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Abstract 
This essay concerns on how my novel The Teacher was influenced by the Masters course I 

completed in Creative Writing at Linnaeus University (2012 – 2014). Basically, The Teacher is 

about a love affair between a teacher and a student. With an intertextual, comparative and 

structurally inspired method I examine the process of writing my text. I also examine how my work 

relates to the great changes of the Swedish school system in the early 1990:s: deregulation, 

decentralisation and management by objectives. These changes are satirised in the novel. 

The essay also deals the role of the city in its time, the school in its town, contemporary 

literary texts with corresponding thematic, the moral values in their time and overall existential 

questions about responsibility, guilt, acceptance, non-judgmental attitudes, forgiveness and being in 

the present moment.  

The examining part of the essay shows how these premises get a concrete expression in the 

main conflict, main theme, characterization, narrative and stylistic choices. The essay clarifies the 

satirical point of view that turns The Teacher into an ironical reflection on the Swedish school 

system after the so-called “kommunaliseringen” (communities taking over from the state). The 

essay also clarifies how grown ups abdicate from responsibility in the Swedish society and how 

people judge each other and cling to roles. For that reason The Teacher is relevant within its time 

but also and even more since it is about recurring existential questions about responsibility and non-

judgmental attitudes.   
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Inledning 
Läraren är en roman om gymnasieläraren Arnold Bladh. Den utspelar sig några år efter 

kommunaliseringen av den svenska skolan, och förändringarna av skolan under och efter 

kommunaliseringen fungerar som romanens kontext. Romanen är både en samhällssatir och ett 

existentiellt drama. Huvudpersonen har till en början stora problem att vara närvarande i 

ögonblicket. På samma gång som han dömer sig själv och sin situation, dömer omgivningen honom 

för hans relation med den artonårige eleven Henrietta Kessler. Den satiriska udden i romanen riktas 

mot mentalitet i samhället, sociala konventioner och rollspel men även mot förhållanden i den 

svenska skolan.  

Jag tar inte principiellt ställning för katederskola eller flumskola. Jag menar att det är 

kvalitetskriteriet som är avgörande, och det är olyckligt att debatten har blivit så polariserad och 

ideologiskt laddad. Jag hävdar att katederundervisning kan vara både kvalitativ och usel. Om den 

görs på rätt sätt kan den ha sin plats som ett moment bland andra. Samtidigt kan så kallad 

flumundervisning (eller friare och mer elevaktiva arbetsformer) vara både kvalitativ och effektiv 

såväl som den kan vara motsatsen. Det går enligt min mening inte att kategoriskt avvisa varken det 

ena eller det andra. Min grundsyn ligger dock något närmare den traditionella polen emedan jag inte 

principiellt är emot bedömning, betyg eller prov. Jag hävdar att både bildning och ämneskunskaper 

är viktiga. Jag menar inte att läxor per automatik är ett uttryck för klassförtryck. Jag är övertygad 

om att vissa basfakta går att förmedla och dessutom kan vara nyttiga när man senare ska börja 

reflektera och tänka kritiskt. Jag ser inte sena ankomster, skolk och stök i klassrummet som tecken 

på att det pågår en ”kreativ lärprocess”. Lärarrollen är viktig men eleverna har samtidigt ett eget 

ansvar. Det går inte att ständigt skylla skolmisslyckande enbart på lärarna eller på samhället. Jag 

tycker inte det är kränkande och inte heller pedagogiskt fel att upplysa eleven om vad vederbörande 

är mindre bra på (samtidigt som man ska berömma och lyfta fram styrkor och framsteg). Men jag 

anser samtidigt att all kunskap inte går att mäta. Jag är övertygad om att man lär sig bättre om man 

kan koppla lärandet till den egna erfarenheten och situationen. Jag är dessutom skeptisk till den 

extrema friskoleboom som råder i Sverige som gjort den svenska skolan allt mindre likvärdig.  

Tidigt i skapelseprocessen handlade romanen uteslutande om relationen mellan Arnold och 

Henrietta. Men för att kunna skapa en spännande och substantiell text, bestämde jag mig för att lyfta 

in min egen lärarerfarenhet i berättelsen och låta skolpartierna växa i omfång. Därmed inte sagt att 
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romanen är självbiografisk. På författarens vis använder jag mig av personliga erfarenheter men 

utnyttjar den konstnärliga friheten att förvränga, utesluta och förändra dem, allt för att gynna 

berättelsen. 

Under termin fem på kursen Kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet har jag utvecklat mitt 

cirka hundra sidor långa romanutkast till ett romanmanus på drygt tvåhundra sidor. Efter ytterligare 

finslipning av manuset ska det vara moget att skicka till förlag. Kursen var på 30 högskolepoäng 

fördelade på två delar om vardera 15 hp: en uppsatsdel och en del bestående av arbete med den 

skönlitterära texten. Kursupplägget byggde på självständigt skrivande med inlämningar av kortare 

textavsnitt till på förhand givna deadlines två gånger per termin. I samband med dessa har deltagare 

och handledare mötts på Linnéuniversitetet och samtalat utifrån textavsnitten som alla gjort en 

grundlig, kritisk men välvillig läsning av. Det är en underdrift att påstå att dessa möten varit till stor 

hjälp i skaparprocessen.  

Att skildra de omvälvande förändringar skolan genomgick i början av nittiotalet och hur dessa 

togs emot i en konkret gymnasieskola skapar ett fundament för samhällskritik men även humor. 

Skolpartierna, i vilka man får följa Arnold och hans kollegor i skolvardagen, blir samtidigt 

välbehövliga kontraster mot Arnolds och Henriettas i längden ganska monotona och klaustrofobiska 

umgänge i Arnolds ungkarlslägenhet.  

Uppsatsen är disponerad i en bakgrundsdel och en undersökningsdel. Bakgrundsdelen 

presenterar utgångspunkterna eller premisserna för min roman vilka är sammanlänkade med 

huvudtemat. Premisserna är förutsättningarna, kontexten eller, om man så vill, textens intertexter. 

Jag jämför premisserna med en julgrans grenverk där stammen är huvudtemat. Berättelsens detaljer, 

personteckning, miljöskildring, bihandlingar med mera, väljs sedan ut med omsorg och hängs upp 

på grenarna för att harmoniera med helheten. Premisserna har definierats under kursens gång i 

dialog med kursdeltagare men framförallt med handledare: 1. Miljön: Örlogsstaden Karlskrona 

skildras med realistisk och naturalistisk skärpa, men viktigare än den yttre exaktheten är Arnolds 

uppfattningar av staden, hur den med sin marina och fornstora historia skapar förutsättningar för 

hans missnöje och jämförelser med andra platser (som han konsekvent längtar till). 2. Skolan: 

Arnold är musiklärare på estetiska programmet och skolmiljön med kollegor, skolledare och elever 

utgör en betydande del av hans vardag och på samma gång en grundstomme i romanen. Jag har 

delat upp denna grundstomme i mindre delar: (a) kommunaliseringen och skolans styrning: (b) 
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andra förändringar i samband med kommunaliseringen: (c) pedagogik: (d) skoldebatten idag. 3. 

Samhället: (a) moral och juridik: (b) samhällstendenser som även påverkar skolan. 4. Mentala 

perspektiv: Denna premiss handlar om moral och närvaro i nuet och skulle ha kunnat benämnas som 

andliga eller kanske existentiella perspektiv, om detta inte riskerat att skapa alltför religiösa 

associationer. 5. Skönlitterära intertexter: Eftersom skönlitteratur korresponderar med vad som 

skrivits tidigare, har jag studerat romaner där ojämlika sexuella relationer på något sätt varit i fokus. 

Jag har tagit ställning till hur Läraren ska förhålla sig till dessa intertexter, tematiskt och moraliskt 

men även berättartekniskt och stilistiskt. Den övergripande satiriska infallsvinkeln definierar jag 

inte som en av premisserna utan snarare som en hållning, ett litterärt grepp som likt berättartekniken 

i övrigt påverkas av premisserna. För att få grepp om hur skönlitterär satir fungerar har jag studerat 

skönlitterära texter av Kjell Espmark och August Strindberg. Espmarks texter handlar om skolan 

medan Strindbergs är mer allmänt samhällssatiriska. 

I undersökningsdelen medvetandegör, undersöker och problematiserar jag hur nämnda 

premisser tar sig uttryck i Läraren, hur delarna om skolan ska gestaltas och hur huvudtema och 

huvudkonflikt bör formuleras så att de på bästa sätt harmonierar med premisserna. Även 

dramaturgi, persongalleri, berättarteknik och stilistik påverkas av premisserna, som inte är garnityr 

utan förankrade på djupet. Innehåll och form är oskiljaktiga.  

Syfte, metod och forskningsöversikt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nämnda premisser använts för att utveckla romanen. Att 

tränga djupt in i premisserna har varit ett sätt att bearbeta och smälta den information jag behövt för 

att kunna skriva, det som brukar kallas research. Denna förberedelseprocess har även gjort det 

lättare att komma underfund med vad som är mitt verks egentliga ärende och har på så sätt blivit till 

gagn för helheten.1  

                                                

 

 

 
1 Denna ”förberedelseprocess” har löpt parallellt med skrivandet. 
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Uppsatsen har ett cirkulärt metaperspektiv. Den framväxande romanen är basen för uppsatsen. 

Men uppsatsbyggandet påverkar även den framväxande romanen som i sin tur påverkar uppsatsen 

och så vidare i en spiralrörelse. Av denna anledning skulle man kunna hävda att den framväxande 

romanen också är en form av premiss. 

Inspirerad av intertextuella, komparativa och strukturella metoder undersöker jag hur 

samhälle, historia, samtid och skönlitteratur påverkar tematiken i Läraren (textens vad eller stoff). 

Jag undersöker även hur dessa premisser påverkar textens struktur (dess hur eller form).  

Frågeställningar som ska besvaras är: 

• Hur har fördjupandet i premisserna påverkat verket berättartekniskt, dramaturgiskt och 

stilistiskt?  

• Vad är verkets huvudkonflikt respektive huvudtema och hur förhåller sig dessa till 

premisserna?  

• Hur förhåller sig verket till förändringarna i den svenska skolan i början av nittiotalet 

samt till dagens skoldebatt? 

  

Litteratur som gett mig kunskaper om skola och pedagogik har varit Bildningsresan av Leif 

Alsheimer, Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall av Per Kornhall, Uppfostran och utbildning 

av Inger Enkvist och Mot bättre vetande av Hans Albin Larsson. Larsson ger en saklig men kritisk 

bild av förändringarna av skolan i samband med kommunaliseringen. Alsheimer slår ett slag för den 

breda bildningen. Kornhall kommer fram till att ”den svenska skolan blivit en experimentverkstad 

för trosvissa pedagoger, klåfingriga byråkrater och besparingsivriga politiker.”2 Enkvist betonar 

vikten av ämneskunskaper, undervisning, kontroll och betydelsen av elevens långsiktiga 

ansträngning. Hon avvisar kategoriskt grupparbeten, portfolio och projekt och ironiserar över 

elevinflytande. Hennes ståndpunkt är lätt att uppfatta som konservativ/traditionell. Jag håller med 

                                                

 

 

 
2 Per Kornhall. Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall. Stockholm: Leopard, 2013. 
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henne i en del avseenden och citerar henne vid några tillfällen, men andra gånger tycker jag att 

hennes hållning är för onyanserad och rentav felaktig.  

