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1. Inledning 

Relationen mellan fiktion och verklighet har gäckat människor under en lång tid. Föreställningen 

att det omgivande samhället påverkar litteraturens innehåll och utformning är vida utbredd, likaså 

att litteraturen i sin tur påverkar läsarens föreställning om det omgivande samhället. Redan den 

första moderna romanen, Don Quijote, 1605, förmedlar en rädsla för vad som kan hända med det 

mänskliga psyket om man hänger sig för mycket åt det skrivna ordet. Vida känd är också den 

imaginära självmordsvåg som uppstod i och med att Den unge Werthers lidanden, 1774, slog 

igenom. Även i modernare tider har ett flertal mångmodala texttypers antagna påverkan på 

ungdomar rönt stor uppmärksamhet. Videovåldsdebatten under tidigt 1980-tal, där kritiken mot 

våldsskildringar resulterade i lagstiftande begränsningar är ett exempel, rädslan för dator- och tv-

spelens påverkan under 2000-talet ett annat.1 

    Men om nu det länge funnits föreställningar om en växelverkan mellan samhälle och 

litteratur, kan vi skönja detta samband om vi undersöker litteratur om en av samhällets mest 

centrala institutioner, skolan? Den litteratur som kanske mest riktar sig till skolbarn, 

ungdomsromanen, har sedan efterkrigstiden haft  skolskildringar som ett dominerande inslag.2 

Däremot är sällan skolans faktiska arbete i fokus, oftast är det istället individcentrerade 

porträtteringar av problem som anses uppta ungdomen som är av huvudsakligt intresse, såsom 

anorexia, mobbning och olycklig kärlek.3 Att i sin ungdom söka svaret på frågan vem man 

egentligen är och vad man egentligen vill är i själva verket det vanligaste temat i moderna 

ungdomsromaner.4 Men identitetsskapande handlar som bekant lika mycket om vem man är 

som vem man inte är och vem man är i förhållande till min omgivning, och därför är närliggande 

institutioner som exempelvis skolan viktiga, även om det inte utgör det som huvudsakligen 

behandlas.5   

    Om vi dessutom föreställer oss att vad en person läser om något resulterar i bilder som 

påverkar hens bild av verkligheten spetsas det hela till ytterligare. Om det som ungdomar läser 

om skolan i ungdomsböcker influerar deras bild av och attityd till skolan i vardagen, blir det 

angeläget att undersöka hur romanernas framställning ser ut. Vilken bild av skolan framträder 

i mötet mellan olika samtida ungdomsromaner? Vilka likheter och diskrepanser kan vi se när 

                                                 
1 http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradsrapport.pdf, (hämtades 2017-05-15). 
2 Margaretha Ullström, 2001, Skolan – vår gemensamma verklighet?, s.11.  
3 Ullström, 2001, s.13. 
4 Ann Boglind & Anna Nordenstam, 2010, Från fabler till manga – Litteraturhistoriska perspektiv på barn- och 

ungdomslitteratur, s.245. 
5 Boglind & Nordenstam, 2010, s.245. 

http://www.statensmedierad.se/upload/_pdf/Medieradsrapport.pdf
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ungdomsromaner, det vill säga den litteratur som i högst utsträckning behandlar skolan och 

främst riktar sig till eleverna som befolkar skolan, skildrar den svenska skolan?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra hur bilden av svensk skola 

formuleras i två samtida ungdomsromaner. Detta syfte genomförs via en diskursanalys. De två 

romanerna publicerades under 2015 respektive 2016. Följande frågeställningar ställs vid 

analysen: 

 

• Vilken bild av den svenska skolan framställs i ungdomsromanen Du föll och jag för 

dig? 

• Vilken bild av den svenska skolan framställs i ungdomsromanen Tio över ett? 

• Vilka likheter och skillnader framkommer i skildringen av svensk skola i dessa 

ungdomsromaner? 

 

1.2 Material 

Studiens material består av två samtida ungdomsromaner. Utifrån det övergripande syftet att 

granska bilden av svensk skola i skönlitterära romaner med en viss texttyp har ett strategiskt 

urval gjorts. Ett inledande krav på undersökningsmaterialet är att det ska vara samtida, då det i 

bästa möjliga mån är den nu rådande bilden som avses att undersökas. För att försäkra att urvalet 

befinner sig nära i tid har samtiden i denna studie avgränsats till de två senaste åren, 2015 och 

2016.  

    I valet av specifika verk ställdes ett ytterligare krav: Att romanen åtminstone till viss del 

behandlar skolan. Med ovanstående riktlinjer i åtanke valdes Du föll och jag för dig av Lina 

Stoltz utgiven 2015, och Tio över ett av Ann-Helen Laestadius utgiven 2016. 

    Lina Stoltz har sedan romandebuten 1998 författat ett antal böcker till barn och ungdomar 

och är dessutom utbildad svensklärare.6  Du föll och jag för dig7  är en 263 sidor lång berättelse 

om kärleksrelationen mellan den ordningsamma prästdottern Frida och den strulige 

hockeykillen Jakob, som kantas av drogproblematik. Valet av romanen framför andra möjliga 

titlar motiveras med att Stoltz är en utbildad och verksam svensklärare, vilket möjliggör ett 

intressant inifrånperspektiv på skolan.  

                                                 
6 http://linastoltz.se/om-mig/, (hämtades 2017-04-04). 
7 Mer om romanernas handling och karaktärer i analyskapitlet. 

http://linastoltz.se/om-mig/
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    262 sidor långa Tio över ett handlar om Maja som försöker hantera påfrestade vänskaps- och 

kärleksrelationer i ett Kiruna som präglas av den massiva flytten som staden tvingas till. Boken 

belönades också med Augustpriset för årets svenska barn- och ungdomsbok. 8 Dess inkludering 

här motiveras med att prisbelöningen indikerar både att romanen är av hög konstnärlig kvalitet 

och att den sannolikt är populär läsning, till följd av den uppmärksamhet och publicitet som 

medföljer Augustpriset.  

1.3 Forskningsläge 

Under detta avsnitt kommer en överblick av ungdomsboken som genre och forskningsobjekt 

att presenteras. Åsa Warnquist menar i den nyligen utgivna antologin Samtida svensk 

ungdomslitteratur att det föreligger en brist i forskningsläget angående de senaste decenniernas 

ungdomslitteratur, vilket är anledningen till att följande forskningsläge är en kombination av 

nyare och äldre titlar.9 

    Ungdomslitteraturen har under de senaste 50 åren genomgått ett antal trender och faser. 

Under 1960- och 1970-tal kännetecknades genren av tabuöverskridande skildringar som 

behandlade socialrealistiska problem. Vanligt var berättelser om exempelvis skilsmässor, 

ensamma mödrar och uppror mot vuxenvärldens auktoriteter. 10 Mot mitten av 70-talet skedde 

dock ett skifte som varade ungefär ett decennium, från den yttre socialrealismen mot mer 

introspektiva personsorienteringar med fokus på psykologisk realism. Från att ha haft en skarp 

uppdelning mellan pojk- och flickböcker började ungdomsromanerna ges ett mer jämlikt tilltal.  

Innehållsmässigt ägnades då mer intresse åt storstaden som miljö samt åt sex och samlevnad.11 

    Även om den realistiska ungdomslitteraturen på intet sett försvann präglades senare delen av 

1980-talet av formexperiment från en rad författare. Den linjära kronologin ifrågasattes och en 

lekfullhet med stildrag såsom tempoförskjutningar och synvinklar var utmärkande.12 Under 

1990-talet fortsatte ungdomsboken att utvecklas och tog genom sin ökade komplexitet steg mot 

vuxenlitteraturen. Många författare drog sig åt det mörka och våldsamma och skildrade en 

tillvaro där de vuxna är frånvarande och ungdomarna är utelämnade till sig själva, berättelser 

som präglades av en idyllfobi. 2000-talet kännetecknades enligt Eva Söderberg snarare av att 

                                                 
8 http://www.augustpriset.se/om-augustpriset/om-augustpriset/pristagare-2016, (hämtad 2017-04-04). 
9 Åsa Warnquist, 2017, ”Inledning” i Samtida svensk ungdomslitteratur [red. Åsa Warnquist], s.16. 
10 Boglind & Nordenstam, 2010, s.236. 
11 Boglind & Nordenstam, 2010, s.237. 
12 Boglind & Nordenstam, 2010, s.238. 

http://www.augustpriset.se/om-augustpriset/om-augustpriset/pristagare-2016
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ett större antal kvinnliga författare publicerades och att fokus i högre utsträckning kom att 

läggas på unga kvinnor erfarenheter.13  

    Söderberg konstaterar vidare att ungdomslitteraturen inte har en lika tydlig tendens som 

under tidigare decennier, och inte heller lika explicit diskuterar politik.14 I takt med att 

ungdomstiden har förlängts har vuxenvärldens intresse för ungdomar, och under 2000-talet i 

synnerhet den unga kvinnan, vuxit i allmänhet.15 Detta intresse illustreras genom att denna 

studies två ungdomsromaner båda har unga kvinnor i övre tonåren som huvudkaraktärer. 

