 2003
53 Patel & Davidsson 1991, s 25-26
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förförståelse och ställer delar i relation till helheten för att nå en fullständig förståelse av 

texten. Att inta olika synvinklar är en metod för att utforska materialet från flera håll. Det 

konkreta arbetssättet för forskaren kan vara att han först läser hela texten för att få en 

helhet. Därefter läses olika delar för att forskaren ska få en förståelse för dessa. Han kan 

sedan pendla mellan helheten och delarna för att jämföra och ställa företeelserna i relation 

till varandra. Forskaren kan även inta olika förhållningssätt till texten för att få en bra för-

förståelse för problemet, då även förförståelsen är ett verktyg i tolkningen. Arbetssättet 

kallas för den hermeneutiska spiralen, vilken hela tiden kan växa och utvecklas.54 Spiralen 

kan anses vara oändlig då den tolkning forskaren gör av materialet kan omformuleras flera 

gånger över en tid. Den tolkning som forskaren redovisar kan ses som en frusen bild av 

tolkningen och visar således den tolkning forskaren har nu.55

Vid bearbetning av textmaterial är det en kvalitativ metod som används. Detta innebär att 

forskaren vill förstå och analysera helheten, vidare präglas ofta den kvalitativa bearbetning-

en av forskaren och hans förförståelse. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar är att de kvalitativa undersökningarna ger en djupare kunskap.56

Vid bearbetningen av den för studien aktuella litteraturen har det praktiska arbetet bestått i en 

genomläsning av böckerna och anteckningar har skett fortlöpande. Då det är lärares porträtt-

ering som är aktuellt för studien är det de i litteraturen förekommande lärarnas karaktärsdrag 

och beskrivningar som antecknats. Därefter har renskrivningar, genomläsningar och studier av 

det framkomna materialet skett. Då studien görs utifrån ett ledarskapsperspektiv där Blake 

och Moutons tvådimensionella ledarskapsmodell ligger till grund för undersökningen har 

studierna delvis inriktat sig mot romanfigurernas ”Intresse för människor” och ”Intresse för 

uppgiften”.  För att kunna placera in läraren utefter hans/hennes ledarskap har en bedömning 

av ledarskapet skett efter de fakta kring lärarens ledarskap som framkommit i romanerna. Då 

det finns problem med att placera in lärarna i en skala mellan ett och nio kommer redovis-

ningen att ske efter Arne Malténs fem indelningar av ledarskapet som redovisats i föregående 

kapitel, vilket innebär att ledarskapet kommer att redovisat utefter ett mönster som represen-

teras av siffrorna 1:1, 1:9, 5:5, 9:1 samt 9:9. Ett annat problem som framkommit är de lärar-

karaktärer som har för få karaktärsdrag för att en bedömning ska kunna göras. Dessa lärare 

                                                
54 Patel &Davidsson 1991, s 27-26
55 Ödman 1979, s 85
56 Patel & Davidsson 1991, s 90-99
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kommer att uteslutas ur undersökningen då de inte kan placeras utifrån sitt ledarskap. I de i 

studien förekommande romanerna porträtteras tretton lärare varav två utesluts från placering i 

Gridden av denna anledning. Vidare kan en i litteraturen förekommande lärare beskrivas 

mycket utifrån aspekten ”Intresse för uppgiften”, medan beskrivningen av hans ”Intresse för 

människor” är mycket sparsamt beskrivet. I de fall där det inte finns någon beskrivning kan 

det inte heller göras någon bedömning vilket gör att det som inte beskrivs hamnar som en etta 

i Griddenpoäng. Då en bedömning av ledarskapet skett kommer de i litteraturen förekomman-

de lärarna att placeras in i Gridden.  

Den andra delen av studien behandlar lärarens porträttering i de sex ungdomsromanerna. Här 

framkom det gemensamma nämnare/kategorier vilka fått ge namn åt rubrikerna i kapitlet som 

behandlar lärarens porträttering.  Resultaten av studien redovisas genom en sammanställning 

av svaren och en slutdiskussion. 
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4 Analys 

I analysen kommer jag att behandla de samtidsrealistiska ungdomsböckerna i kronologisk 

ordning. Jag börjar med att kort redogöra för handlingen i boken. Därefter kommer jag att 

redogöra för hur många lärare det finns i varje bok och vilken betydelse de har för berättelsen. 

Vidare redogör jag för den bild av lärarens ledarskap som läsaren möter i litteraturen. Då jag 

använder Blake och Moutons tvådimensionella ledarskapsmodell är det romanfigurens 

”Intresse för uppgiften” och romanfigurens ”Intresse för människor” som kommer att bedöm-

as. Siffrorna redovisas genom exempelvis 9:1 där nio står för lärarens intresse för uppgiften 

medan ett står för hans intresse för människor. Utifrån den bedömning jag gör angående 

romanfigurens ledarstil kommer de att placeras in i Gridden för att överskådligt visa på 

resultatet. I kapitlet som följer kommer jag att undersöka vilken bild av läraren som porträtt-

eras i litteraturen, det vill säga vilken bild läsaren får av rollfiguren lärare. 

4.1 Lärarens ledarskap mätt i Gridden-poäng

4.1.1 Roseli, älskade Rosa (1990) av Max Lundgren

Romanens huvudrollsfigur är Roseli som går i femman. Boken handlar om hur hon och resten 

av klassen förändras när de får en vikarie då deras ordinarie lärare får bröstcancer. Roseli 

börjar bli mobbad och även vikarien är med i mobbningen av henne. I boken förekommer det 

två lärare. Det är Anna-Karin som blir sjuk och det är vikarien Gunnel. Gunnel har en fram-

trädande roll i bokens handling. 

Läraren Anna-Karin porträtteras kort i början av boken. Hennes omtanke om eleverna är stor 

och hon tröstar bland annat en elev som gråter. Hon tycker att det är viktigare att eleverna får 

arbeta med det de tycker är roligt än att följa läroplanen. Hon säger att: 

Det tar många år innan man vågar göra det som man egentligen vill när man 

är lärare. Lära känna alla ungarna. Förstå dom. Hjälpa dom. Och själv va en 

av dom. Det är det svåra och det är det roliga. För oss alla.57

                                                
57 Lundgren 1990, s 85
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Anna-Karin har ett ledarskap där intresset för uppgiften är mindre än intresset för människor. 