I syfte att studera satiren som litterärt grepp har jag använt Tidskrift för litteraturvetenskaps 

temanummer om satir.3 Skönlitterära exempel på satir som jag använt är Strindbergs Röda rummet 

och ett avsnitt om skolan i Kjell Espmarks I vargtimmen. Tematiskt relevanta har romanerna 

Älskaren, Yllet, Det sista äventyret, Onåd och The Dying Animal varit.  

För att få syn på större tendenser i samhället (som även avspeglar sig i skolan) har Ann 

Heberleins Det var inte mitt fel – om konsten att ta ansvar samt David Eberhards I 

trygghetsnarkomanernas land och Ingen tar skit i de lättkränktas land varit till hjälp. Eckhart Tolles 

En ny jord – ditt inre syfte har fått en stor roll i arbetet med min roman, eftersom han behandlar 

begrepp som rollspel, offertänkande, ansvar, förlåtande och närvaro i nuet. Dessa aspekter berör alla 

kärnan i min roman.  

Texten som embryo i författarens huvud (premisserna) 

Miljön 

Staden Karlskrona som litterär fond och spegling 

Min hållning är att mer eller mindre autentiska miljöer har potential att ge relief och svikt åt 

skönlitterära skildringar. Samtidigt är inte miljöskildringen ett självändamål utan måste ha relevans 

för berättelsen.  

Läraren utspelar sig i den realistiskt skildrade örlogsstaden Karlskrona.4 Arnold reagerar med 

irritation och fördömande på olika sidor av staden. Idén att utnyttja Karlskrona som litterär fond 

                                                

 

 

 
3 Tidskrift för litteraturvetenskap. Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, häfte 3, 1991. 
4 Dock är persongalleriet delvis karikerat. Även vissa orealistiska inslag förekommer, som till exempel att Karl XI 

dyker upp en natt och börjar prata med den höggradigt berusade Arnold. Detta skulle i och för sig kunna förklaras som 

en fantasi påverkad av alkohol. 
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(med autentiska geografiska angivelser) väcktes av Vasilis Papageorgiou under ett möte på 

Linnéuniversitetet. I min roman får miljön dessutom en funktion som spegel för huvudpersonens 

(till en början) negativa projektioner och (mot slutet) en spegel för acceptans. Miljöskildringen är 

alltså tänkt att fungera som en själsspegel och hänger på så sätt samman med premisserna. 

För att hänvisningarna till Karlskrona i uppsatsen ska bli begripliga försöker jag teckna en 

skiss av staden som 1998 kom med på UNESCO:s världsarvslista och utgör ett av Sveriges femton 

världsarv.5 Världsarvskommittén menade att Karlskrona var ”ett utomordentligt väl bevarat 

exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder.”6 

Karlskrona påminner i mycket om Stockholm. Båda städerna har en historia som vittnar om 

makt och betydelse, och de är anlagda på ett antal kuperade öar i en skärgård; överallt i stadsbilden 

finns vattnet nära. Närheten till havet gör Karlskrona fortfarande till en öppen stad. Men paradoxalt 

nog kontrasterar denna öppenhet mot småstadens och avkrokens instängdhet och fientlighet till det 

främmande och det nya. Mer om detta längre fram. 

Karlskrona anlades från grunden av Karl XI 1680. Sverige hade blivit en europeisk stormakt 

och behövde försvara sina erövringar. Då var läget vid Östersjön i ett strategiskt hörn av landet och 

med en enda landförbindelse och en enda inseglingsränna idealiskt.7 Det var inte främst ärkefienden 

Danmark man var rädd för utan framförallt Ryssland.8 Göran Lindahl menar att man även ville hålla 

förbindelsen öppen med provinserna på andra sidan Östersjön, där två av rikets viktigaste städer 

låg: Stralsund och Riga.9 Därför ville man inte enbart bygga en försvarsanläggning utan samtidigt 

en civil stad.10 Johan Mårtelius menar att renässansens tankar om en klassisk idealstad spelade in 

                                                

 

 

 
5 Örlogsstaden Karlskrona – ett levande världsarv, 2013, s. 3. 
6 Örlogsstaden Karlskrona – ett levande världsarv, 2013, s. 1. 
7 Olof Hultin. ”Mot moderna tider” i Arkitektur, nr. 3, 1991, s. 42. 
8 Göran Lindahl. ”Militärstatens ansikte” i Arkitektur, nr. 3, 1991, s. 6. 
9 Lindahl, s. 4. 
10 Lindahl, s. 6. 
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vid skapandet av denna stad.11 Den första stadsplanen, som stadfästes av Carl Magnus Stuart 1683, 

utgjorde en blandning av rutnätsmönster och strålgator.12  

Den framväxande örlogsstaden skulle i alla avseenden bli pampig. Stortorget, som ligger vid 

rutnätets mitt och samtidigt på den karga och bergiga huvudön Trossös högsta punkt, är ett av norra 

Europas största torg. Arkitekten Nicodemus Tessin d.y. disponerade det som det romerska torget 

och tog i rejält. Stortorget i Stockholm ”skulle flera gånger överträffas i storlek och prakt av det 

nyanlagda torget.”13 Runt torget, som blev centrum för handel, rätt och religion, byggdes offentliga 

byggnader som rådhuset och de två kyrkorna Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan (från början 

var det tänkt att det skulle bli tre kyrkor).14 Fredrikskyrkan och Tyska kyrkan, som representerar 

renässansens två grundformer, rundtempel och basilika, är ritade av Tessin d.y. medan 

Amiralitetskyrkan, som inte ligger vid Stortorget, troligen är ritad av Erik Dahlberg.15 Stadens 

offentliga byggnader ritades i samverkan mellan Dahlberg, Tessin d.ä. och Tessin d.y.16 Flera av 

stadens gator är breda paradgator. Drottninggatan och Kyrkogatan är med sina 30 meter mer än 

dubbelt så breda som huvudgatorna i Kalmar och Kristianstad.17 Idag framstår Stortorget som 

Trossös centrala punkt, men ursprungligen utgjorde Amiralitetsplatsen den punkt som de radierande 

gatorna sammanstrålade i. Här skulle ett palats för amiralitetet byggas, något som dock aldrig 

förverkligades. Denna plats var tänkt att fånga in staden perspektiviskt. Enligt Mårtelius blev 

platsen ”åskådarrummet i den teater där stadsbebyggelsen var scen”.18 Förebilden för denna typ av 

öppningsplatser fanns i renässansens Rom, till exempel Piazza Del Popolo, som ”öppnade Rom från 

stadsporten för de norrifrån resande så som Amiralitetsplatsen tänktes öppna Karlskrona från 
                                                

 

 

 
11 Johan Mårtelius. ”Idealstaden” i Arkitektur, nr. 3, 1991, s. 34. 
12 Mårtelius, s. 34.  
13 Mårtelius, s. 34. 
14 Mårtelius, s. 34. 
15 Örlogsstaden Karlskrona – ett levande världsarv, s. 33. 
16 Örlogsstaden Karlskrona – ett levande världsarv, s. 33. 
17 Lindahl, s. 6. 
18 Mårtelius, s. 34.  
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hamnen, söderifrån.”19 Liknelsen med stadsbebyggelsen som en teaterscen är intressant och kan i 

min roman kopplas både till motivet om rollspel och till Henriettas teaterintresse, även om jag 

uppfattar staden mer som en aktör än en scen. Staden försöker i min roman spela sin invanda 

storsvenska roll men tvingas acceptera verkligheten.  

Viktiga personer i samband med Karlskronas tillkomst är kung Karl XI, greven och 

amiralgeneralen Hans Wachtmeister, Erik Dahlberg samt arkitekterna Nicodemus Tessin (far och 

son). En annan viktig person från sjuttonhundratalet är skeppsbyggaren Fredric af Chapman, som 

fått ge namn till Chapmansplan och Chapmanskolan, gymnasieskolan där Arnold i Läraren är 

anställd.20 Dessa personer sätter var och en på sätt och vis en viss prägel på staden än idag. Karl XI, 

Wachtmeister och Dahlberg står staty på Trossö, Karl XI på Stortorget och Wachtmeister och 

Dahlberg vid Kungsbron. Karl XI:s namn finns bevarat i själva stadsnamnet, men även i en galleria, 

en herrekiperingsaffär, puben Kings Crown och Wachtmeisters köpcenter.21 Dessa kopplingar till 

1990-talets stad ger historisk svikt åt Läraren, även om läsaren eventuellt inte skulle ha den 

historiska kontexten klar för sig. 

Anledningen till att jag lyfter fram dessa arkitektoniska fakta är att visa vilka storslagna 

visioner som fanns vid stadens grundande. I förhållande till stadens roll och storlek idag framstår 

byggnaders, torgs, och gators proportioner och utformning som ännu mer storhetsvansinne än de 

måste ha gjort 1680.  