    Jag har vidare kunnat observera ett antal tendenser i den äldre forskningen om 

skolskildringar. Enligt Elisabeth Carlsson var de vanligaste skolmotiven i ungdomslitteraturen 

olika problem i relationen mellan elever och skolpersonal samt mobbning, elevdemokrati och 

en uppfattning att skolan är meningslös. Endast i ett fåtal romaner bedömdes skolans värld 

dominera.16 Lars Furuland, Mary Ørvig och Sonja Svensson har dessutom konstaterat dessutom 

att skolan inte är det ledande motivet i ungdomslitteraturen och att bilden av skolan 

huvudsakligen har varit negativ. De observerade att en orsak till att skolan oftast inte utgjort 

huvudmotiv är att de flesta människor uppfattat skolan som en miljö präglad av auktoriteter och 

vardaglig rutin och att temat därför inte passat ihop med en lustfylld läsning.17  

    Angående skolans roll i sig anger Jan Hansson och Helen Amborn att många ungdomsböcker 

har mobbning som huvudsakligt tema, men att skolors personal ofta framställs som 

inkompetenta och oförmögna att hantera problemen som mobbningen medför.18 Ingrid 

Nettervik menar i sin tur att den negativa skildringen av skolan och dess representanter 

sannolikt hänger ihop med ungdomars vilja att göra uppror mot vuxenvärlden och auktoriteter, 

vilket resulterar i framställningen ofta blir negativ.19  

    Ullström nyanserar denna bild något och menar att både lärare och skolgången som sådan 

beskrivs i mer positiva ordalag ju längre ner i grundskolan skildringarna når. Högre upp i 

åldrarna blir bilden av lärarna mer dyster och numera beskrivs de inte bara som sarkastiska och 

auktoritära utan också som ohederliga.20 I takt med att skolan under 1990-talet genomgick ett 

flertal reformer och förändringar noterar Ullström dessutom att skolan mer och mer kom att 

                                                 
13 Eva Söderberg, 2017, ”Ungdomsromanen sedd genom en ungdomsroman” i Samtida svensk ungdomslitteratur 

[red. Åsa Warnquist], s.26. 
14 Söderberg, 2017, s.30.  
15 Söderberg, 2017, s.36. 
16 Elisabeth Carlsson, 1990, Skolan i den svenska ungdomsromanen 1986-1988, s.56. 
17 Lars Furuland, Mary Ørvig & Sonja Svensson, 1994, Ungdomslitteraturen. Historik, kommentar, texturval. 

(Ord och bilder för barn och ungdom III), s 298–299. 
18 Jan Hansson & Helen Amborn, 1999, Gårdagens skola i dagens böcker: Om skolan i barn- och 

ungdomslitteraturen, s.27. 
19 Ingrid Nettervik, 2004, I barnbokens värld, s. 108.  
20 Ullström, 2001, s.16. 
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beskrivas som en social arena snarare än som en plats för att tillgodose sig kunskaper.21 Om 

detta är ett förhållande som är gällande även i samtida ungdomsromaner kan det hypotetiskt 

sett öka möjligheterna att ungdomar betraktar skolan mer som en plats för vänskapssökande än 

som den potentiellt livsavgörande studietiden den är. 

    I undersökandet av skolskildringar i ungdomsromaner förutsätter jag, som sagt, att det finns 

ett samband mellan fiktion och verklighet, ord och handling. Ett sådant samband har tidigare 

eftersökts inom andra forskningsdiscipliner. Fredrik Melander slog i en studie av skoldebatten 

i dagspressen fast att ett sådant förhållande faktiskt föreligger:   

För det första kan vi föreställa oss en ”verklig” bild av situationen i skolan i form av ofullständiga betyg, 

klasstorlekar, lärarkompetens, läromedel och så vidare. Vi har å andra sidan en rad föreställningar, idéer, 

om situationen i skolan, vilka sammantaget ger upphov till för samhället reglerande ordningar. 

Ordningar förutsätter dock både handlingar och ett språk och man kan därför säga att [uppfattningen 

om skolan] bygger på ett antal handlingar som har sin upprinnelse i ett språk. Det är genom språket som 

olika företeelser ges mening.22 

Ett av Melanders resultat var att skoldiskursen är splittrad, att fundamentalt olika föreställningar 

och förklaringsmodeller sattes i bruk beroende på vilken politisk tillhörighet en aktör hade.23 

Men då Melander i sin studie fokuserar på bilden av svensk skola i dagspress är det därför också 

av intresse att undersöka hur framställning ser ut i en annan typ av material, i detta fall 

skönlitteratur. Eftersom Söderberg, som nämnts tidigare, slagit fast att 2000-talets 

ungdomsromaner inte i lika hög utsträckning som tidigare diskuterade politik och ideologi, 

återstår det att se ifall det senaste dryga decenniets omfattande skoldebatt24 satt sina spår i denna 

undersöknings två ungdomsböcker.  

    Sammantaget kan ungdomslitteraturen sägas ha ett nära om än något distanserat förhållande 

till skolan. Även om livet i skolan sällan är det dominerande inslaget i ungdomsböcker är det 

fortfarande det vanligt förekommande, inte minst fungerar skolmiljön som fond och arena för 

sökandet efter kärlek och den egna identiteten. 

 

     

  

                                                 
21 Ullström, 2001, s. 18. 
22 Fredrik Melander, 2004, ”Kris i skolan? En analys av den svenska skoldiskursen” i Nära gränsen? Perspektiv 

på skolans arbetsliv, Arbetslivsinstitutet, s.288. 
23 Melander, 2004, s.312–313.  
24 Exemplifierat med ny läroplan, dubbla regeringsskiften och PISA-debatt.  
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Nedan kommer en redogörelse och diskussion av föreliggande studies teoretiska och 

metodologiska ansatser att presenteras. Anledningen till den gemensamma rubriken är att delar 

av dessa ansatser befinner sig i gränslandet mellan just teori och metod. Även om mer renläriga 

diskursteoretiker måhända skulle invända har jag för läsbarhetens skull likväl delat upp 

diskursavsnitten i en del avsett för teoretiska hållningar och resonemang, och en annan åt mer 

textnära metodfrågor. Därtill tillkommer en redogörelse för det litteratursociologiska 

analysperspektivet och den narratologiska arbetsmetoden som används.  

 

2.1 Diskursteori 

Under denna rubrik avser jag att förklara de delar av diskurstraditionen som bäst kan beskrivas 

som teoretiska utgångspunkter. Som idébildning betraktar diskursteorin sociala handlingar, 

däribland det skrivna ordet, som det som konstruerar verkligheten. Utgångspunkten är att 

sociala fenomen aldrig når fram till en fulländad, slutgiltig betydelse, utan alltid är föremål för 

diskussion, omprövning och strid. Denna strid får konsekvenser för hur människor uppfattar 

såväl sig själva som det omgivande samhället och är därför intressant att undersöka. 25 

    Ords betydelser kan vara bedrägligt svåra att fånga. De är ofta flytande och knepiga att 

fastslå. Ord kan inte enbart reduceras till sin lexikala definition utan bestäms också av vilken 

position det placeras i inom ett visst sammanhang. Därtill råder det ofta oenighet kring vad som 

bör inkluderas och exkluderas i detta betydelsemässiga mervärde. Att enhälligt leda en viss 

tolkning av ett ord eller en text i bevis är därför tämligen komplicerat. 

     I ett sådant läge är det tur att det finns idébildningar som tar sådana försvårande faktorer i 

beaktning. Ett exempel på en sådan är diskursteorin, som dels gör anspråk på att förklara hur 

mening kan skapas genom sociala yttranden och dels erbjuder analysverktyg som dekonstruerar 

dessa yttranden. Det grundläggande antagandet är att sociala uttalanden, vilket principiellt 

inbegriper samtliga sociala fenomen, kan analyseras med diskursanalytiska redskap.26 En 

central idé är som sagt att sådana sociala fenomen aldrig når ett tillstånd av betydelsemässig 

fulländning och sedan stannar där, utan tvärtom att betydelser aldrig definitivt kan fastslås. 

Istället pågår en ständigt fortlöpande kamp om vilken definition som är mest riktig – en kamp 

som påverkar hur människor uppfattar det som diskuteras.27  

                                                 
25 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2007, Diskursanalys som teori och metod, s.31. 
26 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, 2007, Diskursanalys som teori och metod, s.31. 
27 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.31. 
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    Diskursteoretiker menar att denna kamp bedrivs genom så kallad ”artikulation”. Det kan 

beskrivas som sättet som en specifik praktik skapar en relation mellan olika tecken28 så att deras 

identitet förändras. Med andra ord förändras alltså ett visst teckens betydelse utifrån dess 

relation till andra ord i ett konkret yttrande.29 I de ständigt pågående betydelseglidningarna har 

däremot inte alla ord samma roll i diskursen, de kan helt enkelt befinna sig på olika platser i 

gapet mellan mångtydighet och entydighet. Här görs det åtskillnad mellan ”element”, 

”moment” och ”nodalpunkter”.  

    På skalan mellan mångtydighet och entydighet är element den typ som i högst utsträckning 

är betydelsemässigt osäker. Ett element kan förklaras som ett ord som ännu inte fått sin 

betydelse fixerad.30 Vi talar alltså om tecken som i hög grad är öppna för omtolkning beroende 

på vilken diskurs de placeras i, det vill säga ord som har liten betydelse i sig. Dessa ord försöker 

olika diskurser att göra till sina och fylla med betydelse.31 Vi kan exempelvis tänka oss att 

”frihet” dels står för relativt olika saker beroende på om det förekommer i samtal om skolan, 

konsumenträttigheter eller kamp för minoritetsgruppers rättigheter, dels att människor med 

olika ståndpunkter strävar efter att få sin definition av ”frihet” allmänt accepterad.  

    På andra sidan skalan befinner sig momenten. Dessa är enklare att fixera betydelsen på än 

elementen. Om vi föreställer oss en diskurs som ett nät är momenten knutarna i nätet, och 

innebörden framträder genom att momenten skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Om det 

tycks något svepande och svävande kan det med fördel beskrivas som olika nivåer inom en 

diskurs.32 I fotbollsdiskursen skiljs det oproblematiskt mellan dribblingar och glidtacklingar 

som väsensskilda ting, och i skoldiskursen görs det åtskillnad mellan prov och lektioner på ett 

självklart sätt, fastän ett ord som ”prov” ges en helt annan betydelse inom exempelvis den 

medicinska diskursen. 

    Den mest centrala positionen intas dock av de så kallade nodalpunkterna. En sådan är ”ett 

priviligierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas och från vilket de får sin betydelse”.33 

Med andra ord kan det sägas vara det mest centrala ordet inom en sats, mening eller text, den 

högsta nivån inom diskursen. I den politiska diskursen är ”demokrati” centralt, och i 

diskussionen om svenska skolan kan ”lärande” anses vara en nodalpunkt. Genom en 

                                                 
28 Inom diskursteori används ”tecken” för alla typer av kommunikativa och sociala uttryck, därför används det 

som synonym till ”ord” i den här studien eftersom skrivna ord är den aktuella uttrycksformen. 
29 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.35. 
30 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.34. 
31 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.35. 
32 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.33. 
33 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.33. 
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tillslutning34 fixeras därefter betydelsen i ett visst tecken. Det diskursteoretiska 

förhållningssättet sammanfattas väl av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips: 
 

Diskursen strävar efter att avskaffa alla mångtydigheter genom att göra elementen till moment genom en 

tillslutning. Men denna strävan lyckas aldrig helt eftersom de betydelsemöjligheter som diskursen 

förskjuter till det diskursiva fältet alltid hotar med att destabilisera mångtydigheten, det vill säga momenten 

är alltid potentiella element. Konkreta artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna 

genom att fixera betydelsen på bestämda sätt.35 
 

Den konkreta diskursanalysens syfte är således att kartlägga de processer där människor kämpar 

om hur betydelser ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade 

att de uppfattas som naturliga.36 Just skolan, som utgör denna studies intresseområde, är ett 

exempel där striden om betydelsefixeringen är tydlig. Den lexikala definitionen av institutionen 

”skola” är inte föremål för diskussionen, utan istället vilken medföljande bild som tas i 

beaktning när det talas om skolan och vilka frågor diskussionsdeltagarna känner sig tvingade 

att svara på. När jag säger att jag ska undersöka skildringen av svenska skolan är det alltså, med 

diskursteoretiska begrepp, själva artikulationen som är av konkret intresse.  