Utifrån de uppgifter som finns om Anna-Karin graderas hennes ledarskap till 1:9. 

Den andra läraren i boken är vikarien Gunnel. Hon framställs som en lärare som är mer 

intresserad av att uppgiften blir löst än att skapa en god kontakt med eleverna. Hon ser sig 

själv som en auktoritär person som inte får ifrågasättas. Följande utspelar sig efter att Gunnel 

meddelat eleverna att deras skoltidning ska läggas ner och det uppstår en diskussion i klassen:

- Nu håller ni tyst, sa Gunnel. 

- Vi kan väl rösta om tidningen, sa Roseli.

- Roseli! Det gäller dej också!

- Jamen, Anna-Karin…

- Tyst!

Gunnel satte sej i katedern.

- Nu är det jag som bestämmer, sa hon. Och jag vill inte veta vad Anna-Karin 

sagt eller gjort. Jan anser att ni förlorar för mycket tid på tidningen. Vi har en 

läroplan, som vi måste följa. Och det tänker jag göra.

Klassen teg. 58

Längre fram i boken uppmanar Gunnel eleverna att jobba på för de är ju inte i skolan för att 

ha roligt, vidare lämnar hon tillbaka ett prov och när hon gör det talar hon högt om vilka som 

gjort bra ifrån sig och vilka som har dåligt resultat.59 Gunnels brist på empati och medmänsk-

lighet kan illustreras med följande citat som utspelar sig då Roseli kommer nypermanentad till 

skolan: 

- Men Roseli!

Gunnels hand for upp till munnen men hon kunde inte hejda skrattet.

- Herre min skapare, sa hon och vände sej bort och alla kunde se hur hennes 

rygg skakade av skratt.

- Förlåt, flämtade hon.

 […]

- Tystnad!

                                                
58 Lundgren 1990, s 22
59 Lundgren 1990, s 46-47
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Gunnel försökte göra sej hörd men det var som hon släppt loss ett koppel 

vargar.60

Den bild läsaren får av Gunnel är att hon sätter uppgiften i främsta rummet och att hon tar lite 

hänsyn till sina elever och deras åsikter. Vidare visar hon inget intresse för deras behov och 

trivsel. Angående skoltidningens vara eller inte vara anser Gunnel sig vara den som är komp-

etent att fatta beslut och bortser helt från gruppens önskningar att ha tidningen kvar. De be-

slut som hon låter eleverna fatta berör vilken aktivitet de vill göra på gymnastiken, promenad 

med henne eller inomhusfotboll. Det vill säga eleverna får ta beslut som inte påverkar skol-

arbetet i någon högre grad. Gunnels siffror blir 9:1 då arbetet är i fokus och hon inte visar 

något större intresse för elevernas behov och trivsel. 

De två lärarna i romanen är varandras motsatser. Först har vi den äldre läraren Anna-Karin 

som genom sin arbetslivserfarenhet har kommit fram till att det är bättre att låta eleverna vara 

delaktiga i beslut rörande undervisningen än att själv styra klassens aktiviteter. Den andra 

läraren är den nyexaminerade Gunnel som framställs som en osäker lärare som vill följa läro-

planen i första hand för att hon tror att det är vägen till ett bra arbete. Hennes osäkerhet och 

vilja att vara auktoritär gör att hon väljer att inte ta hänsyn till elevernas åsikter utan bestäm-

mer själv utifrån det hon tror är rätt val. 

4.1.2 Klassresan (2001) av Moni Nilsson-Brännström

Boken handlar om en sjätteklass som åker på en tre dagar lång resa i det svenska landskapet. 

Handlingen kretsar kring, vänskap, kärlek, sorg och glädje. Det förekommer en lärare i boken 

och hon har ingen framträdande roll, vilket bland annat visas genom att hon refereras till som 

fröken. Fröken i boken ger ett ganska blekt intryck och hon är en lärare som varken har något 

större intresse för människor eller sin uppgift som lärare. Hennes poäng blir 1:1 då hon precis 

löser uppgiften och inte bryr sig om människorna runt omkring. Hon är en ”låt-gå”-ledare. 

4.1.3 Före och efter Bella (2002) av Maj Hjertzell 

Handlingen kretsar kring Filip som går i nian. Till klassen kommer det en ny elev som på-

verkar honom och de andra på skolan genom att hon diskuterar och ifrågasätter mycket. 

                                                
60 Lundgren 1990, s 73
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I boken förekommer två lärare som inte har några framträdande roller. En av lärarna är Harry 

som är klassföreståndare och det som framkommer i texten är att han inte har något större 

intresse för eleverna. Han inför bland annat en närvaropärm där eleverna själva ska skriva in 

sin frånvaro och på så sätt ta eget ansvar, men samtidigt vet eleverna att Harry själv för 

anteckningar då han inte litar på dem.61 Att Harry skulle ha något större intresse för uppgiften 

framkommer inte. Det är en ganska blek porträttering av honom vilket ger 1:1 i Gridden-

poäng. 

Den andra läraren i boken är Ester som undervisar i samhällskunskap. Hon tycker att det är 

viktigt att eleverna får prata av sig när de börjar med ett nytt arbetsområde och hon upp-

muntrar diskussioner. Elevernas åsikter är viktiga för Ester och hon framhåller att det inte 

finns några rätta svar.62

Bara på samhällskunskapen fick diskussionerna sväva ut och ta över. Ester 

stod framme vid katedern och log och nickade uppmuntrande.63

Vad Ester har för tankar kring elevernas uppgifter i övrigt står det inget om i boken. Det är 

hennes intresse för eleverna som är i fokus samtidigt som intresset för uppgiften är lågt vilket 

ger poängen 1:9.

Båda lärarna som förekommer i boken har vaga beskrivningar angående deras intresse för 

uppgiften. Detta behöver inte betyda att romanfiguren inte har något intresse för uppgiften, 

men det visar att författaren valt att inte lägga fokus på de i romanen förekommande lärarnas 

intresse för den. Genom berättelsen har de två lärarna inga framträdande ledarroller, utan de 

kan betraktas som bifigurer till handlingen. De utför bara sitt arbete som lärare där beskriv-

ningen av deras arbete består av närvarokontroll, upplåsning av dörrar, genomgångar och 

oförberedda prov. 