Under sjuttonhundratalet var Karlskrona rikets tredje största stad, näst efter Riga i dagens 

Lettland och Stockholm.22 Ännu år 1800 var staden landets tredje i storlek efter Stockholm och 

Göteborg.23 1920-talets nedrustningsbeslut innebar början på den definitiva reträtten som ledande 
                                                

 

 

 
19 Mårtelius, s. 34. 
20 Denne Chapman har även fått ge namn till vandrarhemmet af Chapman i Stockholm inrymt i ett skepp ritat av honom. 
21 King’s Crown var en av stadens mest populära pubar under 1990-talet men har idag efterträtts av puben Stars & 

Stripes. 
22 Örlogsstaden Karlskrona – ett levande världsarv, s. 11. 
23 Upplysning av Pia Kronengen, Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt, via e-post 

2014.03.11. 
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svensk stad.24 Därefter har det enligt Hultin ”mest varit tillbakagång, vilket accelererade i och med 

1958 års försvarsbeslut som innebar att utbildningen av värnpliktiga vid örlogsskolorna skulle 

flyttas till Muskö.”25 Hultin avslutar sin artikel med orden att Karlskrona fram till på nittiotalet är 

”staden som så idogt kämpar för att växa i den kostym som Dahlberg och Tessin skräddade alltför 

stor”.26 Tabellen nedan illustrerar tydligt stadens nedgång från 1950-talet fram till 1990-talet då 

kurvan vände uppåt. Romanen Läraren utspelar sig strax efter denna svacka i stadens historia, 

vilket har betydelse för gestaltningen av staden i texten men även för gestalterna:  

 

 
Tabell 1: Befolkningsutveckling i Karlskrona kommun 1950-201327 

 
  

Det som en gång var ett optimalt läge i en svensk stormakt blev under 1900-talet allt mindre 

optimalt. Karlskrona förvandlades till en avkrok. Hultin menar att staden efter moderna 

förhållanden ur alla aspekter är fellokaliserad och att den inte har några naturliga förutsättningar 

                                                

 

 

 
24 Hultin, s. 42. 
25 Hultin, s. 42. 
26 Hultin, s. 47. 
27 Pia Kronengen, Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt, via e-post 2014.03.11. 
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som handelsstad eller mötesplats.28 Och omställningen från militärstad till vanlig stad har enligt 

honom inte varit lätt: ”Trehundra år av militär och statlig överhöghet har satt djupa spår: i själva 

verket har beroendet format det som är stadens själ”.29 Detta bockande för överheten har enligt 

Hultin satt sina spår hos människorna. Han försöker med följande generalisering fånga in kärnan i 

karlskronabornas kynne: 

 
Om man kan påstå att det utvecklats en specifik lokal personkaraktär i Karlskrona handlar den om 

fientlighet, jantelag och skepticism. Den spontana entusiasmen inför nyheter finns inte; däremot en alltid 

närvarande misstro, formulerad med den frekventa frasen: ”ja, ja, säjer du det du”, fast på det 

karlskronitiska idiom som i fulhet bara överträffas av västeråsdialekten.30 

 

Han menar vidare att Karlskroniterna är vana att ta order och förväntar sig att någon annan rycker ut 

och ordnar upp problem som uppstår.31 De har enligt honom ”väntat på en allmosa eller en 

utlokalisering i kompensation för nedskärningar i den statliga verksamheten. Den sortens 

regionalpolitik har ju inte varit framgångsrik någonstans i landet.”32 Man kan jämföra med 

arbetarstaden Malmö, dit Arnold och Monk reser i Läraren på en fortbildningsdag för 

musiklärare.33 Arnold reagerar på staden och jämför den med sin hemstad Karlskrona. Malmö hade 

under sjuttiotalet också en nedåtgående befolkningskurva och fick ta emot statliga bidrag för att 

hålla sig på fötter. Även i Malmö, som då var arbetar- och varvsstad, präglades personkaraktären av 

jantelag och skepticism.34 

                                                

 

 

 
28 Hultin, s. 42. 
29 Hultin, s. 42. 
30 Hultin, s. 45. 
31 Hultin, s. 45. 
32 Hultin, s. 45. 
33 Malmö är samtidigt staden där jag för närvarande bor, samt där jag bodde när jag gick på gymnasiet och 

musikhögskolan mellan 1985 och 1992. 
34 Hultin, s. 45. 
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Under min tid i Karlskrona skojade man gärna om denna skepticism symboliserad av den 

karlskronitiska frasen ”de gaur ente”. Även fientligheten och misstroendet som Hultin nämner 

känner jag igen från min tid i staden. Det går i sammanhanget inte att bortse från att staden länge 

kopplats ihop med främlingsfientlighet och nazism. Staden hade under 30- och 40-talen ett stort 

antal nazistiska sympatisörer.35 Och så sent som 2003 var Karlskrona NSF:s (nationalsocialistisk 

front) högkvarter.36  

På nittiotalet blåste nya vindar i staden. Då vände befolkningskurvan i kommunen uppåt. 

Man ville tvätta bort stämpeln som arbetarstad dominerad av militär. Med käcka paroller som 

”Östersjöns mötesplats”, ”Telecom City”, ”Karlskrona – med vind i seglen” och ”Ungdom och 

livskvalitet” försökte man locka folk till staden för att bland annat jobba i den expanderande 

telekommunikationsindustrin. Vid denna tid lämnade militären den lilla ön Stumholmen strax 

utanför Trossö. De militära byggnaderna omvandlades till exklusiva bostäder och nya byggdes. 

Bostäderna blev klara lagom till bomässan Bo 93. I nedlagda bataljon af Sparre flyttade statliga 

Boverket in 1989. Nystartade Blekinge Tekniska Högskola (BTH) etablerades samma år i KA2:s 

(kustartilleriet) gamla lokaler på Gräsvik. I början av 90-talet kom färjetrafiken mellan Karlskrona 

och Gdynia igång. 1996 tog utbildningsföretaget Hyper Island över det gamla militärhäktet på 

Stumholmen. Karlskrona var inte längre i lika hög grad en avkrok. För mig som bosatte mig i 

Karlskrona i början av nittiotalet var den militära verksamhet som ändå fanns kvar en kontrast till 

livet i den civila bruksorten Olofström i västra Blekinge där jag växte upp. Det kändes exotiskt de 

gånger en u-båt syntes i vattnet utanför Kungsbron eller då den ytterst professionella Marinens 

musikkår paraderade på stadens gator Första maj.37  
                                                

 

 

 
35 Karoline Widebrant. ”Nazismen i Karlskrona före och under andra världskriget: En lokalstudie av 

nationalsocialismens utbredning i Karlskrona kommun mellan 1934-1942.” Växjö universitet, institutionen för 

humaniora, kandidatuppsats i historia, 2003, s. 46. 
36 Widebrant, s. 46. 
37 Både Marinens musikkår och Första ubåtsflottiljen har länge kämpat för sin existens i Karlskrona. Försvarsmakten 

har tre musikkårer; de andra två är Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår. De två senaste är lokaliserade till 

Stockholm. Försvarsmakten har två ubåtsbaser: Berga/Muskö utanför Stockholm och Karlskrona.   
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Karlskrona blir i Läraren framförallt en stad som Arnold speglar sin vantrivsel och leda i och 

mot slutet av romanen det motsatta. Men som jag nämnde tidigare är staden även en aktör i 

romanen, nästan som en levande gestalt. Miljöskildringen och reflektionerna kring Karlskrona 

förekommer vid de tillfällen då Arnold rör sig i sin hemstad men även då han besöker Malmö och 

Göteborg och jämför dessa städer med Karlskrona. Detta blir lämpliga tillfällen att visa hur han 

ständigt vill vara någon annanstans, även rent fysiskt. På så sätt väver jag ihop miljöskildring med 

tematiken i romanen. När han är hemma är han missnöjd med sin stad men längtar efter den när han 

befinner sig på annan ort.  

Tabellen nedan illustrerar hur Karlskrona kommer in på ett explicit sätt i Läraren. 

 
Tabell 2: Karlskrona i Läraren 

Aspekter av Karlskrona Konkreta exempel Scen i Läraren 
Det icke centrala läget 
(Karlskrona som avkrok) 

(Arnolds tankar) Hemma i lägenheten 

En detalj som ofta förknippas med 
staden 

blåsten Teater 

Arkitekturen och stadsplanen stadsplanen Uncle Sam’s 
 de breda gatorna Uncle Sam’s 
 det kolossala Stortorget Arbetsplatsträff 
 de monumentala byggnaderna flera ställen 
 statyer på Karl XI, Hans 

Wachtmeister, Erik Dahlberg 
Teater, På väg hem från Plankan, 
Promenad 

Den militära dominansen U-båtsbas Promenad 
 Militärer på stadens pubar 

onsdagskvällar och helger 
Uncle Sam’s 

Kynnet skepsis och jantelag (under utveckling) 
 nynazism och främlingsfientlighet Återblick 
Dialekten (Arnolds tankar) Uncle Sam’s 
Nya vindar ett nytt Marinmuseum (1997) (under utveckling) 
 Stumholmen som civilt (under utveckling) 

                                                                                                                                                            

 

 

 
http://www.marinensmusikkar.se/ 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/1ubflj/ 
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bostadsområde (1993) 
 Boverket i nedlagda Bataljon af 

Sparre (1993) 
Uncle Sam’s 

 världsarv (1998) ej aktuellt i Läraren 
 Högskola och IT-industri (under utveckling) 
 Polenfärja (en öppning mot 

kontinenten) 
Återblick 

 

Skolan 

Från lärdomsskola till omsorgsskola 

Kring förra sekelskiftet var högre utbildning, det vill säga möjligheter att fortsätta studera efter den 

obligatoriska folkskolan, endast förbehållet några få. Ett led i den ökande demokratiseringen var att 

även ungdomar från de lägre arbetsklasserna skulle ges möjlighet att fortsätta studera. Det är 

intressant att notera att Socialdemokraterna, som styrde Sverige under i princip hela 

nittonhundratalet, till en början var positiva till klassisk bildning, så länge den kom arbetarklassen 

till del men att de under sextiotalet ändrade ståndpunkt.38 Socialdemokraternas nya hållning var 

enligt Larsson att ”frihet och självständighet inte fick utgöra ett självändamål utan i stället en 

grundval för samarbete och samverkan”.39 I stället för att ge begåvningar inom alla samhällsklasser 

möjligheter till högre studier, fokuserade man på de svagt motiverade och svagt begåvade 

eleverna.40 Den dominerande tanken var nu att man inte fick dela upp elever utifrån förutsättningar 

och inriktning samt att man skulle betona den sociala utvecklingen framför ämneskunskaper och 

klassisk bildning.  

1962 avvecklades real- och flickskolan och grundskolan blev den obligatoriska skolformen. 

Till och med årskurs åtta skulle eleverna inte nivågrupperas utan gå i en sammanhållen klass.41 Den 

                                                

 

 

 
38 Hans Albin Larsson. Mot bättre vetande – en svensk skolhistoria. Stockholm: SNS, 2012, s. 64. 
39 Larsson, s. 69. 
40 Larsson, s. 73. 
41 Larsson, s. 68. 
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nya skolans uppgift var att ”främja elevernas allsidiga utveckling samt att därvid meddela 

kunskaper och öva deras färdigheter”.42 

Vänstervågen efter studentupproren 1968 påverkade debattklimatet i hög grad. Den så kallade 

progressivistiska pedagogiken fick enligt Larsson då ”en allt mer extrem utformning”.43 Han menar 

att synen på kunskaper och färdigheter hos dem ”relativiserades till förmån för uppmärksamhet på 

social fostran och lärprocessernas utformning. De progressivistiska idealen fick samtidigt en helt 

dominerande ställning vid lärarhögskolan, i statliga utredningar samt bland skolpolitiker och således 

inom svensk skolpolitik, vilket fick stor betydelse för framtiden.”44 I avsnittet om pedagogik går jag 

närmare in på progressivismen.  