    Det betyder således att jag i följande undersökning inte är intresserad av vad specifika 

författare avsett med romanerna ifråga utan av ” den struktur, eller det regelsystem, som anger 

vilka möjliga utsagor och positioner som individer är hänvisade till för att delta i diskursen.”37 

 

2.2 Diskursanalytisk metod 

För att i handling utföra en analys baserad på diskursteoretiska föreställningar använder jag en 

uppsättning verktyg. I denna studie används verktygen som presenterats av ovan nämnda 

Winther Jørgensen och Phillips, som i sin tur utgått ifrån och operationaliserat Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffes klassiska ramverk. Nedan följer de begrepp som är aktuella för 

undersökningen.  

    Med hjälp av språket existerar egentligen ytterst få begränsningar i vad vi kan tala om och 

hur vi kan tala om det som vi väljer, men likväl skulle nog de allra flesta hålla med om att det 

finns särskilda sätt som vi talar på om vissa ämnen, och följaktligen sätt som vi inte talar på. En 

så kallad diskurs kan då beskrivas som en bestämd reducering av möjligheter, vilket förpassar 

alla övriga möjligheter ur diskursen. Något som egentligen är mångtydigt framstår på så vis 

                                                 
34 Tillslutning beskrivs i avsnittet nedan eftersom det angår undersökningens metod i större utsträckning.  
35 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.35f. 
36 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.32. 
37 Ingrid Sahlin, ”Diskursanalys som sociologisk metod” i Mer än kalla fakta (red. Katarina Sjöberg), 1999, s.85. 
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som entydigt.38 Det är just innehållet i diskursen, i det här fallet skoldiskursen, som är objektet 

för analys. 

    Diskursen syftar alltså till att eliminera potentiella mångtydigheter, men detta lyckas aldrig 

fullt ut. Ty konkreta artikulationer och yttranden, även om de är ett led i en ständigt pågående 

dialog, är ”aldrig enbart upprepningar av något redan etablerat”.39 För att lokalisera de 

konfliktlinjer som existerar i det aktuella materialet görs en så kallad tillslutning, det vill säga 

en konstruerad paus i diskursens glidningar. Egentligen menar Winther Jørgensen att sådana 

pauser inte är möjliga att göra eftersom att pausa dessa glidningar skulle vara likställt med att 

stoppa tidens gång. Men då objekten för tillslutning är språkliga handlingar som frusit fast i 

tiden tack vare deras publicering i olika former, analog bok i det här fallet, är det möjligt att 

betrakta dem som exempel på hur diskursens glidning såg ut vid publikationstillfällena.   

    I tillslutningen identifieras ett antal olika knuttecken, rättare sagt nodalpunkter i form av 

mästersignifikanter och myter. Dessa benämner skilda saker inom diskursen. Nodalpunkter är, 

som nämnt ovan, de mest centrala orden i en text. Mästersignifikanter är en typ av nodalpunkt 

som i sin tur syftar på tecken som benämner identitet inom diskursen, exempelvis ”elev”, 

”lärare”, ”pluggis” med mera. Myter handlar i det här sammanhanget om nodalpunkter som 

behandlar sociala rum, med tänkbara exempel såsom ”skolan”, ”klassrummet” och 

”skolgården”. Kännetecknande för dessa knuttecken är att de är närmast betydelselösa i sig 

själva och får sin betydelse när de sätts i förbindelse med andra tecken i så kallade 

ekvivalenskedjor, det vill säga sammansättningar av ord.40 På så sätt kan mångtydigheten i ett 

ord som ”skolval” reduceras av närheten till andra ord, exempelvis ”valfrihet” och 

”individanpassning”. Knuttecknen ger också möjligheter till en mer riktad analys då mer 

individ- och rumsorienterade aspekter kan skärskådas. 

    Analysen av romanerna genomförs i tre steg. I den inledande fasen identifieras ovannämnda 

knuttecken. Det betyder att jag inledningsvis läser romanerna efferent, det vill säga på jakt efter 

specifika delar av innehållet, för att sedan närläsa delarna som främst behandlar skolan. Denna 

genomsökning görs med en narratologisk ansats som beskrivs mer ingående nedan. I detta 

stadie synliggörs vilka nodalpunkterna i form av mästersignifikanter och myter är i 

skoldiskursen. Vidare i steg två kopplas knuttecknen samman med de ekvivalenskedjor som 

utgör diskursen. Nu när de mest centrala orden har identifierats vänds blicken mot hur dessa 

ord hör ihop med sin språkliga omgivning, det vill säga orden som fysiskt omgärdar 

                                                 
38 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.34. 
39 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.36. 
40 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.57-58. 
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knuttecknen.  Eftersom diskurser försöker att skapa mening lika mycket genom att exkludera 

alternativa tolkningar som att konstruera egna ämnar jag i steg två också att synliggöra 

åsidosatta möjliga betydelser, alltså ”det andra” som diskursen definieras i relation till. I det 

tredje och sista steget diskuteras konsekvenserna av en viss diskurs dominans över de andra, 

vilka följderna kan bli när en verklighetsuppfattning hegemoniskt gör mångtydigheter entydiga. 

Underlaget till denna tredje del samlas alltså in under de två inledande stegen i analysen.41  

    I denna studie är det som bekant bilden av den svenska skolan som undersöks. Hur ser 

exempelvis konkurrensen om tolkningsföreträdet i formandet av bilden av skolan ut? Med tiden 

har en gissningsvis en särskild förklaring, det vill säga diskurs, i högre grad kommit att 

accepteras än andra, alltså att en tillslutning görs och mängden betydelsemöjligheter kraftigt 

reduceras. Jag ämnar analysera romanerna med hjälp av ovanstående begrepp och 

utgångspunkter. Var finns motsättningarna inom skildringar och vilken bild ges företräde? 

 

2.3. Narratologisk arbetsmetod 

I den första fasen av arbetet genomläses ungdomsromanerna efferent på jakt efter de knuttecken 

som senare ska analyseras. Där är inte den diskursteoretiska apparaten helt ändemålsenlig, för 

att bearbeta och skärskåda skönlitteratur är den narratologiska analysmetoden nödvändig. 

Barnbokens byggklossar av Maria Nikolajeva har använts som vägledning i sökandet efter vilka 

delar av romanerna som ska väljas ut för vidare analys. 

    Eftersom ingen av romanerna primärt behandlar skolan utan snarare kännetecknas av att dess 

karaktärer av olika anledningar befolkar skolan är det motiv och inte tema som ska observeras 

i genomläsningen. Nikolajeva beskriver motiv som ”återkommande mönster i historien”, och 

mer specifikt är det så kallade ”implicita motiv” som jag främst eftersöker.42 Dessa 

kännetecknas genom att de är dolda och underförstådda, vilket därmed är i linje med den 

diskursanalytiska metoden som just syftar till att härleda den underliggande meningen i 

specifika ord eller områden. Det är således den narratologiska arbetsmetoden som avgör vilka 

knuttecken som analyserar i steg två. 

 

2.4. Litteratursociologisk ansats 

Utöver det diskursteoretiska syn- och arbetssättet använder jag mig även av ett 

litteratursociologiskt perspektiv. Enligt detta ses litteratur som en produkt av samhällslivet. Så 

                                                 
41 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.57f. 
42 Maria Nikolajeva, 2004, Barnbokens byggklossar, s.66. 
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lyder också Victor Svanbergs programförklaring för litteraturforskningens 

sociologiinriktning.43 Detta synsätt uppstod som en reaktion mot den biografiska 

litteraturforskningen som inte tar hänsyn till att textförfattaren oundvikligen är en produkt av 

de villkor och förutsättningar som varit rådande i en viss kontext. 

    Kritiskt lagda läsare frågar sig med rätta: ”vilket ’samhälle’?”. Där har inte alltid 

litteratursociologins förespråkare givit en tydlig avgränsning, vissa har använt ett vitt 

samhällsbegrepp och andra ett mer snävt sådant.44 Traditionellt har speglingar åskådliggjorts, 

det vill säga direkta samband mellan text och sociala förhållanden, exempelvis genom att 

specifika karaktärers personligheter, yttranden och handlingar gjort dem till levande 

gestaltningar av en viss del av en viss tid, en så kallad ”slice of life”. Inspirerad av Johan 

Svedjedals diskussion om dessa så kallade speglingsteorier anlägger jag i denna studie ett 

liknande teoretiskt perspektiv.  

    Mitt spegelteoretiska perspektiv betraktar text och omgivande samhällskropp som 

oundvikligen sammanflätade, men inte på det något enkelriktade sätt som ibland gjorts tidigare. 

Istället antas det att det förekommer ett dialogiskt förhållande mellan textens framställning och 

mottagarnas uppfattning om det beskrivna objektet ifråga. Alltså, att det som skrivs om skolan 

i skönlitteratur är influerat av den skoldiskurs som är rådande i samtiden, även om den egna 

skildringen medvetet avser att frångå gängse bild, men också att den text som en aktör 

producerar i sin tur får en effekt på mottagaren. Det vill säga att mottagarna av 

ungdomsromaner, mestadels ungdomar, påverkas i sin uppfattning om skolan av 

framställningen i romanerna ifråga, samtidigt som romanerna producerades av författare som 

var påverkade av skoldiskussionen i det omgivande samhället.  