4.1.4 Ingen grekisk gud, precis (2002) av Katarina Kieri

Ingen grekisk gud, precis handlar om den femtonåriga flicka Laura som blir förälskad i sin 

trettiofemårige lärare Anders. Förutom Anders förekommer det tre andra lärare i boken. Det 

                                                
61 Hjertzell 2002 s 36
62 Hjertzell 2002, s 12
63 Hjertzell 2002, s 79
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är Maj-Britt som är mattelärare, musikläraren Kajsa och svenskläraren Barbro. Av dessa fyra 

är det framförallt Anders som har en framträdande roll.

Författaren beskriver sparsamt hur Anders sköter sina arbetsuppgifter som lärare. Genom 

hela boken är det istället hans intresse för eleverna och hans engagemang med dem som be-

skrivs. Bland annat hjälper han Laura att få en artikel publicerad64 och han hjälper en kille 

med hans musik. Då Anders ”Intresse för uppgiften” inte är beskrivet går det inte heller att 

göra en bedömning av den samtidigt som hans ”Intresse för människor” klart framgår. Detta 

gör att Anders får 1:9 ledarskapspoäng. 

I boken förekommer även Maj-Britt, matteläraren, men då det finns det mycket lite informa-

tion om henne är hon en av de lärare som utesluts ur studien. 

Om musikläraren Kajsa kan man läsa:

Vår skolas Luciatåg är kända för att vara väldigt välarrangerade och bra. Det 

beror på en person, musikläraren. Hon lägger ned hela sin själ och halva sitt 

liv i det och kan få de mest tondöva att framstå som musikaliska underbarn.65

Att Kajsa har ett stort intresse i uppgiften råder det ingen tvekan om, och om man har en elev 

som är värdelös på något och lyckas få den eleven att framstå som ett geni inom området 

måste man, enligt min uppfattning, ha ett stort intresse av att hjälpa fram denna person. Kajsa 

är i undersökningen den första att få 9:9 då hennes intresse både för uppgiften och för 

människorna är stort. 

Svenskläraren Barbro porträtteras som en lärare som helt går in för uppgiften att skolan ska 

julstädas. Hon kräver att alla ska vara engagerade i uppgiften och tar ingen hänsyn till vad 

eleverna tycker. Barbros engagemang för uppgiften i kombination med att hon inte bryr sig 

om vad eleverna tycker gör att hon får 9:1.

                                                
64 Kieri 2002, s 112
65 Kieri 2002, s 108
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- Idag ska hela skolan engagera sig för att få bort klottret.

Just det där med att ”engagera sig”, det är sådant som retar mig. Att de har suttit 

på konferenser och skrivit upp på en overhead att alla ska engagera sig. Man kan 

inte bestämma sådant, man kan inte bestämma över människors engagemang. 

Man kan bestämma att alla ska göra något, man kan beordra, men man kan inte 

bestämma att alla ska vara engagerade i det.66

4.1.5 Man ska vara tyst när man önskar (2002) av Anna Ehn

Boken handlar om en niondeklass och den förändring som elevgruppen genomgår då klassen 

gör en resa till Österrike. Den lärare som förekommer i boken är Rolf Lundgren, klassföre-

ståndare och lärare i fysik och matte. Denne lärare går från att ha full kontroll över klassen 

till att helt mista kontrollen. Han har ingen framträdande roll i handlingen. 

För Rolf är det mycket viktigt med resultat.

Karin mindes att han redan i sjuan hade pratat om att de skulle avsluta 

högstadiet med en klassresa. Under förutsättning att de presterade bra 

resultat och gjorde sig förtjänta av en belöning, hade han sagt. Och klassen 

hade högst genomsnittsbetyg och lägst ogiltig frånvaro av alla på skolan. 67

En annan passage som visar på Rolfs intresse för resultat är när han ska lämna tillbaka prov 

till eleverna och innan det skriver upp statistik över provet på tavlan. Han läser högt upp för 

hela klassen vilka poäng var och en har fått. Även de poäng en elev som inte är närvarande 

hade på provet. Sedan gör han stor affär av det resultat som var bäst på provet: 

– Så har vi en som har prickat nästan samtliga poäng. Närmare bestämt 98. 

Han såg upp och Karin knäppte händerna under bänken, gode gud gör så att.

– Jag tror allt att ni är lite nyfikna nu, sa han. 68

Rolfs intresse för eleverna som individer är inte så högt vilket visas av hans ogenomtänkta 

sätt att läsa upp provresultaten. Han tar ingen hänsyn till om någon blir sårad. När det sedan 

                                                
66 Kieri 2002, s 182
67 Ehn 2002, s 50
68 Ehn 2002, s 49
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under resan uppdagas att en flicka inte sovit på sitt rum på natten blir Rolf upprörd. Det som 

upprör honom är inte det svikna förtroendet eller att han är orolig över vad hon varit och vad 

som eventuellt kan ha hänt henne. Hans upprördhet handlar om att då de inte vet var hon är 

på morgonen blir de tvungna att ställa in dagsutflykten till Salzburg.69

Den bild man får av läraren Rolf är att han är en man som anser att resultat och kontroll är 

viktigt. Hans intresse för människor och deras tankar och behov är ringa, vilket ger honom 

siffrorna 9:1. I slutet av boken är Rolf en bruten man eftersom han under resan mist kontroll 

över både klassen och skeenden som påverkat gruppen. 

4.1.6 Shoo bre (2003) av Douglas Foley

Genom de två parallella berättelserna får läsaren möta Elias och Oscar som går i nian i en 

mångkulturell skola. Den ena berättelsen handlar om kriminalitet och den andra om en elevs 

förälskelse i den nya svenskläraren. Läraren som står i centrum för förälskelsen har en fram-

trädande roll i berättelsen. 