1969 kom Lgr 69, en ny läroplan för grundskolan. Real- och studentexamen försvann och 

skolgången förlängdes.45 Grupparbeten blev ett vanligt arbetssätt och undervisningen anpassades 

mer till elevens erfarenheter och intressen.46 Inom matematiken på låg- och mellanstadiet infördes 

den beryktade mängdläran med boken Hej matematik. Inom språkundervisningen lanserades den så 

kallade direktmetoden, där man skulle lära sig genom att lyssna och tala mycket. Grammatiken fick 

en marginellt framträdande roll. Ett par veckotimmar ägnades åt fritt valt arbete, som enligt 

författaren Göran Hägg kunde bestå av ”precis vad som helst”.47 Hägg anser att kunskaps- och 

bildningsambitionerna sänktes i och med Lgr 69:s införande. Formuleringarna i läroplanen var 

enligt honom mycket vaga. Samtidigt menar han att det var tydligt att skolan i ”stället för demokrati 

genom kunskaper och lika chanser” skulle ”skapa demokrati genom medborgaranda”.48 

                                                

 

 

 
42 Larsson, s. 69. 
43 Larsson, 67. 
44 Larsson, s. 67. 
45 Larsson, s. 75. 
46 Larsson, s. 74. 
47 Göran Hägg, Välfärdsåren. Stockholm: Månpocket, 2006, s. 293. 
48 Hägg, s. 293. 
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1970 tillkom SIA-utredningen för att komma till rätta med disciplinproblem i skolan samt 

dåliga arbetsförhållanden för lärarna.49 Man lyfte fram undervisningen av svagpresterande elever, 

individualiseringen och specialundervisningen. Man skulle även ta hänsyn till ”övergången mellan 

de olika skolformerna och mellan de olika stadierna i grundskolan samt sätta in skolan i ett socialt 

och kulturellt sammanhang”.50 SIA står för ”skolans inre arbete”. Utredningen presenterade hösten 

1974 ett betänkande. Viktiga förslag var bland annat så kallad samlad skoldag, där skolan skulle ta 

ansvar för eleven även utanför lektionstiden, ny arbetsorganisation med arbetsenheter och arbetslag 

i stället för klasser, friare resursanvändning och en ny ledningsorganisation.51 Lärarnas riksförbund 

avstyrkte remissyttrandet och menade att förslagen i stället borde prövas i en omfattande 

försöksverksamhet.52  

Hägg menar att målet var att förvandla skolan ”från utbildningsväsen till anstalt för totalt 

omhändertagande” och att kombinationen ”av abstrakt högtravande fraser och reellt förakt för 

lärande är deprimerande i SIA-förslaget”.53 Eleven skulle tas om hand hela dagen och sysselsättas 

med lek, idrott och hobbyverksamhet vari det egentliga skolarbetet skulle sprängas in här och var – 

helst dock i nya, föga undervisningsliknande former.54  

1976 la regeringen fram en proposition baserad på SIA-utredningen. Huvudmotivet var att 

erbjuda verksamheter som skulle ha varit ojämlikt fördelade. Man trodde även att en samlad 

skoldag skulle ha positiv effekt med tid för läxläsning och träning av så kallade basfärdigheter. All 

nivågruppering avvisades. Regeringen tog beslut om att införa SIA-skolan, men i praktiken 

genomfördes den inte fullt ut. Kommunerna hade inte råd med lokaler och personal. 
                                                

 

 

 
49 Lärarnas historia. SIA-utredningen och Lgr 80. Tillgänglig: http://www.lararnashistoria.se/share/proxy/alfresco-

noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/a45d5a27-9338-4bd4-9b27-

6a45731661bf/download/wB_Lararhistoria_0011.pdf  [2014-08-12] 
50 lararnashistoria.se 
51 lararnashistoria.se 
52 lararnashistoria.se 
53 Hägg, s. 365. 
54 Hägg, s. 365. 
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Som jag förstår det ledde processen med SIA-utredningen, även om den aldrig antogs fullt ut, 

fram till den nya läroplanen Lgr 80. Starkare än tidigare framhölls skolans fostrande uppgift.55 Alla 

övergripande kunskapsmål var strukna till förmån för ”självständigt, kritiskt tänkande, 

samarbetsförmåga och handlingslust”.56 De två blocken SO- och NO-ämnen skapades. 

Undervisningstiden i historia minskades.57 Pryo (praktisk yrkeslivsorientering) blev prao (praktisk 

arbetslivsorientering) där sex veckor togs från undervisningstiden.58 Trots viss oenighet var 

pedagogerna eniga om att elevens egen verklighetsbild skulle ligga till grund för stoffurvalet.59 

Resurser avsattes för att eleverna skulle tillägna sig så kallade basfärdigheter som inte 

preciserades.60 Elevaktiva arbetssätt betonades mer än tidigare och behörighetskraven till gymnasiet 

sänktes.61 Lgr 80 var enligt Larsson ett försök att underlätta för de mindre studieinriktade eleverna. 

Men inte heller Lgr 80 kom i praktiken helt att genomföras.62 

Utvecklingen under 1900-talet har alltså succesivt gått från lärdomsskola för de läsbegåvade 

till en demokratisk omsorgsskola för alla, vilket fått till följd att synen på pedagogik och kunskaper 

förändrats. Från att ha varit specialister blev lärarna generalister. Statusen på läraryrket sjönk och 

lärarna fick allt sämre villkor (hårdare reglerad arbetstid, mindre frihet och sämre löneutveckling). 

Som vi ska se i nästa avsnitt är kommunaliseringen snarast kulmen på en lång utveckling. Följden 

blev enligt Leif Lewin, professor i statsvetenskap, att många lärare tappade sugen.63  

                                                

 

 

 
55 lararnashistoria.se 
56 Hägg, s. 366. 
57 Hägg, s. 366. 
58 Larsson, s. 78. 
59 Larsson, s. 78. 
60 Larsson, s. 78. 
61 Larsson, s. 78. 
62 Hägg, s. 366. 
63 SR P1, Vetandets värld. Lärarnas arbete förändrades när kommunen tog över skolan. [Radioprogram] Sveriges 

Radio, P1, 2014.08.13.  
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 Nu ska vi läsa från 1948    Nu läser vi från 1977 

 

Ovan ser vi två illustrationer från olika tidsperioder. Den första är ur Nu ska vi läsa. Illustrationen är 

gjord av Ingrid Vang Nyman. Den andra illustrationen kommer från den omarbetade och 

moderniserade versionen Nu läser vi A. Illustrationen är gjord av Ylva Kjellström–Eklund.64 Hägg 

tolkar första bilden med orden ”stillhet och ordning och organiserad verksamhet”.65 Den andra 

bilden beskriver han som ”flumskola”. Enligt bokens lärarhandledning visar bilden ”en avspänd 

klassrumssituation”.66 Hägg tycker att ”ingen ordnad verksamhet pågår”, att alla i stället ”myser, 

                                                

 

 

 
64 Stina Borrman, Ester Salminen & Frits Wigforss. Nu ska vi läsa – första boken. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 

1967. 

Stina Borrman, Kjersti Mathis, Ester Salminen & Vera Wigforss. Nu läser vi A – läseboken. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell Läromedel AB, 1977. 

Rättigheterna (©) till Ingrid Nyman Vangs bild innehas av Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB. Rättigheterna till Ylva 

Kjellström-Eklunds bild innehas av dottern Erika Eklund-Wilson.  
65 Hägg, s. 174. 
66 Hägg, s. 296. 
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småpratar och slappar, frökens närvaro verkar egentligen överflödig”.67 Det finns slående skillnader 

mellan bilderna men också många likheter. Jag anser att Hägg är lika drastisk och onyanserad i sin 

tolkning som dagens skoldebatt är det. På den andra bilden sitter elever och lärare förvisso lite hur 

som helst, på bänkar, på kuddar och på stolar (med slapp hållning), men alla ser fokuserade och 

glada ut. De lyssnar lugnt och intresserat på sin klasskamrat som berättar om teckningen av Bimbo. 

Det är inte kaos som råder. Lika väl som eleverna på första bilden kan lära sig något av sin 

klasskamrat som berättar för dem om något, kan eleverna på andra bilden göra det. Mitt intryck är 

att ingen av lärarna ovan är på väg att tappa sugen. 

Kommunaliseringen 

Handlingen i romanen Läraren utspelar sig 1997. Det uttrycks inte explicit i texten, men utifrån 

tidsmarkörer blir detta ändå tydligt. Det är några år efter gymnasieskolreformen 1994 och den så 

kallade kommunaliseringen 1989, som innebar att huvudmannaskapet för skolans personal 

överfördes till kommunerna.68 Förändringarna som gjordes i samband med kommunaliseringen kan 

sammanfattas med orden avreglering, decentralisering och målstyrning.69 Dessa förändringar och 

hur de mottogs bildar bakgrund till Läraren.  

Anledningarna till förändringarna var flera. Staten ville spara pengar och samtidigt binda 

lärarna hårdare vid sina arbetsplatser. Lärarna tvingades efter kommunaliseringen utföra fler sysslor 

än att förbereda lektioner och undervisa. Man hävdade att skälet var att man ville flytta makten 

närmare lärarna, men ”när det kom till kritan lyssnade överhuvudtaget ingen på dem utan man 

körde över dem med fula knep och tvång”.70 Kanske, menar Kornhall, fanns även ett förakt från 

arbetarrörelsen mot de akademiskt utbildade ämneslärarna.71 Kommunpolitikerna såg att det skulle 

leda till ökad makt om de själva fick ansvar för pengarna. Staten skulle fortsätta att ansvara för 
                                                

 

 

 
67 Hägg, s. 296. 
68 Larsson, s. 87. 
69 Sven Hartman. Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och kultur, 2005, s. 67. 
70 Kornhall, s. 46. 
71 Kornhall, s. 47. 
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övergripande målfrågor.72 Motstånd fanns emellertid hos de båda lärarfacken och den dåvarande 

utbildningsministern Bengt Göransson. Men trots protesterna genomdrevs kommunaliseringen.73  

Larsson hävdar att den nye skolministern Göran Perssons strategi gick ut på att använda 

lärarnas missnöje med dåliga löner som hävstång. Med löfte om rejäla lönepåslag skulle de 

lärarfackliga organisationerna ”lockas att lämna sitt motstånd mot kommunalisering, det vill säga 

att för högre lön ta risken av försämrade arbetstider och anställningsvillkor.”74 Göran Persson 

hävdade själv att: ”Strategin var att sockra lönebudet så mycket att det skulle vara svårt för 

lärarfacken att inför sina medlemmar försvara varför man inte förhandlat hem det.”75 

Förändringarna i samband med kommunaliseringen var många. Ämnen blev till så kallade 

kurser. Begreppen kärnämnen/karaktärsämnen samt bokstavsbetyg infördes samtidigt med mål- och 

resultatstyrning.76 Att alla program blev treåriga berodde på att de ansvariga ansåg att det moderna 

samhället krävde mer teoretiska kunskaper av alla, en i och för sig välmenande tanke. Men i 

praktiken fick många skoltrötta elever, eller elever som inte var intresserade av eller lämpade för 

teoretiska studier, IG i flera kurser och hamnade på det individuella programmet, som snabbt 

förvandlades till ett uppsamlingsprogram. Linjer bytte namn till program och blev treåriga och 

högskoleförberedande. Lärare och elever försökte med varierande förmåga och resultat sätta sig in i 

förändringarna i samband med kommunaliseringen. Vissa spjärnade emot och gjorde som de alltid 

gjort medan andra var mer villiga att anpassa sig.  