    Sammantaget förklarar denna speglingsteori, kombinerad med tidigare nämnda 

diskursresonemang, varför jag anser att detta ämne är intressant för vidare undersökning. Det 

försiggår alltså en kamp om tolkningsföreträdet i hur skolan ska skildras och i den kontexten 

produceras texter som når både ungdomar och andra personer i anknytning till skolan, och 

påverkar deras uppfattning om skolan som plats och institution. Det läggs ingen värdering i 

vilken bild som skildras, men eftersom kampen om tolkningsföreträde får sociala konsekvenser 

är det intressant att studera.  

  

                                                 
43 Victor Svanberg, 1980, i Johan Svedjedal [red.], 2012, Litteratursociologi: Texter om sociologi och samhälle, 

s.26. 
44 Svedjedal, 2012, s.26. 
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3. Analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av den analys som utförts på de två ungdomsromanerna. 

Enligt den arbetsordning som beskrevs i metodavsnittet tidigare är det huvudsakligen det andra 

steget i analysen som presenteras. Det innebär att jag inledningsvis redogör för vilka motiv 

kopplade till skolan som det första analyssteget resulterade i. Dessas motiv klassificeras sedan 

som nodalpunkterna i form av mästersignifikanter och myter och en analys som synliggör 

samspelet mellan dessa knuttecken och de omgivande ekvivalenskedjorna presenteras därefter. 

Vidare belyses även alternativa betydelsemöjligheter som de aktuella skoldiskurserna 

exkluderat. Ungdomsromanerna redovisas var för sig och jämförelsen mellan skoldiskurserna i 

de två romanerna framförs i nästa kapitel. 

 

3.1 Narratologisk genomsökning 

Både Du föll och jag för dig och Tio över ett genomlästes alltså efferent på jakt efter 

skolrelaterade implicita motiv, i syfte att synliggöra nodalpunkterna som diskursanalysen 

fokuserar på. I sökandet hittades ett flertal motiv som på ett eller annat sätt behandlade skolan, 

identiteten ”elev” och platsen ”klassrummet” för att nämna ett fåtal.45 Den myt och den 

mästersignifikant som sammantaget diskuteras mest frekvent i de två romanerna är dock 

”skolan” respektive ”lärare”. För att möjliggöra en jämförelse skoldiskurserna emellan 

analyseras nedan hur ungdomsromanerna skildrar dessa specifika nodalpunkter. Vidare 

diskuteras hur dessa föreställningar tillsammans samverkar i skapandet av skoldiskursen och 

vilka konsekvenser diskursen kan tänkas resultera i.  

 

3.2 Diskursanalys av teman och motiv i ungdomsromanerna 

I detta avsnitt redovisas diskursanalysen av de två ungdomsböckerna Du föll och jag för dig 

samt Tio över ett av Lina Stoltz respektive Ann-Helén Laestadius. Inledningsvis ges en kortare 

redogörelse av romanernas händelseförlopp och vilken övergripande roll skolan spelar i 

berättelserna. Därefter ägnas redogörelsen företrädesvis åt de avsnitt som funnits behandla 

”skolan” som myt och ”lärare” som mästersignifikant i romanerna.  

 

                                                 
45 Lina Stoltz, 2015, Du föll och jag för dig, s.16–17 & Ann-Helén Laestadius, 2016, Tio över ett, s.78–85.  
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3.2.1 Du föll och jag för dig  

Handlingen i Lina Stoltz romanen kretsar närmast uteslutande om ungdomarna Frida och 

Jakobs kärleksrelation. Frida är dotter till stadens präst; ordningsam med respektabla 

fritidsintressen och drömmar om att plugga vidare på universitet. Jakob är en snäll men strulig 

kille som spelar hockey. Hans framtidsplaner börjar och slutar med en beslutsamhet att inte 

sluta som skogsarbetare som fadern. Jakob och Frida utbyter blickar, fumlar nervöst sig igenom 

sina första möten men blir likväl ihop innan romanen ens nått halvvägs. Resterande sidor 

behandlar mestadels det unga parets svårigheter med att hantera Jakobs drogliberala sida. Frida 

brottas med såväl omgivningens fördömanden som med sina egna tvivel, samtidigt som Jakob 

inte är säker på hur långt han är villig att gå för att tillmötesgå hennes önskemål.  

    Det kan inledningsvis konstateras att skolan inte spelar någon huvudsaklig roll i denna 

berättelse. Skolan agerar som en naturlig arena för karaktärerna att mötas och interagera på, 

men varken själva verksamheten eller det sociala livet där ges företräde före kärlekshistorien. 

Men vad kan då utläsas när skolan väl kommer på tal? De myter i Du föll och jag för dig som 

är relevanta för denna undersökning behandlar främst föreställningar om ”skolan” och även i 

viss mån en specifik skolform, ”universitetet”. I verket ges det dessutom uttryck för två 

uppfattningar om skolan som plats i form av Fridas och yngre systern Astrids väsensskilda 

upplevelser. 

     Frida, 17 år gammal och läsandes gymnasiets andra år, å sin sida besitter både höga 

studieambitioner och en hög acceptans inom skolans sociala arena. Med andra ord pluggar hon 

hårt men har samtidigt flera vänner och är inte utsatt för kränkningar, utfrysning eller mobbning. 

Sålunda beskrivs hennes förhållande till skolan som självklart och oproblematiskt. Fridas 

största huvudbry kretsar istället kring tankarna och drömmarna om framtida studier på 

universitetsnivå. Ledande i dessa tankar är föreställningar om universitetet som en mytisk plats. 

När ”universitet” betraktas som ett element med diskursteoretiska glasögon bestäms dess 

betydelse inte av dess lexikala förklaring utan av förhållandet till momenten i den omgivande 

ekvivalenskedjan.  

    I det här fallet kopplas ordet samman med en idé om en annan tillvaro, annorlunda än den 

Frida lever i under berättelsens gång: ”Själv hade Frida ingen lust att flytta. Inte nu. Inte mitt i 

gymnasiet. Men sedan, när det var dags för att plugga på universitet. […] Hon hade tänkt på 

det allt oftare sista tiden, att få bo för sig själv och slippa torka smulor efter någon annan.”46 Vi 

ser i citat ovan hur ”universitet” är nära beläget föreställningar om att flytta hemifrån och leva 

                                                 
46 Stoltz, 2015, s.26. 
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själv för första gången, fri från andras krav på sig. Tillsammans med bästa vännen Linn 

diskuterar Frida det liv hon förväntas leva när hon studerar vidare. Linn säger att ”[e]gentligen 

kanske det är så att du längtar efter att spåra ur själv. Släppa loss och vara helt ansvarslös. Bara 

glömma alla krav. Du är nog en riktig rebell innerst inne”.47 Återigen kopplas vidarestudierna 

samman med tankar om ett annat liv, att ”universitetet” som plats och idé tilldelas egenskaper 

som är kraftfulla nog att till och med avslöja underliggande karaktärsdrag. 

    Men det är samtidigt långt ifrån ett riskfritt val. På samma gång som Frida med universitet 

som symbol för ett liv fritt från invanda mönster och krävande familjesituationer drömmer sig 

bort, våndas hon också över det slutgiltiga beslutet:  

    -Tänk om du fortfarande jobbar på Coop när du är typ fyrtiofem. 

    - Ja, fast om man satsar på nån lång utbildning kanske man måste ha samma jobb hela livet, sa han. 

    Det var just det som gjorde att Frida redan hade börjat våndas över universitetet. Tänk om hon pluggade 

till läkare och sedan inte trivdes. Det skulle vara som att kasta bort flera år av sitt liv och flera hundra tusen 

kronor i studielån.48 

Här talas det om universitetet på ett sätt som ligger närmare den lexikala betydelsen av ett högre 

lärosäte med institutionaliserad undervisning av olika slag.49 Men oavsett om betydelsen ligger 

närmare utbildningens konkreta verksamhet eller drömmen om en ny, friare tillvaro är det 

gemensamma draget att myten ”universitetet” ställs i förbindelse med dramatiska förändringar.  

    Fridas 13 år gamla syster, Astrid, exemplifierar dock en annan bild av skolan som mytisk 

plats. Redan första gången vi som läsare blir introducerade för Astrid kommenteras hennes 

utsatthet i skolans miljö. Frida säger till henne att duscha för att undvika att lukta häst i skolan 

och tänker för sig själv:  

 Det var för Astrids egen skull. Hon hade det tillräckligt tufft utan att gå till skolan och lukta stall. 

’Kyrkspöket’. Trots att Astrid med sina tretton år var fyra år yngre än Frida var hon redan längre. Hon var 

så där jobbigt lång. Längre än alla andra. Längre än killarna i klassen. Hur hon än försökte sjunka ihop 

hjälpte det så klart inte.50 

Här kan vi se ett tydligt exempel på att skoldiskursen i Du föll och jag för dig inte är helt och 

hållet entydig. I ekvivalenskedjan ovan sätts myten ”skolan” i förbindelse med ett intolerant 

socialt klimat, i och med att stallukt och lång längd oreflekterat bedöms som anledning till 

utsatthet. Efter denna karaktärsintroduktion består i princip alla av Astrids omnämningar av 

anspelningar på hennes tuffa situation i skolan. I en senare episod får vi läsare följa Fridas 

funderingar om systern, hur hon tycker synd om Astrid eftersom hon inte har en enda vän, och 

hur Frida nästan känner ” […] beundran för Astrid som gick till skolan varje dag utan att veta 

                                                 
47 Stoltz, 2015, s.253. 
48 Stoltz, 2015, s.116. 
49 Nationalencyklopedin, universitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/universitet (hämtad 2017-

04-26). 
50 Stoltz, 2015, s.9. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/universitet
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om hon hade någon att vara med på rasterna, eller någon att äta lunch med. Utan att veta om 

hon fick vara med på ett hörn eller om hon skulle bli utfryst och retad”.51 Återigen görs en 

sammankoppling mellan myten om skola och den mobbning som Astrid utsätts för. Jämfört 

med det inledande citatet ovan uttrycks nu de konkreta mobbningsakterna mer explicit. 

Ekvivalenskedjan länkar samman ”skolan” med moment såsom ”utfryst” och ”retad” med 

tillkommande beskrivningar, och därigenom försvagas entydigheten i diskursen.  

    Genom Frida och Astrids diametralt olika upplevelser av skolan som plats vidgas diskursen. 