I boken finns det tre lärare och en allmän beskrivning av lärarna på skolan. Den allmänna 

beskrivningen är att de lärare som inte vill komma i konflikt med eleverna inte vågar tala om 

för eleverna att de inte får röka innanför ytterdörrarna.70 Man får även veta att vissa av de 

kvinnliga lärarna sjukskriver sig med jämna mellanrum och kan ses gråta i korridoren minst 

en gång i veckan. Vidare ser lärarna slutkörda ut och liknas vid vålnader.71

Hemkunskapsläraren Ingrid utesluts ur studien då det finns mycket lite information om henne 

vilket gör att det inte går att göra någon analys.

Anders är so-lärare på skolan och följande citat ur boken beskriver väl hans uppfattning om 

sitt arbete. 

”Kan ni vara tysta nu”, vädjade Anders.

Det var samma sak varje dag. Det var svårt, nästan omöjligt, att hålla 

ordning. Det gick bäst på förmiddagarna, men eftermiddagarna var ett 

                                                
69 Ehn 2002, s 112-113
70 Foley 2003, s 20
71 Foley 2003, s 33
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helvete. Ett par gånger under förra terminen hade några av killarna tryckt upp 

Anders mot väggen och hotat honom med stryk om de inte fick VG i sina 

slutbetyg. Om det inte hade varit för att några elever skrek åt dem att låta bli 

så visste han inte vad de hade tagit sig till. Men han var resolut. Han vägrade 

låta sig knäckas. Nästa läsår, om han bestämde sig för att stanna kvar, skulle 

han vara garanterad en sexa. Då skulle han ha chansen att följa en årsklass 

under fyra år, och då skulle han visa för sig själv och för skolledningen att 

han hade god hand med ungdomarna. Nu gällde et bara att härda ut några 

obehagliga månader till.72

Den bild man får av Anders är att han är en lärare som går till sitt arbete och gör sitt jobb 

utan att engagera sig vare sig i uppgiften eller i eleverna, därför graderas han till 1:1. Då 

ledarskapet ska undersökas utifrån kriterierna ”Intresse för uppgiften” och ”Intresse för 

människorna” och utifrån det poängsättas blir det låga poäng för Anders. Han visar inget 

intresse för uppgiften utan hans inställning är att han ska hålla sig kvar i sin position som 

lärare genom att inte låta sig knäckas. Vidare går det genom romanen inte att utläsa att han 

har något större intresse för eleverna utan han ser dem snarare som ett problem som ska 

genomlevas för nästa år ska det minsann bli bättre. 

Kristina heter den nya svenskläraren som står i fokus för handlingen i boken och i fokus för 

Oscars förälskelse. I berättelsen spelar hon två roller, den ena som lärare och den andra som 

älskarinna. I de poäng hon får ingår bara de karaktärsdrag som räknas till hennes lärarroll. 

Kristina har ett mål i svenska och engelska och det är att alla eleverna ska bli godkända.

   ”Det är så här” sa hon. Hon sträckte på sig. ”Jag vill att ni ska lyckas. Jag 

vill att varenda en av er ska få åtminstone godkänt. I både svenska och 

engelska. Jag har kollat era betyg och de är övervägande bra.”

   ”Inte Halils”, skrek Philip. ”Han är värsta idiot len.”

Nervösa skratt från klassen.73

                                                
72 Foley 2003, s 40
73 Foley 2003, s 46, Citat korrekt. I boken förekommer slang, svordomar, utländska ord samt nya svenska ord. 
Vissa ord har sitt ursprung i invandrarkulturen, exempelvis keff. Bokens titel Shoo bre kan förslagsvis översättas 
med ”Hej kompis”. 
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Utifrån detta uttalande från Kristina kan man anta att hon kommer att anstränga sig till en 

viss del för att eleverna ska uppnå godkänt i svenska och engelska, men att hon samtidigt inte 

kommer att lägga till det extra arbete som krävs för att lyfta majoriteten av klassen mot de 

högre betygen. I en gradering av ledarskapspoäng för uppgiften hamnar hon mitt emellan, det 

vill säga på en femma. Samma bedömning sker av hennes intresse för eleven, där hon inte 

heller helt går in för eleverna utan håller en professionell distans där respekten åt båda håll är 

viktig för henne. Poängen blir 5:5 och står för en ledare som eftersträvar en balans mellan 

omsorg och krav på människor. 

Nedan följer ett citat där Kristina tydliggör för klassen vilken typ av relation hon vill ha till 

dem:

   ”Vad jag hade tänkt säga är följande. Jag respekterar er. När nån av er vill 

prata så vill jag inte avbryta. Jag vill lyssna till vad ni har att säga. Fast när 

nån vill prata så vill jag att vederbörande ska räcka upp handen. Annars blir 

det ohållbart. Det är samma sak med mej. Jag vill att ni visar mej respekt. När 

jag pratar vill jag att ni ska vara tysta.” Hon lät blicken vila på hela klassen. 

”Förstår vi varandra?” Klassen nickade.

   ”Okej. Ni vet vad jag heter. Nu vill jag veta vad ni heter.” 74

                                                
74 Foley 2004, s 47
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4.2 Sammanfattning av lärarnas indelning i Gridden

Sammanlagt förekommer det elva lärare i studien och fördelningen ser ut enligt följande: 

Tablå 2. resultat

                           9

                           8                 

Intresse             7
för 
människor        6

                          5 

                          4 

                          3

                          2
        
                         1

                                     1       2        3       4        5       6       7       8       9

                                           Intresse för uppgiften

                       (fritt efter Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet sid 11)

Arne Malténs mönster som urskiljer fem ledarstilar som kan placeras inom Blake och 

Moutons Gridden har legat till grund för undersökningen. Maltén menar att istället för Blake 

och Moutons idé att dela in ledare i 81 olika positioner kan placeringen istället ske genom 

fem positioner.75 Användandet av indelningen i 81 olika positioner fungerar då ledare själva 

sätter ut sina poäng, vilket inte är möjligt vid en litteraturstudie. 

Av de elva lärarna hamnade tre inom gruppen 1:1. Det är den grupp där ledaren varken har 

något större intresse för den uppgift han och gruppen ska utföra eller visar något intresse för 

de personer som ingår i den grupp han leder. Denne ledare kan jämföras med Lewin och 

Lippits ”Låt-gå”-ledare. 
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Tre lärare hamnar inom gruppen 1:9 där ledarens intresse är mer inriktat mot deltagarna i 

gruppen än mot själv uppgiften. Ledaren vill att alla ska trivas och må bra, sedan är upp-

giftens kvalitet av mindre betydelse.