                                                

 

 

 
72 Hartman, s. 67. 
73 Larsson, s. 88. 
74 Larsson, s. 88. 
75 Kornhall, s. 47f. 
76 ”1994 – 2010 undervisningsämne i gymnasieskolan i vilket eleverna skulle läsa en identisk kurs, oberoende av vilket 

program de följde. Avsikten var att alla program härigenom skulle kunna vara högskoleförberedande.” Larsson, s. 185. 
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Skolans styrning 

Skolöverstyrelsen som tidigare hade styrt skolan på statlig nivå försvann över en natt.77 Syftet var 

delvis, vilket enligt Kornhall inte sas rakt ut, att man ville ge universitetspedagoger med stark 

ideologisk inriktning ett större inflytande.78 I stället inrättades Skolverket och senare 

Skolinspektionen. Länsskolnämnderna försvann även i denna veva, vilket till exempel innebar 

minskad kontroll av de läromedel som användes. Lärarnas arbetstider och arbetsplatsförlagda tid 

drabbades också. Tidigare hade lärarna haft frihet att lämna sin arbetsplats när lektionerna var 

avklarade och förbereda sig var och när de ville. Friheten tillsammans med de långa sommarloven 

stack i ögonen på dem som inte var insatta i skolans verksamhet.79 Från och med 1996 skulle lärarna 

utifrån det nya avtalet befinna sig på arbetsplatsen trettiofem timmar i veckan. Utöver det hade de 

en pott på tio timmar av så kallad förtroendetid som de fick använda hemifrån, exempelvis till 

elevsamtal per telefon. Många lärare var, enligt Larsson, motståndare till den ökade kontrollen som 

ändå infördes utan större svårigheter.80 

Nya läroplaner och kursplaner infördes 1994. För gymnasieskolan gick läroplanen under 

namnet Lpo 94. Det nya var den så kallade mål- och resultatstyrningen. Vägen till kunskapsmålen 

kunde variera, men kursmålen skulle vara orubbliga oavsett man gick industri- eller 

naturvetenskapliga programmet.81 Syftet var att höja den nationella likvärdigheten. Den nu ytterst 

                                                

 

 

 
77 Kornhall, s. 46-49. Larsson, s. 165. 
78 Kornhall, s. 60. 
79 Lärarna hade från och med 1996 en årsarbetstid som utslagen över året skulle bli 45 ”klocktimmar” i veckan de 

veckor de undervisade, vilket ju är fem timmar mer än normal fyrtiotimmarsvecka. En annan sak var 

undervisningsskyldigheten, den s.k. ”usken”, som många lärare upplevde som väldigt orättvis, då vissa lärare hade en 

usk på ca 20 timmar i veckan medan andra exempelvis hade 26. ”Usken” plockades formellt bort 2000. 
80 Larsson, s. 87. 
81 Enligt Per Kornhall blev det inte något av den tänkta resultatstyrningen eftersom han menar att man inte kan följa upp 

resultaten med så luddiga mål som var fallet. I praktiken kände sig många lärare tvingade att göra avkall på målen. 

Alltså fungerade inte tanken om gemensamma kärnämneskurser. 
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tunna läroplanen var formulerad utifrån ”principen att undvika konkretisering”.82 I praktiken 

betydde det ”att lärarna vid varje skola fick försöka tyda kursplanerna och efter förmåga omsätta 

dem i handling, ämne efter ämne.”83 Detta var en krävande uppgift eftersom läroplanen med 

Kornhalls ord var den ”flummigaste någonsin”.84 Det fanns alltså paradoxalt nog både en strävan 

efter ”nationell likvärdighet samtidigt som lärare och elever skulle besluta om innehåll och 

arbetssätt.”85 I den nya läroplanen talades mindre om kunskap och mer om handledning, metoder, 

möte mellan stoff och elev och elevens totala personlighetsutveckling. Utgångspunkten var tanken 

att ingen kunskap går att förmedla.86 

Behörighetsreglerna luckrades upp under nittiotalet, både när det gäller skolledare och lärare. 

För att bli rektor skulle man tidigare ha varit ”behörig till ordinarie tjänst som lärare vid skolform 

som ingår i rektors arbetsområde”.87 Detta ändrades till: ”Som rektor eller förskolechef får bara den 

anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.”88 Eftersom alla 

människor förvärvat någon form av pedagogisk insikt betydde bestämmelsen enligt Larsson att ”till 

rektor kan vem som helst utses”.89 Även lärarnas behörighet kom enligt honom att bli något ytterst 

relativt. 

                                                

 

 

 
82 Larsson, s. 92. 
83 Larsson, s. 92. 
84 Kornhall, s. 48. 
85 Larsson, s. 92. 
86 Kornhall, s. 40, 62. 
87 Larsson, 163. 
88 Larsson, s. 163. 
89 Larsson, s. 163. 
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Förändringar i samband med kommunaliseringen 

Marknadslogik 

Friskolereformen genomfördes 1992 av Carl Bildts regering. Tanken var att den ökade 

konkurrensen och valfriheten skulle höja kvaliteten. Frågan är om det blev så. Det låg emellertid i 

tiden med valfrihet och decentralisering. Även Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som 

traditionellt varit ganska skeptiska till privatisering och marknadskrafter, stödde dessa tankar.90 

Elevpengen infördes för att ”göra ekonomin synlig genom att knytas till föräldrar och elever 

efter sitt marknadsvärde”.91 Elevpengen innebär att till varje elev är knuten en summa pengar som 

den skola får där eleven valt att studera. Men i praktiken bidrog elevpengen, tillsammans med 

läroplaner och friskolor, till att minska likvärdigheten mellan skolor och öka segregeringen i fråga 

om klass och etnicitet. Sverige ett av de länder där marknadsanpassningen av skolan har drivits allra 

längst.92 Under flera år var reaktionerna få, men sedan 2012 pågår en debatt i media om 

privatiseringen av vård och skola. Kornhall menar att det finns bra friskolor men att friskolorna 

överlag varit negativa för likvärdigheten i det svenska skolsystemet. 

Datorernas intåg 

Under nittiotalet gjorde datorerna entré på allvar i det svenska samhället, och skolan tog okritiskt 

emot den nya tekniken. Det fanns dock inget stöd i vetenskaplig forskning för att datorer skulle göra 

undervisningen bättre.93 Leif Alsheimer är skarpt ifrågasättande i sin bok Bildningsresan: 

 
Datorernas hämningslösa intåg har skett med hjälp av rena floskler och den lättillgängliga 

informationssökningens förträfflighet. Information ska ’erövras’ via nätet. Det är ett tidens tecken när 

                                                

 

 

 
90 Kornhall, s. 94.  
91 Hartman, s. 70. 
92 Kornhall, s. 92.  
93 Leif Alsheimer. Bildningsresan – från ensidig instrumentell utbildning till sammanhangsskapande bildning. 

Stockholm: Prisma, 2004, s. 81ff. 
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information tros kunna ersätta kunskap. [...] Man förbiser att information – hur omfattande, uppdaterad, 

korrekt och sökbar den än är – inte är samma sak som kunskap, för att inte tala om visdom.94  

 
Alsheimer är tydlig med att levande lärare är åtskilligt bättre än döda datorer. Om man 

överhuvudtaget ska kunna hitta och smälta information på nätet behöver man förkunskaper om 

sökvägar, källkritik men även ämneskunskaper.   

I Läraren skildras hur skolan under denna datoroptimistiska epok sjöng datorernas lov. På 

min egen arbetsplats inreddes åtskilliga datasalar utrustade med den senaste tekniken. Lärarna 

anmodades av frälst skolledning att lägga sin fortbildning på att lära sig mejla, söka på nätet och ta 

det europeiska datakörkortet. 

Pedagogik 

Den så kallade pedagogismen 

En anledning till att det gått utför med svensk skola är enligt Enkvist, Larsson, Alsheimer och 

Eberhard den så kallade pedagogismens dominans inom lärarutbildningen och på Skolverket.95  

Enligt Enkvist anser pedagogisterna att grupparbete är bättre än lärarledd lektion, läxläsning 

och betyg ifrågasätts och examen anses överflödig.96 Misslyckanden i skolan förklaras enligt henne 

hos pedagogisterna med yttre faktorer. Larsson hävdar att pedagogisterna menar att den sociala 

fostran anses viktigare än ämneskunskaper.97  

Pedagogismen började influera den svenska skolpolitiken redan på femtiotalet och fick en allt 

starkare ställning i Sverige efter studentupproren 1968.98 Den är inspirerad av forskare som Jean 

Piaget, John Dewey och Lev Vygotskij. Pedagogisterna kritiseras av Kornhall, Larsson och Enkvist, 

men Kornhall menar samtidigt att pedagogisterna många gånger missförståtts och förvanskats. Som 
                                                

 

 

 
94 Alsheimer, s. 81. 
95 Kallas ibland även progressivism. 
96 Enkvist, s. 76f. 
97 Larsson, s. 67. 
98 Larsson, s. 67. 
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jag nämnt tidigare var syftet då Skolöverstyrelsen ersattes av Skolverket förmodligen att låta den 

pedagogistiska ideologin få ett större inflytande över skolan.99  

Enkvist är den av de skolkritiker jag läst som allra tydligast tar avstånd från pedagogismen. 

Hon verkar mena att det är fackpedagogerna som har gjort att det idag talas allt mindre om studier i 

skolan och mer om skolarbete och att den utbredda synen är att inlärning ständigt måste vara 

rolig.100 En annan följd av pedagogismen är enligt henne att det numera anses att man ska ignorera 

det som är dåligt och i stället enbart berömma det som är bra. Eberhard är inne på samma linje när 

han skriver att man inom pedagogik och beteendevetenskap har ”funnit att positiv feedback 

fungerar bättre än negativ, vilket skolan tagit fasta på i övermått och därför tagit bort alla 

bestraffningar.”101 Han menar att även negativ feedback kan ha positiv effekt om den upplevs som 

konstruktiv. 