När den mytiska ”skolan” omgivs av både positivt och negativt kodade ekvivalenskedjor i form 

av de två systrarnas erfarenheter och berättelser formuleras mångtydigheter. Därigenom kan det 

konstateras att skoldiskursen som utläses ur boken inte fullt ut har reducerat mångtydigheten i 

elementet ”skola” eftersom det inom verket finns utrymme för både Frida och Astrid. Det 

utrymmet är bevis för att diskursen inte har lyckats göra samtliga mångtydigheter till 

entydigheter alltså.   

    Men skolan är ju inte enbart en plats utan befolkas givetvis även av olika människor. I ett 

efterföljande avsnitt ser vi exempel på när skolmyten samverkar med närbesläktade 

mästersignifikanter:  

Hon hade inte direkt haft en bra skolvecka. Astrid hade slutat berätta hemma om sådant som hände, 

men de hade ringt från skolan. I tisdags hade några klasskompisar slängt hennes jeans i duschen efter 

gympan och igår hade någon skrivit ett snuskigt kärleksbrev till en klasskompis och undertecknat det 

med hennes namn. Både Astrid och lärarna visste såklart vilka det var, men när lärarna frågade nekade 

de och såg oskyldiga ut.52 

 

Vid detta exempel skönjas alltså föreställningar om såväl fysisk plats som identitet. 

Mobbningstemat förstärks men nu kopplas det även samman med skolpersonalen. Att Astrid 

utsätts för kränkande handlingar i skolan har belagts ovan, det som tillförs till diskursen i detta 

exempel är att det antyds att hennes lärare både är väl medvetna om att mobbningen försiggår, 

har en klar uppfattning om vilka som utför den och slutligen att de är oförmögna att hindra 

och/eller bestraffa den. Detta görs klart genom att mästersignifikanten ”lärarna” placerats 

centralt i utsagan i slutet av ekvivalenskedjan där skuldfrågan för mobbingen behandlas. 

    En liknande bild skildras när vi presenteras för karaktären Jakobs bror, Petter. Läsaren får 

veta att skolan, det vill säga en eller flera lärare, har ringt hem till deras föräldrar eftersom Petter 

bråkar på rasterna, inte kan koncentrera sig och inte sköter sina läxor.53 Jakob å sin sida ”fattade 

inte varför de fortsatte att ha möten när ingenting ändå hjälpte. De fick väl ge honom amfetamin 

                                                 
51 Stoltz, 2015, s.29. 
52 Stoltz, 2015, s.94. 
53 Stoltz, 2015, s.13. 
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eller vad de nu gav till adhd-ungar”.54 Lärarna som åsyftas här bedöms alltså inte vara kapabla 

att förebygga eller i efterhand på ett lämpligt sätt bemöta mobbning. Däremot framstår de inte 

som viljelösa eller likgiltiga inför problematiken, då det betonas att lärarna informerar hemmet 

om Astrids situation.  

    I skoldiskursen som artikuleras i Du föll och jag för dig omnämns lärare inte enbart i samband 

med mobbningsfrågor dock. Likt i fallet med myten om skolan som plats kan vi observera en 

något splittrad skildring också av lärarna. Läsarens första möte med en lärare kommer när 

huvudkaraktären Frida introduceras. Hon anländer hem från skolan och en positiv kommentar 

om läraren lämnas: ”Läraren, Emilia, fick det de höll på med att kännas seriöst. Hon är så 

uppmuntrande hela tiden och lyckades få Frida att inte vara så självkritisk till allt hon gjorde.”55 

Där anläggs tonen för ena delen av diskursen. I ekvivalenskedjan länkas mästersignifikanten 

”läraren”, det vill säga Emilia, ihop med momenten ”seriöst” och ”självkritiskt”, som i 

sammanhanget syftar till förmågan att få såväl lärandeverksamheten att kännas ”seriös” för 

eleverna som att höja elevernas självförtroende.  

    Ett annat exempel på en tämligen positiv skildring av lärare ges senare i romanen. Frida och 

Jakob har båda skolkat från sina respektive lektioner för att istället smita iväg och pussas 

hemma hos Jakob. När Frida återvänder till skolan hamnar hon i samspråk med kemiläraren 

Ewa, vars lektion hon alltså uteblev ifrån. Ewa frågar henne varför hon inte kommit till 

lektionen, vilket tvingar Frida att formulera en lögn där hon åkte till veterinären med sin katt. 

Ewa är inte helt nöjd med det svaret och säger att ”[n]ästa gång du måste ta hand om din katt 

kanske det kan ske efter skoltid?”, varpå Frida reflekterar att ”Ewa tog det som en personlig 

förolämpning om någon skolkade från hennes lektioner”.56 

    Situationen ovan kan givetvis betraktas som trivial och i det närmaste meningslös, och även 

om det för berättelsens huvudsakliga handling är oviktigt kan vi ur konversationen härleda 

information om identiteten lärare som inte nödvändigtvis är helt självklar. Nämligen att läraren 

ifråga, på en visserligen relativt grundläggande nivå, värderar sin egen undervisning. Ewa har 

för det första noterat att Frida inte kom på lektionen, för det andra tagit sig tid att påtala detta 

och fråga hur detta kan komma sig, och för det tredje markerat att hon värdesätter sina egna 

lektioner betydligt högre än akuta besök till veterinären med ett husdjur. Att hon enligt Frida 

dessutom betraktar frånvaro som en personlig förolämpning slår ytterligare fast hennes 

seriositet i yrkesutövningen. 

                                                 
54 Stoltz, 2015, s.13. 
55 Stoltz, 2015, s.8.  
56 Stoltz, 2015, s.65. 
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    Utöver dessa två exempel uttrycker ekvivalenskedjorna där mästersignifikanten ”lärare” 

inkluderats negativa attityder av olika slag. Vid ett tillfälle har Frida och vännen Linn en lektion 

i engelska tillsammans med läraren Harriet, där Frida erbjuder läsaren en intressant reflektion:  

 De hade som vanligt fått alldeles för få lektioner på sig av Harriet. Hon var en sådan lärare som ville 

vara så effektiv att resultatet istället blev att de aldrig hann färdigt med någonting. Nu satt hon vid 

katedern och rättade prov medan eleverna jobbade. Med jämna mellanrum tittade hon ut över klassen 

och sa:  

    - Säg till om ni behöver hjälp. 

    Vilket ingen gjorde.57 

I denna ekvivalenskedja sätts ett flertal motsägelsefulla drag i förbindelse med 

mästersignifikanten ”lärare”. Å ena sidan framträder en lärare som strävar efter att vara 

”effektiv” och ”med jämna mellanrum” erbjuder sin hjälp till eleverna. Å andra sidan 

konstateras det utan rum för tvivel att Harriets ambitioner misslyckas, både genom att hennes 

effektivitet slår slint och istället resulterar i att eleverna ”aldrig hann färdigt med någonting” 

och att hennes erbjudande om hjälp ignoreras helt. Därigenom uppstår ett glapp mellan avsikt 

och utfall som underkänner stora delar av Harriets lärarkompetens, eftersom hon både utför 

handlingar som enligt en elev uppenbart inte fungerar och därutöver tycks vara omedveten om 

misslyckandet.  

    Däremot kan vi observera en likhet mellan Harriet och tidigare nämnda kemiläraren Ewa. 

Båda uppvisar en ambitionsnivå som likväl kan anses vara ett positivt, förmildrande drag. Just 

denna vilja att ändå åstadkomma någonting återkommer i efterföljande beskrivningar av lärare 

i romanen. Mot slutet av berättelsen ges två ytterligare tillfällen där detta lyser igenom. När 

Frida reflekterar över hennes upplevelser under våren adderas en kommentar om arbetet i 

skolan: ”Alla prov och inlämningsuppgifter som lärarna lyckats klumpa ihop till de sista 

veckorna av terminen, plus all tid hon tillbringat med Jakob, hade gjort att hon inte målat på 

evigheter.”58 Även om identiteten lärare lämnas i princip okommenterad här antyds det likafullt 

att skolans lärare tvingats fylla schemat med betygsgrundande uppgifter som ett resultat av 

bristfällig planering.  

    Än tydligare blir det när Frida funderar över livssituationen för de olika 

familjemedlemmarna. Under berättelsens gång brottas henens föräldrar med ett beslut huruvida 

familjen ska flytta från den icke namngivna staden i Norrbotten till Umeå, en diskussion där 

både Frida och Astrids respektive skolsituationer varit i fokus. Frida vill inte lämna hemmet, 

dels på grund av relationen till Jakob, dels då hon trivs i skolan och inte vill byta miljö innan 

                                                 
57 Stoltz, 2015, s.47. 
58 Stoltz, 2015, s.133. 
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sista året på gymnasiet.59 Men som hon själv tänker: ”Det var som pappa hade konstaterat i 

våras. Ingenting hade blivit bättre för Astrid. Snarare värre. Varje gång lärarna försökte göra 

något åt det verkade det få motsatt effekt.”60 

    Den avslutande meningen i citatet ovan är talande för innehållet som mästersignifikanten 

”lärare” fylls med i Du föll och jag för dig. Det finns en ambition, det finns en vilja, men det 

tycks inte finnas en förmåga att genomföra det man själv vill eller att förhindra det man vill 

stoppa. I den sista ekvivalenskedjan ges läsaren inget handfast exempel på vilka åtgärder det är 

som de har misslyckats med, men eftersom ”lärarna” likväl sammankopplas med den motsatta 

effekt som blivit det konkreta resultatet på ett tydligt sätt förstärks den redan etablerade 

diskursen om lärare i verket. 

    Som nämndes inledningsvis i redogörelsen om mästersignifikanten ”lärare” är diskursen 

något splittrad. En viss sådan splittring är alltid att vänta sig, då diskursers strävan efter 

entydighet enligt Winther Jørgensen & Philips som sagt aldrig lyckas fullt ut.61 Emellertid går 

den mångtydighet som kommer till uttryck här utöver en sådan ”naturlig” brist på 

överensstämmelse. Både i behandlingen av skolan som mytisk plats och läraren som 

mästersignifikant destabiliserar sinsemellan olika artikulationer entydigheten och möjliggör att 

det inom en och samma berättelse ryms skilda ”sanningar” om skolan och lärare. Skolan är en 

plats där man träffar vänner, finner kärleken och blir inspirerad av målerilärare, som i Fridas 

fall. Men det är också en plats där man blir retad och utfryst, som för Astrid. Med 

diskursteoretiska begrepp kan ”skolan” och ”lärare” i Du föll och jag för dig visserligen 

klassificeras som moment, men samtidigt sådana som alltid också är potentiella element. Med 

andra ord är deras betydelse tydligt avskilt från andra moment i skoldiskuren men samtidigt så 

pass osäker att den precisa innebörden och värdeladdningen alltid är förhandlingsbar.  