I undersökningen är det en lärare som hamnar inom gruppen 5:5. Här är det balans mellan 

omsorg och krav som dominerar ledarens influenser.

Inom gruppen 9:1 finner man tre lärare. För denne ledare är det uppgiften och arbetet som är 

det viktiga. Ledaren tar inte hänsyn till arbetarnas/elevernas problem och visar inget intresse 

för deras behov och trivsel. Denne ledare anser att det bara är han som är kompetent att fatta 

beslut och informerar inte andra. Kan likställas med Lewin och Lippits Auktoritäre ledare. 

I undersökningen förekommer det bara en ”drömledare” som då har högst poäng både inom 

intresse för människor och inom intresse för uppgiften. Denne ledare har motiverade och 

engagerade medarbetare och ledaren välkomnar förslag och idéer. Kan likställas med den 

demokratiske ledaren. 

Eftersom studien bara behandlar sex romaner i vilka det förekommer elva lärare är det bara 

en fingervisning om hur lärarens ledarskap presenteras i litteraturen som framkommer. 

Resultatet visade på en jämn fördelning av lärares ledarskap angående de lärare som varken 

har något större intresse för eleverna eller uppgiften, de lärare som har stort intresse för 

eleverna men inte för uppgiften samt de lärare som mest intresserade sig för uppgiften medan 

intresset för eleverna var lågt. 
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5 Lärares porträttering i litteraturen  

I detta avsnitt presenterar jag porträtteringen av de lärare som förekommer i de samtids-

realistiska ungdomsböckerna. Det är mycket mer än lärarnas ledarskap som kommer fram i 

litteraturen. Det jag vill undersöka är hur lärare porträtteras och se vilka eventuella tolkningar 

av lärare som läsaren kan göra utifrån texten.  

5.1 Att bara utföra sitt jobb

Det visade sig i undersökningen där lärarnas ledarstilar var i centrum att det var tre av de i 

den aktuella litteraturen förekommande lärarna som hade lågt intresse av uppgiften samtidigt 

som intresset för eleverna var lågt. Förklaringen kan vara att författarna inte har gjort person-

beskrivningen tillräckligt tydlig på vissa lärare då de lärarna inte tillför handlingen i boken 

något utan de är lärare som förekommer i bakgrunden. 

En av de lärare som ger ett ganska blekt intryck är Harry i Före och efter Bella.76Harry 

beskrivs som en man som alltid är kortfattad och genom boken utmärker han sig inte på 

något vis utan glider med i bakgrunden. Harry har ingen avgörande roll för bokens handling 

utan är en i persongalleriet kring bokens huvudrollsfigurer. Genom boken utför han sitt 

arbete som lärare utan att utmärka sig vare sig genom engagemang för sin uppgift eller något 

större intresse för eleverna. 

En lärare som bara gör sitt jobb men ändå är tydligt beskriven är tidigare nämnda so-läraren 

Anders i Shoo bre. Det bemötande som Anders har fått av eleverna har gjort att han nu bara 

uthärdar sitt arbete som lärare. Det han råkade ut för var att några elever tryckte upp honom i 

väggen och krävde VG av honom i slutbetyg. Räddningen blev andra elever som kom förbi 

och bad de andra att sluta. Anders bidar sin tid för nästa år har han tänkt att han kommer att 

få en ny chans att visa skolledningen att han har god hand om ungdomar. Nu har han bara 

några månader att uthärda med niorna först.77 Den uppfattning man som läsare får av Anders 

är att han bara gör det han måste för hans intresse att engagera sig i arbetet som lärare ligger 

på is nu. 

                                                
76 Hjertzell 2002
77 Foley 2003, s 40



31

5.2 Engagerade lärare

I motsats till de lärare som bara gör sitt jobb finns det i undersökningen en lärare som är 

engagerad i sitt arbete. Det är musikläraren Kajsa i Ingen grekisk gud, precis. Här möter 

läsaren en lärare som lägger ner hela sin själ i luciafirandet och hon beskrivs som en under-

görare som kan få de mest tondöva att framstå som musikaliska genier. Hon är dessutom den 

enda lärare i undersökningen som i sitt arbete behandlar ett modernt fenomen. Detta sker 

efter att Kajsa bett eleverna ta med sin favoritmusik till skolan. Hon upptäcker att eleverna 

har laddat ner musik från nätet vilket leder till att hon pratar med klassen om lagstiftning och 

upphovsrätt. Kajsa framstår som en mycket sympatisk och modern lärare som är omtyckt av 

både lärare och elever i boken.78

5.3 Dominanta lärare

I boken Man ska vara tyst när man önskar möter läsaren läraren Rolf Lundgren. Det är en 

lärare som är mycket auktoritär och som inte får ifrågasättas av klassen. Det är inte heller 

något Rolfs klass skulle göra då han lyckats forma klassen till en mycket lydig skara ung-

domar. Rolf är nöjd med sin klass och tycker att den gör hans arbete lätt. Redan då eleverna 

gick i sjuan uppmuntrade han dem till att prestera bra för då skulle de göra sig förtjänta av en 

resa i slutet av högstadiet. Bokens handling sker till störst del under denna resa till Österrike. 

Klassen är i början en sammansvetsad grupp under Rolfs inflytande. Diverse slitningar upp-

står och sakta börjar Rolf att mista kontrollen över klassen. I slutet av berättelsen framstår 

Rolf inte längre som den auktoritäre läraren som har kontroll utan han är en person som nu 

helt mist kontrollen.79

En annan lärare som är dominant är Barbro i Ingen grekisk gud, precis. Hon bestämmer att 

hela klassen ska julstäda. Detta innebär att hon nu bestämt att hela skolan ska engagera sig i 

att få bort klottret och hon tar ingen hänsyn till vad eleverna tycker. För att få eleverna 

motiverade är moroten att de ska få sluta för dagen då de är färdiga.80

                                                
78 Kieri 2002, s 108-109, 147
79 Ehn 2002 
80 Kieri 2002, s 181-182
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5.4 Plågoanden

I Roseli, älskade Rosa förekommer det en lärare som inleder mobbningen av en elev. Det är 

vikarien Gunnel som kommer till den väl fungerande klassen och under hennes inflytande 

förändras stämningen i gruppen. Roseli som förut varit en elev utan problem upptäcker att 

Gunnel börjar behandla henne annorlunda och då inte på något positivt sätt. Bland annat ger 

Gunnel Roseli en konstig blick och snörper på munnen när hon upptäcker att Roseli inte 

duschat efter gympan och hon talar högt om hur många fel Roseli haft på ett prov. En dag när 

Roseli kommer till skolan med nypermanentat hår kan Gunnel inte hålla skrattet tillbaka. 