Synen på ämneskunskaper 

Tidigare var det, enligt Larsson, självklart att en lärare skulle besitta gedigna ämneskunskaper och 

lika självklart att eleverna efterhand skulle få en bred ämnesmässig grund att stå på. Men med start 

på sjuttiotalet försköts fokus från undervisningen till andra sysslor som lärarna förväntades utföra.102 

Utvecklingen fortsatte i samma riktning. Nya uppgifter som infördes på nittiotalet var 

dokumentation, mentorskap, möten (lärarlag, arbetsplatsträffar, uppföljningar, elevvårdskonferenser 

m.m.) utvecklingssamtal, skrivande av studieplaner och handledning. Larsson sammanfattar hur 

läraryrket förändrades delvis genom en helt ny syn på ämneskunskaperna:  

 
Genom borttagandet av de olika lärarkategoriernas yrkesbenämningar, upplösandet av deras 

behörighetsregler, upplösningen av timplanerna, betonandet av den fysiska närvaron i skolan och 

nedtoningen av ämneskompetensen, tillkomsten av nya administrativa arbetsuppgifter, kommunpolitikers 

                                                

 

 

 
99 Kornhall, s. 51. 
100 Enkvist, s. 76. 
101 Eberhard. I trygghetsnarkomanernas land. Stockholm: Månpocket, 2006, s. 130. 
102 Hartman, s. 73. 
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och organisationskonsulters påståenden om att lärare inte behöver förbereda lektioner som förr nu när 

Internet finns, blev läraryrket avspecialiserat och i den meningen avprofessionaliserat.103  

 

Läraren förminskades alltså till en stödjande och stimulerande handledare och allmänresurs i 

skolan, en ”trivselvaktmästare” i stället för lärare, för att använda Larssons ord.104 Han pekar på 

arbetslagens införande som ett led i utvecklingen. Dessa infördes för att man lättare skulle kunna 

samverka (ett flitigt använt ord under denna tid) över ämnesgränserna. Följden blev att 

ämnesinstitutionerna förföll.105  

Lika eller olika: demokratisering och individualisering 

En utbredd men problematisk tanke i skolvärlden är att alla är lika i betydelsen att alla har samma 

förutsättningar. Eberhard ifrågasätter detta. Han är tydlig med att alla har samma människovärde 

och att alla ska ges samma möjlighet att få en likvärdig skolgång men att alla självklart inte är 

utrustade med samma förutsättningar, varken genetiskt eller miljömässigt. Enligt honom desarmerar 

denna ”förvridna jämställdhetsiver” lärarnas auktoritet och tillåter inte någon att gå ”ut skolan med 

underkända betyg. En åtgärd som endast får till effekt att man måste sänka kraven för att få alla 

godkända.”106 Detta kan enligt honom inte få annat än negativa konsekvenser, då gymnasierna fylls 

av elever med bristande förkunskaper och då högskolorna senare får uppleva samma sak. 

Ordet elevdemokrati är flitigt använt och innebörden förstås viktig, men hur mycket kan och 

bör eleverna till exempel påverka innehållet i kurserna? Har vuxenvärlden över huvud taget något 

ansvar att bestämma vad den yngre generationen har nytta av att kunna i framtiden? Eleven i 

centrum är en annan vanlig paroll. Den uttalas av skolledare och lärare som verkar tycka att det är 

självklart att eleven bara har rättigheter, inga skyldigheter, att det är fel av lärare att ställa krav. 

Enkvist skriver: ”När eleven står i centrum hamnar följaktligen annat i bakgrunden, till exemple 

                                                

 

 

 
103 Larsson, s. 133. 
104 Larsson, s. 134. 
105 Larsson, s. 109. 
106 Eberhard, s. 130. 
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[sic] vikten av kunskaper, krav, lärarens auktoritet och regler för uppträdande – kort sagt referenser 

till ett gemensamt kulturellt och socialt kunnande.”107  

Individualisering är ett annat av alla trendiga begrepp i skolvärlden. Att individualisera 

innebär att läraren ska kunna ta större hänsyn till varje elev och lägga upp undervisningen efter var 

och ens förutsättningar. Kornhall menar att tanken är god men att individualisering i princip är 

omöjlig att uppnå i en klassrumssituation med en lärare och en klass på trettio elever.108  

Både demokratisering och individualisering är exempel på välmenande ambitioner. Men min 

uppfattning är att begreppen ofta används slappt. De har blivit stereotyper eller klichéer som i värsta 

fall får elever att tro att de har verkligt inflytande och lärare att tro att de är mer demokratiska än de 

i själva verket är. Det blir på så sätt en form av skendemokrati och skenindividualisering.  

Både Eberhard och Enkvist menar att rättvisan i den svenska skolan är artificiell, och jag kan i 

många avseenden hålla med. Enkvist skriver att skolan inte längre hjälper ”de okunniga att bli 

kunniga och kultiverade utan får dem att tro att de redan är det.”109 Det blir, för att använda David 

Eberhards uttryck, en ”lose-lose-situation utan någon vinnare”.110 Skolan verkar i stället ”syfta till 

att försöka dölja för eleven att denne inte klarar något genom att ignorera att så är fallet”.111 Kanske 

upplever någon denna hållning som elitistisk i och med att den fokuserar på att människor har olika 

begåvning, men han menar, och jag tror att han har rätt, att det inte finns några ”dåliga elever som 

mår bättre av att låtsas som om de är lika bra som sina jämnåriga kamrater. För innerst inne vet de 

ändå sin begränsning och begränsningen blir inte mindre för att man inte låtsas om den.”112 Vi lever 

”i ett land där alla får vara lucia på dagis. Och sedan får alla dricka champagne på lastbilsflaket”.113 

Sverige är enligt honom ”det enda land i världen där man kan ta studentexamen och skrika ’ja vi har 
                                                

 

 

 
107 Enkvist, s. 91. 
108 Kornhall, s. 77f. 
109 Enkvist, s. 110. 
110 Eberhard, s. 132. 
111 Eberhard, s. 124. 
112 Eberhard, s. 124. 
113 David Eberhard. Ingen tar skit i de lättkränktas land. Stockholm: Månpocket, 2009, s. 114.  
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tagit studenten, ja vi har tagit studenten – fy fan vad vi är bra’ på ett lastbilsflak utan att vara 

godkänd. För det har blivit en mänsklig rättighet att ta studentexamen.”114 Ännu märkligare blir det 

om man betraktar det faktum att studentexamen försvann i och med införandet av Lgr 69.115 

Skoldebatten idag 

Ett krig mellan två läger 

Med jämna mellanrum blossar debatten om skolan upp. Hösten 2013 var den utlösande faktorn 

resultatet i 2012 års PISA-undersökning.116 PISA undersöker vart tredje år femtonåriga elevers 

kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse.117 Kornhall menar att ett vanligt 

missförstånd är att PISA mäter ”enkla faktakunskaper utan koppling till verkligheten”. I själva 

verket mäts kunskaper och färdigheter som är viktiga i vardagslivet.118 Under flera år har svenska 

elevers resultat sjunkit i de områden som PISA mäter. Kornhall menar att det mest alarmerande är 

att resultaten sjunker mest bland det som brukar kallas de svaga eleverna.119 Utvecklingen som 

speglas i de nationella proven i matematik för årskurs nio är lika skrämmande tydlig.120 De svaga 

eller lågpresterande eleverna blir oftast kvar medan de bättre söker sig till andra skolor. Även 

etniskt blir skolan mer homogen och mindre likvärdig.121 Men trots de uppenbara resultaten i 

testerna verkar en del inte vilja se verkligheten. Andra ser och menar att det är friskolorna som är 

boven till krisen i den svenska skolan, till exempel Sten Svensson och Daniel Suhonen.122 Övriga 

orsaker som tas upp som tänkbara anledningar är klasstorleken, att skolan har för lite resurser och 
                                                

 

 

 
114 Eberhard, 2009, s. 113f. 
115 Wikipedia. 
116 Publicerad i december 2013. 
117 Kornhall, s. 16. 
118 Kornhall, s. 16.  
119 Kornhall, s. 17.  
120 Kornhall, s. 22. 
121 Kornhall, s. 25. 
122 Sten Svensson & Daniel Suhonen. ”Skolutredare missar avgörande frågor”. SvD, 2014.02.12. 
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att lärarna helt enkelt är för dåliga, vilket delvis kan förklaras med att kraven för att komma in på 

lärarhögskolan är obefintliga. 

Med anledning av de dåliga resultaten på den senaste PISA-undersökningen tillsattes en 

utredning där OECD:s chef Andreas Schleicher analyserar anledningarna till resultatet. Han är en av 

dem som verkligen betonar vikten av bra lärare: ”No education system is better than it’s [sic] 

teachers”.123 Det avgörande är enligt honom inte beloppen som satsas på skolan. Han avfärdar också 

myten om att svenska elever skulle vara kreativa och innovativa. De är enligt honom varken 

kreativa eller bra på faktakunskaper.124 

2012 års PISA-resultat väckte stor uppmärksamhet i medierna när den publicerades i 

december 2013. De flesta var i princip eniga om att skolan var i kris. Men hur mycket och vad 

krisen berodde på bråkades det om. Områden som kom fram i de många tidningsartiklarna var bland 

annat betyg eller inte, ordning och reda, likvärdighet och klassperspektiv, mätbara kunskaper, 

läsförståelse och lästräning, humaniora och bildning, marknad, friskolor och kundtänkande, 

kommunaliseringen, skolutredningen, lärarrollen och lärarnas status och lön men även det 

västerländska samhället i stort. 

Ytterligare en utredning som gjordes med anledning av de dåliga resultaten i PISA-

undersökningen är skolutredningen där professor Leif Lewin analyserade effekterna av 

kommunaliseringen. Utredningen presenterades den 10 februari 2014. Lewin hävdar i den att 

kommunaliseringen var ett misslyckande och att skepsis och misstänksamhet gentemot lärarna 

underminerade en hel yrkeskår.125 Han påpekar dock att allt inte kan skyllas på kommunaliseringen 

och att den hade kunnat lyckas om inte regeringen släppt taget. Kommunaliseringen gick enligt 

honom för snabbt och decentraliseringen blev mer omfattande än vad regeringen tänkt sig.126 Maria 

Sundén Jelmini sammanfattar utredningen: ”Lärarlönerna halkade efter, trots att arbetsuppgifterna 

                                                

 

 

 
123 Maria Sundén Jelmini. ”Rätt satsningar kan vända skolresultaten”, SvD, 2014.02.19.  
124 Maria Sundén Jelmini. ”Rätt satsningar kan vända skolresultaten”, SvD, 2014.02.19. 
125 Maria Ludvigsson. ”Från lärare till kunskapslots”, SvD, 2014.02.11. 
126 Maria Sundén Jelmini. ”Skolreform får underkänt”, SvD, 2014.02.11. 
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blev fler. Läraryrket tappade i attraktivitet. Kommunerna fördelar resurser till skolan i olika 

omfattning. Det som skulle effektivisera skolan och höja kvaliteten, att ge kommunerna ansvar för 

skolan, bidrog istället till att svenska elevers kunskaper sjönk och skillnaderna mellan skolorna 

ökade.”127  

En aning tillspetsat kan man hävda att det finns två läger i den hetsiga och polariserade 

debatten om skolan: förespråkarna för pedagogismen utgör ena lägret medan förespråkarna för 

pluggskolan utgör andra. Ena lägret hävdar att kunskap varken kan mätas eller förmedlas och att 

betyg och prov stressar och till varje pris bör undvikas. Till och med läxor ska avskaffas. 