    Sammantaget får detta konsekvenser för hur läsare tar del av romanen. Ingrid Sahlin slår fast 

att ”en central teoretisk utgångspunkt för diskursanalys är att språket och det som låter sig sägas 

inte bara avspeglar utan också binder och begränsar våra tankar.”62 Jag menar att kopplingen 

till denna studies litteratursociologiska ansats är uppenbar. Vi bör minnas att den skoldiskurs 

som uttrycks inte är den enda möjliga utan endast representerar en av oräkneliga 

betydelsemöjligheter.   

                                                 
59 Stoltz, 2015, s.231.  
60 Stoltz, 2015, s.145. 
61 Winther Jørgensen & Philips, 2007, s.35f. 
62 Ingrid Sahlin, 1999, ”Diskursanalys som sociologisk metod” i Mer än kalla fakta [red. Katarina Sjöberg], s.88. 
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    En jämförelse mellan skoldiskurserna i de två undersökta romanerna presenteras som sagt 

senare i nästa kapitel, men det kan påminnas om att det som sägs om och kring skolan i 

romanerna antas vara en produkt av samhällsvida uppfattningar och samtidigt påverka 

ungdomarna som tar del utav dem i potentiellt nya riktningar.  

 

3.2.2 Tio över ett 

Huvudkaraktären i denna Augustprisbelönade ungdomsroman av Ann-Helén Laestadius är 

tonårstjejen Maja.63 Hon är på utsidan en helt vanlig tjej som går i skolan, umgås med bästa 

vännen Julia och har ett stort läsintresse. Men under ytan plågas Maja av ångest. Hon bor 

nämligen i Kiruna, där gruvdriften resulterat i att staden måste flyttas. Tvångstankar om att 

staden ska falla ner i avgrunden tvingar henne att varje natt ställa alarmklockan på tio över ett 

i rädsla att provsprängningarna ska få allt att rämna. Samtidigt kämpar hon med relationen till 

Julia, som kanske ska flytta, och med att få hockeykillen Albin att upptäcka henne.  

    Likt i föregående ungdomsbok står inte skolan eller dess personal i särskilt stort fokus i Tio 

över ett. Maja har ett okomplicerat förhållande till skolan som plats. Även om hon är långt ifrån 

att stå i centrum för skolans sociala liv ges det inga antydningar om att Majas tillvaro där är 

präglad av påhopp eller otrygghet. Hon är relativt tystlåten och håller sig för det mesta till bästa 

vännen Julia som också går i samma klass.  

   Därför är större delen av romanen utan väsentliga ekvivalenskedjor om skolan som mytisk 

plats. Men när berättelsen närmar sig klimax börjar Majas tvångstankar leda till att hon drabbas 

av panikattacker. Den första av dessa sker under en idrottslektion, och därefter uppstår en 

mental blockering som hindrar henne från att komma tillbaka till skolan. ”Det är omöjligt att 

stanna kvar i skolan”, som hon själv tänker.64  

     Som ett resultat av blockeringen förändras skolmyten i verket. Vi kan se sambandet mellan 

skolan och Majas mentala ohälsa i följande citat: ”Jag har bestämt mig för att vara sjukanmäld 

i minst en vecka. Vila. Bli mig själv igen. Det är vad jag säger. Pingisbollen som ockuperat mitt 

svalg säger också det. Och varje gång jag tänker på att gå till skolan börjar det där oroliga 

fladdret i magen.”65 I den här ekvivalenskedjan kopplas ”skolan” tydligt samman med den 

”oroliga” känslan Maja känner. Därutöver utgör ”skolan” en starkt bidragande orsak till att hon 

upplever sig behöva ”vila” och att en ”pingisboll” ockuperar hennes ”svalg”.  

                                                 
63 Exakt hur gammal fastslås aldrig, men gissningsvis i åtminstone gymnasieålder. 
64 Laestadius, 2016, s.120. 
65 Laestadius, 2016, s.121. 
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    Maja kan inte riktigt formulera skälen för sin vägran att återgå till skolan, och börjar med 

tiden att mötas med frustration och oförståelse från föräldrarna:  

Först var mamma och pappa och tyckte att det var bra att jag var hemma från skolan, sov och tog igen 

mig efter mina vaknätter. En dag var bra, två dagar gjorde dem bekymrade och på den tredje dagen var 

diskussionen på meänkieli behärskad men irriterad i köket. Jag kan inte förklara varför jag inte vill gå 

till skolan. Det känns bara otäckt. Tänk om jag får en panikattack igen?66 

Maja går alltså inte till skolan för att hon är rädd att den ska ge henne än mer ångest. Genom 

att myten ”skolan” länkas till momenten ”otäckt” och ”panikattack” samt föräldrarnas alltmer 

oroliga uppförande stärks en diskurs där ett sådant känslosamband är fullt möjligt. 

    Till slut bestäms det att Maja behöver professionell hjälp med sina föreställningar, och hon 

skickas därför till barn- och ungdomspsykiatrin där hon får träffa psykologen Harry. Denne 

konstaterar tämligen omgående att ett återvändande till skolan är väsentligt för Majas 

tillfrisknande: ”Steg ett är att du ska tillbaka till skolan.”67 Det betonas alltså att skolan är viktig, 

men det krävs inte särskilt stor fantasiförmåga för att föreställa sig att psykologen hade framlagt 

råd som inte involverar en sådan exponering av Majas rädsla. Jag hävdar inte att ovanstående 

ekvivalenskedja är icke trovärdig eller orimlig i sammanhanget, däremot att vi bör notera att 

skolan sammankopplas med Majas mentala ohälsa och att detta inte är givet på förhand.  

    Även om skolan alltså sätts i förbindelse med paniken signalerar ekvivalenskedjorna att 

orsaken till Majas tillstånd är rädslan över stadsflytten och gruvan.68 Däremot kan vi indirekt 

utläsa en uppfattning om skolan som plats utifrån hur hon motiverar sin rädsla för att återvända. 

När Harry frågar Maja rakt ut varför hon inte vill gå tillbaka svarar hon: ”Jag vill inte att mina 

kompisar ska se mig sådär!”69 Det vore både hjärtlöst och ogrundat att döma ut hennes attityd 

som ett tecken på att skolans sociala arena inte accepterar svaghet, men samtidigt är det likväl 

en indikation på att det är en plats där Maja är osäker på om hennes sociala ställning förblir 

oskadad ifall hon visar sin panik.  

     Angående förekomsten av mästersignifikanter med skolanknytning och innebörden i dessa 

är läget ett annat. I synnerhet identiteten ”lärare” ges åtskilligt utrymme, men även annan 

personal benämns till viss del. Läsarens första möte med skolan är när Maja och Julias 

svensklärare introduceras. Maja låter oss veta vem hon är med orden: ”Vår lärare heter Stina. 

Hon är smart. En sådan där lärare som inte behöver googla på allt man frågar om.”70 En 

                                                 
66 Laestadius, 2016, s.126. 
67 Laestadius, 2016, s.144. 
68 Laestadius, 2016, s.142–143.  
69 Laestadius, 2016, s.143.  
70 Laestadius, 2016, s.18.  
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ekvivalenskedja som fyller mästersignifikanten ”lärare” med positivt kodat innebörd alltså, i 

och med att momentet ”smart” sätts i förbindelse med identiteten ifråga.  

    Efter denna presentation ges vi under berättelsens gång kontinuerliga exempel på innehållet 

i mästersignifikanten ”lärare” i form av Stinas yrkespersonlighet och arbetsmetoder. I en episod 

ska Majas klass skriva om sina känslor över Kirunas stundande flytt, och Stina går då fram till 

Maja, sätter sig på huk och frågar hur arbetet går. Det följs av att Maja tänker följande tankar: 

”Stina började med känsloboken förra året när hon tyckte att vi skulle ta oss an alla ämnen med 

en känsla. Hon hade testat mindfulness och plötsligt var hon som en ny människa.”71  

    Här presenteras ett flertal karaktärsdrag. Stina ger prov på ett aktivt och socialt ledarskap då 

hon tar kontakt med en elev och erbjuder sin hjälp, samtidigt som Majas avslutande reflektion 

ger oss vidare insikt i hennes yrkesidentitet. Att hon blev ”som en ny människa” kan tolkas 

både som en tankemässig flexibilitet, att hon är öppen för nya idéer, men också som att hon är 

alltför lättpåverkad och i viss mån komprometterar sin lärarroll genom att inkludera 

oväsentligheter i undervisningen. Det kan noteras att ”lärare” inte nämns uttryckligen i 

ekvivalenskedjan beskriven ovan. Men eftersom det i Tio över ett endast vid ett tillfälle 

refereras till en lärare som inte är Stina, betraktar jag i min analys beskrivningar av henne som 

en del av skoldiskursen även när mästersignifikanten ”lärare” inte är inkluderad när 

sammanhanget klargör att identiteten ”lärare” behandlas. 

    Att Stina tillåter sin personlighet lysa igenom i sin yrkesutövning är ett tema som fortsätter 

även i fortsättningen av romanen, vilket främst uppvisas genom ett ställningstagande i 

stadsflytts-frågan. Majas mormor är ordförande i kommunfullmäktige och representerar de som 

är positiva till flytten. Vid ett besök till stadshuset där Majas klass får en frågestund med 

mormodern ifrågasätter Stina giltigheten i beslutet att riva det gamla stadshuset, och Maja 

betraktar den efterföljande ordväxlingen:  

Stina biter sig fast som en kamphund. Jag vet att hon är emot flytten. Emot alla planer på att riva istället 

för att bevara. […] Stina drar efter andan men så ångrar hon sig och säger inget. Mormor flyttar fokus 

igen. Jag tittar på Stina som biter sig i underläppen. Hon ser skitförbannad ut.72  

Denna händelse leder till att mormodern senare uttrycker sitt missnöje mot Stina till Maja: ”Var 

det Stina hon hette, läraren? Jag borde nog prata med rektorn på Högalid. Lärare ska inte lägga 

sina egna åsikter på eleverna”.73 I de två ovanstående ekvivalenskedjorna bemöts 

mästersignifikanten ”lärare” och vilket utrymme den egna personligheten egentligen bör ha i 

                                                 
71 Laestadius, 2016, s.21. 
72 Laestadius, 2016, s.50–51.  
73 Laestadius, 2016, s.71.  
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yrket. Stina sammankopplas med ett flertal kraftfulla moment, att hon är en ”kamphund”, är 

emot ”alla planer på att riva”, ”biter sig i underläppen” och framstår som ”skitförbannad”. 