Detta leder till att hela klassen skrattar åt Roseli, för om läraren kan göra det så kan de också. 

Det fortsätter med att Gunnel retar sig på att Roseli är snorig på lektionen och drar henne ur 

bänken för att tvinga Roseli att gå hem och hämta en näsduk. Roseli säger då att hon inte 

tänker komma tillbaka och då ropar Gunnel ”Roseli! Din lilla vidriga otäcka…” efter 

henne.81 När sedan Roselis föräldrar på ett möte talar med Gunnel om att Roseli har börjat bli 

mobbad i klassen hävdar Gunnel att det bara beror på Roselis livliga fantasi. 

Slutar då boken lyckligt och får Gunnel sitt straff? Nej, boken slutar abrupt utan att man som 

läsare får veta om det löser sig för Roseli.82 Gunnel framstår i boken som mobbare av Roseli 

och hon gör inget för att sluta eller för att få klassen att sluta. I boken finns det inte heller 

någon annan som hjälper Roseli ur situationen. 

5.5 Kärleksobjektet 

Kärleken till lärare är temat i två av de undersökta böckerna. I Ingen grekisk gud, precis är 

det läraren Anders som är objektet för Lauras kärlek. Så här beskriver hon deras första möte:

Det var inte en grekisk gud som satt mitt framför mina ögon. Det var inte ett 

åttonde underverk, kronan på all skapelse. Inte heller meningen med Big Bang 

och evolutionen ända från de encelliga amöborna tills nu. Nej, så var det inte. 

Om han hade varit en sexton-, sjuttonåring, om jag hade varit med i en 
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amerikansk eftermiddagsteveserie, om jag hade varit en polerad blondin med 

djup urringning, då hade det kunna vara så. Nu var det på ett helt annat sätt.83

Laura är berättaren i boken och handlingen kretsar mycket kring hennes förälskelse i trettio-

femårige Anders. Anders framstår som en trevlig lärare som försöker ha en bra relation med 

sina elever och det framkommer aldrig i boken om han förstår Lauras känslor för honom. 

Genom boken har de en lärare/elev relation och i slutet av boken förälskar sig Laura i en 

jämnårig pojke.84

I boken Shoo bre är det två parallella berättelser varav den ena handlar om Oscar i nian och 

hans förälskelse i den nya svenskläraren Kristina. Det som skiljer sig från kärleksberättelsen i 

Ingen grekisk gud, precis är att här är förälskelsen besvarad, verkar det som i alla fall. 

Oscar blir förälskad samma dag han ser tjugofemåriga Kristina och det dröjer inte länge 

förrän de blir ett par. Kristina har redan i början av förhållandet funderingar på att ålders-

skillnaden mellan dem är för stor, tio år, och att det är oetiskt att hon som lärare har en 

relation med en elev. Hon förstår att om det kommer fram att de har en relation kommer hon 

att förlora arbetet. Längre fram i berättelsen börjar hon funderar över om det kan bli fängelse-

straff om relationen uppdagas och hon börjar överväga för- och nackdelar med förhållandet. 

Det framkommer också i boken att hon inte är kär i Oscar, men hon njuter av att göra något 

förbjudet. Till slut bestämmer Kristina sig för att avsluta relationen med Oscar och gör det 

genom att försöka få det att rinna ut i sanden. Oscar håller genom boken sitt löfte till Kristina 

att inte avslöja deras förhållande och kännedomen om relationen kommer ut då de nakenbild-

er Oscar tagit av Kristina med skoltidningens kamera av ett misstag börjar mailas runt bland 

skolans elever.85

Den bild man som läsare får av Kristina är att hon utnyttjar situationen då hon märker att 

Oscar är förälskad i henne. Hennes tankar är hela tiden att relationen är fel och hon erkänner 

för sig själv att hon inte är kär i Oscar. Dessutom har hon redan bestämt sig för vem hon ska 

bli ihop med efter honom.

                                                
83 Kieri 2002, s 5
84 Kieri 2002
85 Foley 2003
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5.6 Maktmissbrukaren

Den relation som uppstår mellan Oscar och Kristina i Shoo bre handlar om förälskelsen 

mellan elev och lärare. Men genom berättelsen är det tydligt att Kristina använder sin makt 

som lärare över Oscar, eller kanske är det makten i att vara den äldre parten hon använder. 

Det är genom berättelsen hela tiden hon som avgör om och när de ska träffas. Hon ställer 

kraven och det är hon som tar initiativen. De gånger Oscar föreslår något blir det ett nej, för 

förhållandet är hela tiden på hennes villkor. Det är även Kristina som tar initiativet till för-

hållandet då hon bjuder hem Oscar för att han ska visa henne en text som ska publiceras i 

skoltidningen. Hon bjuder honom på mat och flera glas vin. När Oscar vill gå hem övertalar 

hon honom att stanna och klär av sig naken framför honom, varpå följande utspelar sig:

”Nu är det din tur.”

”Min tur?” undrade han.

”Att klä av dej.”

”Du menar…” Han kom av sig.

”Här, ja. Och nu.” Hon log. ”Vill du att jag ska hjälpa dej?”

”Äh, nej.” Och medan hon tittade på honom i spegeln började han trevande 

klä av sig.86

Oscar, som är djupt förälskad, skickar flera mail till Kristina men hon besvarar bara de som 

handlar om skoluppgifter då hon är rädd att någon annan ska läsa hans mail. Hon får även 

Oscar att lova att han inte ska avslöja deras förhållande och hon ger honom instruktioner om 

vad han ska svara om någon frågar varför det träffats. När Kristina haft ett utvecklingssamtal 

med Oscar och hans mamma inser hon hur ung han är och vill avsluta förhållandet. Hon 

börjar behandla honom mycket formellt och Oscar förstår att hennes intresse svalnat. Som 

tidigare nämnts slutar berättelsen med att de nakenbilder Oscar tagit på Kristina sprids på 

skolan, men det är inte Oscar som är skyldig till det. 