Idéhistorikern och samtidigt bildningsaristokraten Sven-Eric Liedman är en av dem som från ett 

vänsterperspektiv ifrågasätter Björklunds linje. Andra lägret, som främst symboliseras av Jan 

Björklund, som innehaft posten som skolminister sedan 2006, lyfter fram problemen i 

omsorgsskolan: bristande ordning, kravlöshet och sjunkande kunskaper. Han vill införa betyg i allt 

lägre åldrar och att läraren åter ska ta plats vid katedern.  

Man kan fråga sig om denna polariserade debatt gagnar skolan. Jonas Aspelin, professor i 

pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, menar att man i stället bör hitta en syntes mellan den 

traditionella lärcentrerade skolan och den progressiva elevcentrerade skolan, eller om man så vill, 

mellan kunskapsskola och omsorgsskola. Detta är enligt honom något som de flesta lärare i 

praktiken gjort hela tiden .128 Jag tänker mig att det ur spänningsfältet mellan kunskapsskola och 

omsorgsskola ska gå att formulera en hel del träffande poänger i Läraren. I tabellen nedan har jag 

schematiskt och tillspetsat försökt ställa dessa två hållningar mot varandra. 
 

Tabell 3: Kunskapsskola kontra omsorgsskola 

Kunskapsskola Omsorgsskola 
Betyg Inga betyg 
Sortering, exkluderande Ingen sortering, inkluderande 

                                                

 

 

 
127 Maria Sundén Jelmini. ”Skolreform får underkänt”, SvD, 2014.02.11. 
128 Jonas Aspelin. ”En tredje väg för skolan”. Skola & samhälle [www.skolaochsamhalle.se], 2013. 
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Krav Kravlöshet 
Styrning exempelvis genom kanon Välja fritt, frihet från traditionen 
”Absoluta” kunskaper Relativism 
Kunskaperna i centrum Eleven i centrum 
Styrning Elevinflytande 
Fostran Vägledning 
Förmedling Grupparbete, projekt, eget sökande  
”Ordning och reda” ”Flum” 
 

Samhället 

Mentalitet i samhället som drabbar även skolan 

En förändrad syn på bildning 

Leif Alsheimer blev uppmärksammad 1997 när han, efter att ha reagerat på att juridikstudenter vid 

Internationella handelshögskolan i Jönköping var skrämmande dåligt allmänbildade, startade kursen 

Core Curriculum – en bildningsresa. Kursen gick ut på att studenterna som kurslitteratur även 

skulle läsa skönlitteratur och annan facklitteratur än den juridiska, eftersom Alsheimer ansåg att 

jurister som skulle jobba med människor verkligen behövde en bred bildning. Högskoleverket och 

många andra konstaterade att kursen blev en succé.  

Enligt Alsheimer har både det humanistiska bildningsidealet förändrats i samhället och i 

skolan: ”Under lång tid har hyllningarna till kunskapssamhället gått hand i hand med devalveringen 

av ämneskunskaperna och låt-gå-attityd till skolan som arbetsplats.”129 Han tror att konsekvenserna 

blir att vi får ”färre intellektuellt orienterade medborgare som kan föra en offentlig debatt på annat 

plan än ytans, om annat än särintressen, och som kan ta sig an och stå emot den kommersiella 

populärkulturen.”130 Anledningen till utvecklingen är enligt honom att vuxenvärlden har abdikerat 

och avsagt sig ”sitt ansvar och rollen som ansvarig och främste vägledare för den yngre 
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generationen”.131 Abdikationen gäller lärare, föräldrar såväl som politiker, den gäller nedrustning av 

kommunal barnomsorg och folkbibliotek.132  

Alsheimer menar att barn idag fostras av barn vid lärarlösa lektioner.133 Tomrummet som 

uppstår fylls i stället av kommersiella krafter. Denna utveckling har underlättats av:  
 

[...] en allmän mentalitetsförändring i samhället. Det har vuxit fram en atmosfär som snarare än att 

uppmuntra människor att reflektera och tänka självständigt hyllar det banala, det tramsiga, till och med 

det snaskiga. Vi har fått en kultur som skyr allt vad nyanser heter och som delar upp världen i vitt och 

svart, goda och onda, ’vi’ och ’dom’, som uppmanar oss att tänka på oss själva och strunta i andra.134 

 

Även Eberhard visar på liknande tendenser i samhället. De vuxnas auktoritet i samhället och i 

skolan har enligt honom markant minskat de senaste decennierna.135 Som ett exempel på detta 

nämner han att det idag i stort sett aldrig är ”acceptabelt för andra vuxna än föräldrarna (och ofta 

inte ens de) att säga till ouppfostrade barn.”136 Eberhard söker förklaringen i rädsla för att axla 

vuxenrollen med allt ansvar det innebär. Han menar att de vuxna hellre vill vara kompisar och 

slippa ta ansvar. Att vuxna skulle bestämma, enligt honom: ”skulle ju innebära att vi inte är deras 

kompisar. Och är vi inte deras kompisar så måste vi ju vara deras föräldrar. Och är vi deras föräldrar 

så är vi ju inte coola tonåringar längre. Nej, då är vi ju gamla stofiler. Och sådana vill vi ju inte 

vara.”137  

Den förändrade synen på bildning verkar alltså, likt många andra problem i skolan, hänga 

ihop med förändringar i det omgivande samhället. Därför ska jag försöka tränga ner ännu djupare i 

tendenser i samhället. Vad säger Eberhard och Heberlein? 
                                                

 

 

 
131 Alsheimer, s. 19. 
132 Alsheimer, s. 21, 32f. 
133 Alsheimer, s. 21. 
134 Alsheimer, s. 33. 
135 Både Eberhard och Heberlein använder Alsheimers uttryck att vuxengenerationen har ”abdikerat”. 
136 Eberhard, 2006, s. 104. 
137 Eberhard, 2006, s. 109. 
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Trygghetsnarkomani, curling och allmän kravlöshet 

Eberhard menar att vi i Sverige har utvecklat ett överdrivet behov av trygghet och kontroll, vilket 

gör oss allt räddare och snart helt livsoförmögna, eftersom vi förlorar förmågan att hantera 

krissituationer.138 Detta överdrivna behov definierar han som ett nationellt paniksyndrom som har 

lett till att dagens elever och studenter inte vill anstränga sig. Samhället har skapat 

trygghetsnarkomaner som inte tål motgångar.139 Med tanke på vad som framkom i förra avsnittet 

om att vuxenvärlden abdikerat kan detta verka paradoxalt. Men jag tror att ett ökat kontrollbehov 

och en ökad ängslighet från vuxnas sida mycket väl kan existera parallellt med ett minskat egentligt 

ansvarstagande. Vuxna (föräldrar såväl som lärare) som inte gradvis vågar lämna över ansvaret till 

sina barn (eller elever) för att de ska mogna och stå på egna ben, som inte vågar ställa rimliga krav, 

tar inte sitt ansvar. Dagens curlingföräldrar, som sopar undan alla svårigheter och försöker ge 

barnen en perfekt barndom, är enligt Eberhard ett delfenomen i det nationella paniksyndromet.140 

Effekten tror jag blir att barnen tappar respekten för sina föräldrar vilket inte alls gör dem trygga 

och harmoniska.  

Den allmänna kravlösheten i samhället har förmodligen fått flera effekter. Enligt Eberhard är 

en av dem att det nästan blivit tabu att testa barn och ungdomar. Han ställer sig frågan om ”det är 

konstigt att vi sen när vi utsätts för tester klarar oss så dåligt? Är det konstigt att vi får panik inför 

minsta krav eller blir deprimerade av att vi inte fick den flickvännen vi bett om?”141  

Kränkningar och ansvar 

Både Eberhard och Heberlein hävdar att det har gått inflation i kränkningar i Sverige. Folk blir idag 

kränkta för minsta oförrätt, och uppfattningen att om något upplevs som en kränkning så är det en 

                                                

 

 

 
138 Eberhard, 2009. 
139 Eberhard, 2006, s. 134. 
140 Eberhard, 2009, s. 48.  
141 Eberhard, 2006, s. 143. 



  
 

37 
  
 

 

 

kränkning ifrågasätts sällan. För att komma tillrätta med detta menar Heberlein att vi självklart 

måste diskutera objektiva kriterier för vad som är en kränkning.142  

Heberlein hävdar att vi väjer för att utkräva ansvar när någon gjort fel. I stället tycker vi synd 

om och ömkar förövarna och anser att de är offer. Men ”att ömka och tycka synd om är inte att vara 

godhjärtad eller schysst.”143 Enligt henne är det att svika. Vi vill väl men gör de unga en björntjänst. 

Att påstå att offer är naiva, aningslösa och utan ansvar, skriver hon: ”kan i själva verket vara lika 

kränkande och stigmatiserande som att anklaga dem för deras viktimisering.”144 Enligt henne pågår 

det en massflykt från ansvar i samhället, och detta stämmer med vad som tidigare sagts om en 

vuxenvärld som abdikerat och ungdomar som bara anser att de har rättigheter men inga 

skyldigheter. Denna massflykt från ansvar har möjliggjorts och uppmuntras av ett samhällsklimat 

”där det blivit fult att skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer – för förtryckande 

strukturer, dåliga gener eller taskiga uppväxtförhållanden.”145  

Ansvar innebär enligt Heberlein, förutom att värna om sina rättigheter, även att respektera 

sina skyldigheter. Hon menar att: ”många tycks ha glömt bort att varje rättighet också innebär en 

skyldighet och den främsta skyldigheten en människa har är att ta ansvar för sitt liv, sina val och 

sina handlingar, i relation till sina medmänniskor och för mänsklighetens framtid.”146  

Moraliska och juridiska aspekter 

En författare som skriver en roman om relationen mellan lärare och elev bör känna till vad lagen 

säger om denna typ av relation, åtminstone om denna aspekt ska hamna i fokus och om romanen 

vill gestalta och driva med folks reaktioner och fördömanden, som fallet är med Läraren. Men vad 

säger egentligen lagen och vad vet folk om den? Arnold i Läraren döms av kollegor och kamrater. 

                                                

 

 

 
142 Ann Heberlein. Det var inte mitt fel – om konsten att ta ansvar. Västerås: Ica, 2010, s. 9. 
143 Heberlein, s. 54. 
144 Heberlein, s. 55. 
145 Heberlein, 2010, baksidestexten. 
146 Heberlein, 2010, s. 10. 
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Men på vilka grunder? Är det åldersskillnaden som är stötande? Är det att han utnyttjar sin position 

som lärare eller att han eventuellt gör något olagligt? Tänker folk verkligen efter innan de dömer? 