Eftersom Stina också är den enda läraren som ges rikligt med utrymme i romanen blir 

beskrivningarna av henne än mer betydelsefulla i formulerandet av läraridentiteten. Genom att 

hennes egna åsikter så tydligt tar sig uttryck signaleras det till läsaren att detta är en naturlig del 

av yrket. Skoldiskursen i Tio över ett tillåter med andra ord att lärares professionella kompetens 

och individuella preferenser sammanblandas.  

    Det är inte en självklar position att inta, vi kan enkelt föreställa oss andra förhållningssätt i 

frågan; att Stinas åsikt görs tydlig för läsaren men att hon inte uttrycker den i rollen som lärare; 

att hennes åsikt inte görs klar för läsaren överhuvudtaget, bland annat. Däremot markeras det 

också att förhållningssättet är kontroversiellt. Reaktionen från mormodern, där hon slår fast att 

Stinas förhållningssätt som ”lärare” i förhållande till ”eleverna” är problematiskt, åskådliggör 

att det inom diskursen finns utrymme att ifrågasätta Stina, eller kanske snarare att det existerar 

två konkurrerande lärardiskurser inom verket.  

    I de efterföljande exemplen på ekvivalenskedjor involverande mästersignifikanten ”lärare” 

är påfallande stort fokus lagt på den handfasta undervisningsverksamheten, vilket som nämnts 

är ovanligt enligt tidigare forskning.74 Vid ett tillfälle beskrivs en av Stinas lektioner relativt 

ingående, där läsaren ges åtskilliga exempel på hur hon för sig som lärare. Genom Majas ögon 

får vi veta att hon ”är förväntansfull”, instruerar klassen, stöttar genom att hon ”sträcker ut 

handen, snabbt och lätt rör [Majas] axel” och informerar klassen om att en debatt angående 

stadsflytten ska hållas.75 Stina motiverar debatten med att eleverna där ska få chans att ”träna 

[sig] i att diskutera”.76 Avsnittet avslutas med att Maja tänker att Stina är ”världens bästa 

lärare”.77  

    Fler exempel ges när själva debatten hålls. Stina tillrättavisar såväl ja- som nej-sidan och 

därigenom visar hon att hon i rollen som lärare är kapabel att lägga sin egna åsikt åt sidan.78 

Ytterligare ett exempel är när hon i ett senare skede uppmuntrar klassen att delta i en 

novelltävling för skolelever som lokaltidningen anordnat. ”Ni behöver självklart inte vara med 

i tävlingen, men alla ska skriva vidare”, säger hon. I samma avsnitt markeras det också att Stina 

både ”ser” och agerar när Maja är i begynnelsen av en panikattack. 79 

                                                 
74 Carlsson, 1990, s.56. 
75 Laestadius, 2016, s.60–61. 
76 Laestadius, 2016, s.61.  
77 Laestadius, 2016, s.63. 
78 Laestadius, 2016, s.78–85. 
79 Laestadius, 2016, s.118–119. 
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    I ovanstående tre ekvivalenskedjor accentueras identiteten ”lärare” som en handlingskraftig, 

engagerad och omtänksam sådan. Mästersignifikanten sätts i förbindelse med positivt kodade 

moment och resulterar i att entydigheten i verkets skoldiskurs stärks, i synnerhet eftersom inga 

motstridiga skildringar som hade hotat entydigheten erbjuds läsaren.  

    Bilden av lärare som i huvudsak kompetenta och hängivna sträcker sig även bortom 

karaktären Stina. Idrottsläraren Pekkas beskrivningar i romanen är begränsade till endast ett 

tillfälle. Däremot är detta tillfälle på den idrottslektion när Maja får sin första panikattack, där 

han är den enda närvarande vuxne. När Maja kollapsar i omklädningsrummet skildras Pekkas 

agerande som följande:  

Pekka kommer springande och lägger ner mig på golvet. ”Hur mår du? Har du ont någonstans?” Pekka 

tar av sig sin träningsjacka och lägger den under mitt huvud. Han håller mitt ansikte stadigt mellan sina 

händer och säger: ”Andas, Maja. Följ min andning. Lugnt och djupt.” Jag släpper inte Pekkas blick och 

hans lugna ögon kontrollerar mig. Och plötsligt är hela världen stilla igen. ”Bra Maja, det där gjorde du 

bra.”80 

Därefter insisterar han på att hon direkt ska gå till skolsköterskan med orden: ”Det kommer att 

gå bra. […] Hon får kolla upp ditt blodtryck och se så att du är okej. Och ringa dina föräldrar.”81 

Pekkas agerande, i det här sammanhanget synonymt med ”idrottslärare”, kopplas samman med 

ett ”lugn” under press som ges positiva konnotationer. Att hans frågor och uppmaningar till 

Maja är orsaken till att hennes panik lägger sig görs tydligt genom att placera meningen ”[o]ch 

plötsligt är hela världen stilla igen” i slutet av ekvivalenskedjan. 

    Om vi ska försöka ta ett helhetsgrepp om den skoldiskurs som artikuleras i Tio över ett kan 

det inledningsvis konstateras att den är mer enhetlig än den som uttrycks i Du föll och jag för 

dig. I detta verk följer såväl myten om skolan som mästersignifikanten lärare en röd tråd från 

början till slut och avviker inte från denna vid något väsentligt tillfälle. Däremot är innehållet 

här distinkt annorlunda. Eftersom ingen av bokens karaktärer har en negativ inställning till 

skolan som institution eller uttrycker traumatiska minnen från sin tid där, strömlinjeformas den 

bild som läsaren möter.  

    Maja kan under en period inte gå till skolan, eftersom hennes första panikattack ägde rum 

där. Men det görs hela tiden klart att orsaken till hennes mentala ohälsa inte är stress över 

skolarbete eller mobbning, utan de paranoida föreställningarna om att Kiruna ska rasa ner i 

gruvan. Därför bör inte det huvudsakligen betraktas som en avgörande pusselbit i 

framställningen av skolan som plats. Det som vi däremot kan ta med oss från Majas ovilja att 

återvända till skolan är att hon är rädd för att visa sig svag inför sina kompisar där. Signalen till 
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81 Laestadius, 2016, s.102.  
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läsaren blir därmed att skolan inte är en helt säker plats att vara sig själv fullt ut på, att ens 

svagheter inte nödvändigtvis accepteras utan förbehåll. Med andra ord, om du vill behålla din 

sociala ställning kan det vara en god idé att hålla dina rädslor och osäkerheter undan 

offentligheten.  

    I övrigt kan inga iögonfallande utsagor om skolan som mytisk plats skönjas. Varken Maja 

eller någon annan namngiven karaktär porträtteras som utsatt i skolmiljön, att gå i skolan 

framställs inte som en ångestframkallande aktivitet utan snarare som något självklart och 

oproblematiskt.  

    Utsagor om mästersignifikanten ”lärare” ges desto mer utrymme dock. Där finns två 

huvudsakliga spår som gör avtryck i den övergripande skoldiskursen. Det ena är att lärare 

beskrivs som kompetenta och skickliga yrkesutövare. Först och främst i skildringen av Stina, 

men också genom idrottsläraren Pekkas agerande, kopplas ”lärare” samman med en uppsättning 

av positivt kodade drag och egenskaper. Därigenom skapas en skoldiskurs där läsaren förväntar 

sig engagerade lärare och en tillåtande skolmiljö. Ett nyanserande komplement till detta är 

avsnitten som behandlar i vilken utsträckning Stina låter sina personliga åsikter påverka 

undervisningen. Det görs klart att Maja har god kännedom om var Stina står i frågan om 

stadsflytten, att Stina ger uttryck för sin åsikt i undervisningssammanhang, och att utomstående 

personer anmärker på lämpligheten i detta.  

    Det går att diskutera huruvida det ska ses som ett uttryck för en konkurrerande skoldiskurs 

eller som att det vidgar den rådande diskursen. Eftersom det inte huvudsakligen ifrågasätter 

bilden av lärare som skickliga och engagerade menar jag att det snarare vidgar spannet av 

egenskaper som en lärare kan inneha inom diskursen än ifrågasätter den i grunden. Att 

skoldiskursen som sådan är bred nog att lärare båda kan hyllas som ”världens bästa” och 

ifrågasättas för sin partiskhet utan att falla samman. 
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5. Sammanfattande diskussion  

Syftet med uppsatsen har varit att jämföra hur bilden av den svenska skolan formuleras i två 

samtida ungdomsromaner. Utgångspunkten var ett litteratursociologiskt perspektiv, en så kallad 

spegelteori, som menar att innehållet i fiktiva verk såsom skönlitteratur kan påverka en 

mottagares uppfattning om ett objekt även i hens vardagliga tillvaro. Med andra ord hävdas att 

sättet som skolan skildras på kan influera ungdomars syn på skolan och dess personal. Två 

uppmärksammade exempel på samtida ungdomsromaner, Lina Stoltz Du föll och jag för dig 

och Ann-Helén Laestadius Tio över ett, valdes ut som stickprov och undersöktes med hjälp av 

en kombination av en narratologisk arbetsmetod och med diskursteoretiska verktyg. 

Inledningsvis genomsöktes romanerna på jakt efter implicita motiv med skolanknytning för att 

därigenom synliggöra de knuttecken som den efterföljande diskursanalysen kunde fokusera på. 