Den bild man som läsare får av läraren Kristina är att hon är kall och beräknande. Hon 

attraheras av sin elev, men är hela tiden medveten om det oetiska och omoraliska i att ha en 

sexuell relation med honom. Hon vet vilka risker det medför, men hon tycker det är värt 
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riskerna. Vidare framstår hon som dominant då det är en relation som helt bygger på hennes 

villkor där hon bestämmer reglerna för var de ska träffas, när och hur ofta. 

5.7 Lärare som lyssnar på eleverna 

Av de elva lärare som är med i undersökningen finns det en som tycker att det eleverna säger 

är viktigt, oavsett hur rätt eller fel det är. Det är Ester i Före och efter Bella. När hon inleder 

ett nytt arbetsområde brukar hon låta eleverna prata en stund kring ämnet och på så sätt få 

igång dem. Under deras diskussioner tittar Ester på dem fram och tillbaka som om hon såg på 

tennis. Vidare står det i boken att hon tycker om när det blir diskussioner och då står hon och 

nickar och ler.87

Det intryck man som läsare får av Ester är att för henne betyder elevernas åsikter mycket. 

Vidare tycker hon att alla har rätt till en egen åsikt och har rätt att framföra den vilket visas 

av att hon anser att det inte finns några rätt eller fel. 

5.8 Sammanfattning av lärarnas porträttering

Den porträttering av lärare som framkommer i de undersökta romanerna visar att det inte är 

någon stereotyp av lärare som presenteras. I de sex romanerna förekommer det elva lärare 

och det finns stora skillnader mellan dem som individer. Den bild av lärare som den unge 

läsaren kan få är med andra ord varierad. Det finns ingen mall för hur lärare i romaner fram-

ställs, de är som livet självt, brokigt. Samtidigt finns det en reservation för resultatet då 

underlaget för undersökningen inte är stort, vilket innebär att resultatet bara kan ge en finger-

visning om hur lärare framställs i ungdomslitteraturen. 

Av de lärare som bara gör sitt jobb kan man finna två orsaker till deras bristande engagemang 

i arbetet som lärare och i deras bristande engagemang i eleverna. Den första orsaken kan vara 

att läraren i boken inte har en framträdande roll i berättelsen vilket gör att han inte får någon 

djupare beskrivning, med andra ord kan det handla om en lärare som befinner sig i berättel-

sens utkant. Den andra orsaken kan vara att läraren i berättelsen bestämt sig för att bara göra 

sitt jobb och inte engagera sig i vare sig arbete eller elever. Men det är inte bara oengagerade 
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lärare som porträtteras. I de undersökta böckerna framkom en lärare som fann sitt arbete 

mycket intressant och hon hade ett naturligt intresse för de elever som hon arbetade med, en 

engagerad lärare. Dominanta lärare förekommer också. I undersökningen fanns det två. Den 

ene upplevde att han hade full kontroll över sina elever och att de gjorde hans arbete lätt. 

Genom berättelsen ändras denne lärare då han inte längre upplevs som dominant av varken 

sina elever eller läsaren av berättelsen. Den andre läraren som är dominant, visar att mutor 

till eleverna är grunden för hennes dominans.  Vidare i undersökningen finns en lärare som 

upplevs som en plågoande då hon mobbar en elev och det förekommer två lärare som blev 

kärleksobjekt, där den ena förälskelsen var besvarad och den andra inte. Ett av kärleksobjekt-

en visade sig också vara en lärare som missbrukade sin makt gentemot sin elev och älskare. 

Sammanställningen avslutas med den lärare som presenteras som den som lyssnar på elev-

erna och tycker att deras åsikter är viktiga. 
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6  Diskussion

Genom denna studie har jag sökt svaret på vilken bild av lärarens ledarskap det är eleverna 

möter i litteraturen. Vidare ville jag undersöka hur läraren i porträtteras, det vill säga vilken 

tolkning av lärare som läsaren kan göra utifrån det författaren förmedlar om lärare. Anled-

ningen till frågeställningarna var att jag ville undersöka hur den yrkeskår jag snart tillhör för-

medlas genom ungdomslitteraturen. 

Ingrid Nettervik skriver i I barnbokens värld (2002) att skolmiljön ofta förekommer i ung-

domsböcker och att skolan och dess representanter oftast framställs negativ. Samma slutsats 

kom Conradsson och Nilsson fram till genom sitt examensarbete Läraridentitet och status på 

vita duken – en kvalitativ undersökning av 50-, 70- och 90-talsfilmer. I slutordet skriver de att 

undersökningen visat på en dyster utveckling angående lärarnas statusperspektiv. Vidare anser 

de att det är oroande att läraryrket framställs på ett sådant nedslående sätt. Då jag kommit i 

kontakt med dessa texter blev det även intressant att se om jag i min undersökning antingen 

kunde verifiera eller falsifiera Netterviks påstående att skolan och dess personal framställs 

negativt. Det jag kom fram till var att det inte var möjligt att vare sig verifiera eller falsifiera 

Netterviks uttalande. Det kan tyckas vara negativt att tre lärare har ledarstil där de inte bryr 

sig om varken uppgiften eller gruppen, men kring det har jag redovisat mina tankar, bland 

annat att författarens fokus inte legat på läraren i berättelsen utan att läraren mer varit en bi-

figur som befunnit sig i ramverket kring romanens huvudrollsfigurer. Detta har då gjort att 

beskrivningen av läraren och hans roll inom skolvärlden inte beskrivits tillräckligt. Vidare är 

det svårt att avgöra vad som är positivt och negativt för en lärare. Är det negativt om läraren 

bryr sig för mycket om uppgiften och låter människan komma i skymundan? Eller är det 

negativt om läraren bryr sig för mycket om människan och låter uppgiften komma i andra 

hand? I de böcker som ligger till grund för studien återfinner läsaren både lärare med negativa 

drag samt lärare som framställs positivt. Jag anser att min undersökning är för liten och att 

den inte innehåller det djup som behövs för att kunna antingen verifiera eller falsifiera Netter-

viks uttalande. 