    Den narratologiska genomsökningen visade att föreställningar om skolan som plats och 

läraren som identitet var det som beskrevs mest, och för att möjliggöra en givande jämförelse 

valdes dessa två exempel ut som huvudsakliga analysobjekt. Följande diskursanalys syftade till 

att synliggöra de underliggande betydelserna i skildringarna av de två ovanstående 

analysobjekten. Diskursen bröts ner i mindre beståndsdelar genom att nodalpunkter i form av 

myter och mästersignifikanter analyserades. I utförandet av analysen var skärskådning av den 

språkliga omgivningen ledande, eftersom de omgärdande orden bidrar till att bestämma de 

nodalpunkternas betydelse. 

    Analysen blottade vissa likheter men också betydande skillnader i hur romanerna beskrev 

skolan som plats och läraren som identitet. I Du föll och jag för dig försiggår till att börja med 

en diskursiv kamp inom verket på ett annat sätt än i Tio över ett. Föreställningen om framför 

allt skolan som mytisk plats är i den förstnämnda romanen klart splittrad. Systrarna Frida och 

Astrids kontrasterande erfarenheteter resulterar i ekvivalenskedjor där både positivt och 

negativt kodade uttryck sätts i förbindelse med ”skolan”. Medan Frida har ett okomplicerat 

förhållande till institutionen med både vänskapsrelationer och en personlig studiemotivation 

porträtteras Astrids tillvaro där som präglad av mobbning och kränkningar. Skolan framstår 

därför både som en trygg plats med fokus på lärandet och som en plats där den sociala 

utsattheten aldrig tycks upphöra. Eftersom en fullt utvecklad diskurs är en sådan där antalet 

betydelsesmöjligheter är reducerade till ett minimum kan det konstateras att diskursen i Du föll 

och jag för dig inte lyckas åstadkomma detta kriterium. Gapet mellan Frida och Astrids 

upplevelser representerar mångtydighet och är bevis för att diskursen inte lyckas fullt ut i sitt 

anspråk på entydighet.   
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    I Tio över ett är bilden något klarare. Huvudkaraktären Maja lider av mental ohälsa och 

panikattacker som i en tid hindrar henne från att gå till skolan, men hennes relation till skolan 

är god i sig. Under ett samtal med psykologen Harry blottläggs däremot en utsaga om det sociala 

klimatet på skolan. Som svar på den direkta frågan om anledningen till hennes skolvägran anger 

hon skolkamraterna som grunden till sin rädsla och att det enligt henne är lika illa att dessa ska 

se henne må dåligt som det är att må dåligt i sig.82 Det svaret kan betraktas som en indirekt 

värdering om hur man ska bete sig i skolan för att inte riskera negativa sociala konsekvenser. 

Om skolan som plats hade varit fullständigt tillåtande och fullkomligt tryggt hade ett sådant 

uttalande varit grundlöst och omöjligt att yttra. Men i och med att det ändå är möjligt att påstå, 

signaleras det till läsaren att det också är möjligt att faktiskt ske. Med andra ord är själva 

förekomsten av Majas yttrande viktigt i sig, eftersom det resulterar i att skoldiskursen vidgas 

något. Även om de negativa sociala konsekvenserna aldrig realiseras är de likväl en del av 

verkets skoldiskurs.  

    På så sätt kan vi se att också Tio över ett förmedlar föreställningar om skolan som plats som 

inte är helt entydiga, men sammantaget är sammanhållningen i beskrivningarna starkare än i 

Du föll och jag för dig. Den senare romanen betonar i mycket högre utsträckning att skolan inte 

är trygg, åtminstone inte för alla. Gemensamt för de två romanerna är att huvudkaraktärerna 

Frida och Maja båda har goda förhållanden till skolan. Huvuddelen av ekvivalenskedjorna där 

skolan som mytisk plats behandlas domineras av positivt kodade moment och element, varken 

Frida eller Maja upplever själva några problem med mobbning, kränkande lärare, utbrändhet 

till följd av själva skolarbetet eller liknande. Däremot görs det klart, främst i Du föll och jag för 

dig men som nämnt även till viss del i Tio över ett, att utfrysning och andra sårande sanktioner 

är möjliga att drabba en om man inte beter sig eller ser ut på ett visst sätt.  

    Beträffande beskrivningarna av identiteten ”lärare” finns det även där såväl likheter som 

skillnader romanerna emellan. Innebörden i utsagorna om lärarna i verken kan sägas fokusera 

på motsättningar, men på olika sätt. I Du föll och jag för dig handlar motsättningen om ambition 

kontra kompetens, medan den i Tio över ett i sin tur behandlar varandet av personlig kontra 

privat i yrkesrollen.  

    I den förstnämnda romanen skildras det vid upprepade tillfällen hur lärare vill åstadkomma 

något men på olika sätt visar sig vara otillräckliga. Exempelvis beskrivs det i en passage om 

mobbningen av Astrid att lärarna är fullt medvetna om vilka som är ansvariga men inte lyckas 

åstadkomma någon förändring.83 På liknande sätt talas det om Jakobs yngre broder, Petter, som 

                                                 
82 Laestadius, 2016, s.143. 
83 Stoltz, 2015, s.94. 



27 

 

har svårigheter med själva skolverksamheten till följd av sin ADHD-diagnos. Jakob undrar för 

sig själv varför lärarna fortsätter att kalla till möten med föräldrarna ”när ingenting ändå 

hjälpte”.84 I ett annat avsnitt porträtteras läraren Harriet på ett liknande sätt. Det slås där fast att 

hon är en ”sådan lärare som ville vara så effektiv att resultatet istället blev att de aldrig hann 

färdigt med någonting” och att hon gång på gång erbjuder sin hjälp men blir ignorerad.85 Det 

är en relativt komplex framställning som både berömmer lärarna för sitt engagemang, men 

också visar en yrkesgrupp som misslyckas med stora delar av sin kärnverksamhet, det vill säga 

att skapa välfungerande undervisning och skydda eleverna från kränkningar. 

    I Tio över ett skildras lärarna, företrädesvis av Majas svensklärare Stina, på ett genomgående 

positivt vis. Maja kallar henne för ”världens bästa lärare” och läsaren ges vid en mängd tillfällen 

exempel på hennes engagemang och kreativitet. I romanen är lärarnas kompetens alltså inte 

ifrågasatt. Motsättningen i skildringen av mästersignifikanten ”lärare” handlar som sagt istället 

om i vilken utsträckning en lärare kan tillåta sina personliga åsikter färga av sig på 

undervisningen och eleverna. Detta kommer till uttryck i de delar av romanen där vi får följa 

hur Majas klass på olika sätt arbetar med stadsflytten av Kiruna. Läsaren får veta att Stina 

personligen är emot flytten i allmänhet och rivandet av ett antal äldre byggnader i synnerhet. 

Vid ett besök till kommunfullmäktige ifrågasätter Stina vid en frågestund med ordföranden, 

Majas mormor, giltigheten i rivningsbesluten och ”biter sig fast som en kamphund”.86 

Incidenten leder till att mormodern vid ett senare tillfälle ifrågasätter Stinas objektivitet och 

överväger att klaga till rektor då mormodern menar att läraren lägger sina åsikter på eleverna.  

    Sammantaget kan vi återigen se hur diskurserna misslyckas med att skapa entydighet. Det är 

inte alltför svårt att föreställa sig mindre mångtydiga skildringar än dessa. Lärarna i Du föll och 

jag för dig kunde ha framställts som ovetande om Astrids mobbning och som till synes 

ointresserade av att hjälpa eleverna och att skapa effektiv undervisning överhuvudtaget utan att 

det hade påverkat huvuddelen av berättelsen. I Tio över ett är Stinas inställning till stadsflytten 

förvisso en bidragande anledning till Maja uppskattar henne, men ställningstagandet kunde 

också ha skildrats som oproblematiskt. I och med att hennes handlingar ifrågasätts av en annan 

karaktär i verket signaleras det till läsaren att det hela är något som inte hör till vanligheten och 

är möjligt att kritisera.  

    Kopplat till den tidigare forskningen inom området kan ett flertal tendenser noteras. I 

Melanders undersökning av skoldiskurser i dagspressen präglades dessa av påfallande 

                                                 
84 Stoltz, 2015, s.13. 
85 Stoltz, 2015, s.47. 
86 Laestadius, 2016, s.50. 
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mångtydighet. Även i detta stickprov av ungdomsromaner är det mångtydigheten snarare än 

entydigheten som sticker ut. En skillnad gentemot diskursen i dagspressen är att diskursen i det 

materialet erbjuder förklaringar till de specifika skildringarna, oftast beroende på 

textförfattarens politiska övertygelse. I romanerna ges det däremot ingen förklaring till varför 

situationerna ser ut som de gör, tillstånden för skolan och lärarna framställs som mer statiska. 

Vidare lyser den så kallade idyllfobi som ibland påstås prägla ungdomsboken med sin frånvaro. 

Varken Du föll och jag för dig och Tio över ett kan klassificeras som typiska problemböcker, 

trots att de tar upp ämnen som droger och mental ohälsa. Karaktärerna porträtteras inte som 

offer för omständigheterna utan snarare som handlande subjekt som har möjligheter att påverka 

sina livssituationer.  

    Det som framkommit i denna studie är en skoldiskurs där bilden aldrig blir helt entydig, det 

existerar alltid en osäkerhet och ett uns av tvivel som hotar i periferin. Analysen visade att 

skolan kan framställas som tillflyktsort, där man för en stund kan lämna sina problem bakom 

sig, men att det också i paradiset finns rum för kriser. Det paradisiska i vänskapens gemenskap 

och lärarnas engagemang har en mörk baksida i form av mobbning och inkompetens som kan 

försätta människor i kris. För de undersökta romanernas huvudkaraktärer är båda tillstånden 

giltiga, på sätt och vis, för även när det stormar som mest fungerar skolan som en stabil punkt 

i tillvaron. Vad signalerar då detta för presumtiva läsare? Som tolkande subjekt menar jag att 

det är en relativt balanserad helhetsbild av skolan som förmedlas i de analyserade romanerna. 

Bristen på entydighet möjliggör en tämligen nyanserad skildring av en institution och en 

yrkesgrupp som har både styrkor och svagheter.  Det syns när det gäller skolan som plats där 

det allt som oftast är tryggt och säkert, men också finns ett intolerant drag som ibland kan 

urskiljas i den sociala miljön. Det syns också när det gäller identiteten som lärare där det oftast 

finns en vilja och ett engagemang, men där kompetensen och professionaliteten ibland saknas. 
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