Den första frågan i undersökningen ville utröna vilken bild av lärarens ledarskap eleverna 

möter i litteraturen. Jag valde att använda mig av Robert Blake och Jane Moutons tvådimen-

sionella ledarskapsmodell där ledaren är resultat och uppgiftsinriktad i kombination med 
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personinriktad. Blakes och Moutons ledarskapsmodell, The Managerial Grid, illustreras med 

ett rutnät där man kan poängsätta ledarens intresse för uppgiften samt ledarens intresse för 

människan med siffrorna 1 till 9 som sedan placeras in i Gridden. Då rutnätet består av 9 x 9 

rutor får man fram 81 olika positioner. Jag valde att använda Arne Malténs förenklade indel-

ning där man finner fem positioner för indelningen av ledare. 

Det resultat jag kom fram till var att av de elva lärare som förekom i den undersökta littera-

turen hamnade tre inom ruta 1:1 som innebär att de representerar en ledarstil där ledaren 

varken har något större intresse för den uppgift han och gruppen ska utföra eller visar något 

intresse för de personer som ingår i den grupp han leder. Tre lärare hamnade i gruppen där 

ledaren är mer intresserad av gruppmedlemmarna än av uppgiften. Tre andra lärare föll inom 

ramen för dem som ser uppgiften som det viktigaste och som ser mindre till gruppens trivsel. 

Det förekom en lärare som fann en balans mellan omsorg och krav samt en ”drömledare” som 

har högst poäng både inom uppgiften och inom den mänskliga faktorn. 

Den andra frågan jag genom studien ville undersöka var hur lärare porträtteras i litteraturen 

och det jag kom fram till var att det inte är något stereotyp av lärare som porträtteras. Av de 

elva lärarna är det elva olika individer man möter. Presentationen av hur lärarna porträtteras 

valde jag att göra utifrån en tematisk form då det fanns några återkommande faktorer i littera-

turen. Jag valde att kalla dem; Att bara utföra sitt jobb, Engagerade lärare, Dominanta 

lärare, Plågoanden, Kärleksobjektet, Maktmissbrukaren och slutligen Lärare som lyssnar på 

eleverna. Rubrikerna talar tydligt om vilka drag lärarna har. 

Det finns olika faktorer att ta hänsyn till då man studerar resultatet. För det första baseras 

resultaten på min analys vilket innebär att det är mitt sätt att uppfatta texten som redogörs. 

Om någon annan gör samma undersökning kanske resultatet blir annorlunda. Då det är en 

hermeneutisk undersökning kan mina värderingar lysa igenom och mitt val av metod och 

litteratur styr studiens resultat. 

Det andra man bör beakta när man studerar resultatet är att de i undersökningen förekom-

mande lärarna beskrivs olika mycket. Jag anser att det är svårt att dra en gräns för vilka lärare 

som får vara med i en undersökning av detta slag eller inte. I den undersökta litteraturen fanns 

tretton lärare men jag har valt att utesluta två av dem. De uteslutna lärarna förekom endast 

med namn och en kort beskrivning av deras utförda arbete. I Katarina Kieris roman Ingen 
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grekisk gud, precis (2002) återfinns Maj-Britt som är mattelärare. Det läsaren får veta om 

henne är att hon inte kan förklara så eleverna förstår, hon delar ut prov och har en genomgång. 

Informationen är för liten för att avgöra vilken typ av ledarskap Maj-Britt har. De lärare som 

är med i studien har olika roller i romanerna vilket då påverkar i vilken grad de är beskrivna. I 

några böcker har lärarna framträdande roller vilket gör att de aktivt förekommer genom hela 

boken, medan de lärare som befinner sig i berättelsens utkant inte beskriv lika mycket. 

Under studiens gång har vissa problem framkommit. Ett problem ligger i den valda metoden 

där Blake och Moutons Gridden använts som teoriram. I deras teori bedöms ledaren efter sitt 

”Intresse för uppgiften” samt för sitt ”Intresse för människor”.  I deras teori ska ledaren själv

placera sig inom en skala mellan 1 och 9 då han bedömer sitt ledarskap, vilket ger 81 olika 

positioner. Jag valde att använda mig av Arne Malténs förenklade indelning i fem kategorier 

som placeras inom Griddenrutnätet. Det problem som framkommit är att de i litteraturen före-

kommande lärarna antingen ska bedömas ha ett högt eller lågt intresse för uppgiften/människ-

an. Används Malténs fem positioner finns det inte utrymme för olika graderingar utan det är 

ett högt eller lågt läge som gäller. Detta gör att analysen av lärarens ledarskap blir svårt i de 

fall där författaren inte varit tydlig. Valet av metod styr således resultatet.

Ett annat sätt att undersöka lärarens ledarskap i ungdomslitteraturen kan vara att göra under-

sökningen på ett mindre antal böcker. I vissa av de i studien förekommande böckerna åter-

finns flera lärare och en studie av endast en eller två böcker skulle ge utrymme för en djupare 

analys. Av utrymmesskäl har denna studie bara skrapat på ytan av ledarskapet och det finns 

andra metoder och analysverktyg vid undersökning av lärare i litteraturen. En annan aspekt 

som skulle vara intressant att undersöka är om lärarens ledarskap i litteraturen förändras 

genom tiden. Vilken ledarstil förekom bland de lärare som återfinns i de första ungdoms-

romanerna från 1950-talet? Och går det att se om ledarstilen bland lärare ändras över ett 

tidsperspektiv och varför ändras den i så fall, finns det kopplingar till rådande läroplaner? 

Undersökningar gällande lärare i ungdomslitteratur kan även behandla andra aspekter än 

lärares ledarskap.  

Då undersökningen är gjord på sex samtidsrealistiska ungdomsromaner ger resultaten oss bara 

en fingervisning om svaren. Det denna lilla undersökning kan visa på är att läsare av ung-

domslitteratur möter lärare i texten som tillämpar olika ledarstilar i klassrummet. Likaså att 
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det är en varierad bild av lärare som presenteras och inte en stereotyp av yrkesgruppen. Det 

finns antagligen lika många porträtteringar av lärare som det finns ungdomsromaner. 
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