Jon Persson, jurist på Sveriges Författarförbund, svarar på vad som gäller juridiskt i fråga om 

relation mellan lärare och elev: 

 
Frågan ligger utanför vårat kompetensområde, men rent allmänt, baserat på den information du 

ger, är förhållandet i sig inte olagligt då båda parter är myndiga. Sedan är det en annan sak att 

förhållandet är olämpligt och skulle kunna få rättsliga konsekvenser för läraren i fråga om dennes 

anställning.147 

 
Att något som endast är moraliskt olämpligt men inte olagligt kan få rättsliga konsekvenser låter 

kanske underligt. Oavsett om relation mellan lärare och elev är olaglig eller endast olämplig, dömer 

rektor Lill-Babs och omgivningen Arnold på väldigt lösa grunder. Ingen av dem som reagerar 

skarpt mot förhållandet har undersökt vad lagen egentligen säger.  

Jag ställde samma fråga till Skolverket som svarade: 

 
Det finns ingen lag som reglerar relationer mellan elever och lärare. Däremot är det olagligt att ha 

sexuella kontakter med ett barn under femton år. I fall där läraren undervisar eleven bör skolan fundera 

över lämpligheten i att läraren och eleven har ett förhållande, då eleven står i beroendeställning till 

läraren. Detta är en lokal fråga för rektorn på skolan.148 

 

Arnold gör alltså inget olagligt. Möjligen handlar han olämpligt. Förmodligen är det både den 

relativt stora åldersskillnaden och relationen mellan lärare och elev som provocerar, både i romanen 

Läraren och i det verkliga livet. Min roman vill visa hur snabba människor är att leta fel hos och 

döma andra. Eftersom Arnold inte begår något brott blir kontrasten till vad lagen säger effektfull, 

överraskande och förhoppningsvis tankeväckande. Med humorns hjälp vill jag stimulera till en viss 

                                                

 

 

 
147 E-postsvar från Jon Persson, jurist på Sveriges Författarförbund, 2013.08.05.  
148 E-postsvar från Sandra Lundberg, Skolverkets upplysningstjänst, 2014.02.19. 



  
 

39 
  
 

 

 

självreflektion hos läsaren. Likt Bellman i Fredmans epistlar försöker jag skildra människor med 

brister och fel men som ändå får berättarens (och i slutänden läsarens) sympati. Gustaf Fröding 

visar i nedanstående utdrag ur essän ”Om humor” hur humor, icke-dömande och förlåtelse går hand 

i hand: 

 
Humor är icke helt och hållet avskaffad i dessa dagar. Det är tillåtet att skämta då och då för att krydda 

sitt tal, även när man är i tagen med de allvarligaste spörsmål, som ”satts under debatt”. Man får till och 

med använda sin humoristiska gåva att fördränka i löje vad som helst, nota bene om man har ett moraliskt 

eller tendentiöst syfte – att förbättra genom att uppvisa vrångbilderna eller att visa människorna vad de 

äro. Men ingen törs vara en fin humorist – humorist på grund av nöjet av humoristisk uppfattning och 

framställning – en humorist med Guds nåde, som har rätt att upplösa allt disharmoniskt, vrångt och 

eländigt – tillvarostriden, skröpligheterna, synder och alltsammans – i ett stort, allomfattande, 

alltförlåtande halvt svårmodigt men medkänsligt löje. Vem skulle i vår tid våga framställa en skara 

fyllbultar och glädjeflickor så som Bellman framställt dem – förkomna, bedrövliga varelser, men 

älskvärda i all sin löjlighet, och fullkomligt odömda i sedligt avseende? Stackars fader Movitz, stars Ulla 

Vinblad – hade ni råkat i händerna på nutidsdiktare – huru skulle de icke karvat och dissekerat eder och 

uppvisa hur komplett ömkliga ni äro – djuriska förnedrade varelser, ej värda annat öde än 

”stöbesleven”.149 

 

I Läraren visas Arnolds fel och brister upp. Förhoppningsvis ska han till sist vinna läsarens 

sympati trots sin ”otillbörliga” relation med Henrietta och trots sina övriga mänskliga 

tillkortakommanden. Men Arnold är förstås långt ifrån den ende personen i romanen som har 

fel och brister. Ingen är fri från synd och Arnold blir därför inte stenad vid någon folklig 

rättegång. 

                                                

 

 

 
149 Gustav Fröding. ”Om humor”. Samlade skrifter. Stockholm: Bonnier, 1922. 
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Mentala perspektiv 

Förlåtelse 

Heberlein menar att förlåtelse ofta hanteras (och ibland missbrukas) som ”ett enkelt och smärtfritt 

sätt att hantera och lösa konflikter.”150 Detta stämmer med mina egna erfarenheter. När jag var liten 

påtalade mina föräldrar och mina lärare att det var viktigt att säga ordet förlåt till den man hade varit 

dum emot. Jag förstod inte varför. För mig var ordet inte en vädjan om att få förlåtelse, snarare 

något man skulle säga för att ha ryggen fri. Det var en ren formalitet. Att vägra förlåta någon som 

bad om det verkade enligt mina föräldrar och skolfröknar var något mycket fult.  

Enligt Heberlein kan syftet med förlåtelse vara att hela en relation, att lyfta bort skuld 

(motsats till straff), att återupprätta en relation, att bearbeta bitterhet (den vanligaste filosofiska 

tolkningen) eller att kommunicera med den man förlåter.151 Ofta ”förlåter” man enligt henne men 

återkommer till gamla misshälligheter. Alltså har man egentligen inte förlåtit.152  

Heberleins uppfattning är att kärnan i förlåtelse handlar om ansvar, inte  

 
att man befrias från sitt ansvar, tvärtom. För att förtjäna förlåtelse måste man visa att man är medveten 

om sin skuld – om att man misslyckats med att hantera det ansvar man har, och dessutom är redo och 

villig att nu ta detta ansvar på allvar. Att förlåta, i meningen att frikänna individer från ansvar och från 

handlingens konsekvenser, hjälper inte den som gjort fel att utvecklas till en ansvarstagande människa.153 

 

Enligt henne är förlåtelse en process mellan två människor som står i relation till varandra. Men 

Bengt Sterns tolkning är vidare. Hos honom innebär förlåtelse att lämna det inträffade bakom sig 

för att kunna gå vidare till ett liv i kärlek. Det skapar acceptans, och förlåtelsen sker utan att någon 

annan människa behöver vara inblandad. Han menar att förlåtelse ”är brytpunkten mellan ett liv 

                                                

 

 

 
150 Heberlein, 2010, s. 153. 
151 Heberlein, 2006. 
152 Heberlein, 2006. 
153 Heberlein, 2010, s. 157. 
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som är styrt av rädsla och ett liv som är styrt av kärlek.”154 Enligt honom måste man inte tycka om 

den eller det man förlåter. Han hävdar att man till exempelvis ”kan förlåta Hitler och samtidigt både 

fördöma hans handlingar och verka för att något liknande aldrig ska upprepas. Hon kan också 

acceptera sin sjukdom i stället för att förneka den. Det innebär självklart inte att hon vill vara sjuk. 

Men accepterandet är första steget på väg tillbaka till hälsa.”155 Förlåtelse handlar enligt denna 

tolkning alltså inte om att rättfärdiga icke acceptabla handlingar, inte heller om att frånta individer 

deras ansvar.  

Även enligt Jacques Derrida ska förlåtelse ske utan att man ställer krav på den förlåtne, vilket 

Heberlein finner provocerande.156 Derrida hävdar också att ”Forgiveness is not, it should not be, 

normal, normative, normalising. It should remain exceptional and extraordinary, in the face of the 

impossible: as if it interrupted the ordinary course of historical temporality.”157 Derrida verkar 

mena, hur paradoxalt det än kan låta, att det är det oförlåtliga som kräver förlåtelse: ”Forgiveness 

forgives only the unforgivable.”158 Det gränslösa och ”omöjliga” är enligt honom förlåtelsens 

egentliga ärende. För om man endast förlät det förlåtliga, skulle hela poängen med förlåtelse 

försvinna.159 Kanske var det detta Jesus syftade på när han menade att man ska förlåta inte bara sju 

gånger, utan sjuttio gånger sju.160 

Min hållning i romanen Läraren är också att man bör förlåta utan att kräva något tillbaka, att 

förlåtelsen ska vara gränslös och att den är en inre, individuell process. Min tolkning ligger därför 

närmare Derridas, Sterns och Tolles. I romanen Läraren handlar förlåtelseprocessen framförallt om 

                                                

 

 

 
154 Bengt Stern. Att må dåligt är en bra början. Vikbolandet: Mullingstorp, 2005, s. 42. 
155 Stern, s. 42. 
156 Heberlein, 2010, s. 154. 
157 Jacques Derrida. On Cosmopolitanism and Forgiveness. Övers. Simon Critchley & Richard Kearney. London: 

Routledge, 2001, s. 32. 
158 Derrida, s. 32. 
159 Derrida, förordet, vii. 
160 Bibel 2000, Matteus 18:22. 
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att Arnold försonas med livet som det är i stället för att ständigt frustreras över att det inte är som 

han vill att det ska vara.  

Eckhart Tolles syn på dömande, förlåtelse och närvaro i nuet 

För att skapa ett existentiellt djup i Läraren använder jag Eckhart Tolles perspektiv. Tolle är en av 

dagens mest populära andliga författare och föreläsare. Hans böcker har sålts i enorma upplagor 

världen över. Huvuddragen i hans tankar kan sammanfattas så här: 

Mänskligheten idag lider av en kollektiv dysfunktion orsakad av egot.161 Denna dysfunktion 

innebär att intellektet styr oss i alltför hög grad. Tolle menar att vi identifierar oss med vårt 

intellekt. Detta skapar onödigt lidande. Men vi kan frigöra oss från identifikationen med våra 

tankar, känslor, åsikter, med vårt yrke, vår kropp och vårt förflutna, alltså med det Tolle kallar 

formen, det materiella eller det skapade. Människan ”är formen. Varandet är formlöst”.162 Rösten vi 

hör i våra huvud är inte vi. Det finns ett djupare medvetande som föregår tanken.163 Tänkandet är 

enligt Tolle inte något ”annat än en liten del av medvetandet, av den du är. Släpp taget om det 

förflutna och återvänd till den enda plats där du finner din kraft, det innevarande ögonblicket.”164 

Han hävdar samtidigt att minnen i sig inte är något problem. Genom minnena lär vi oss av det 

förflutna och av tidigare misstag. Det är bara ”när minnena, det vill säga tankarna på det förflutna, 

tar över dig helt och hållet som de förvandlas till en börda, blir till ett problem.”165 

Enligt Tolle är vi även fastlåsta i tidens dimension, eller tidens illusion, samtidigt som vi mår 

dåligt av oro inför framtiden och ältande av det förflutna. Nuet är egentligen det enda som existerar. 

Tolle hävdar att hela våra liv ”utspelar sig i detta ständiga NU. Till och med tidigare eller framtida 

ögonblick existerar bara när du kommer ihåg eller ser fram emot dem, och det gör du genom att 

                                                

 

 

 
161 Eckhart Tolle. En ny jord – ditt inre syfte. Stockholm: Ponto Pocket, 2010, s. 20. 
162 Tolle, s. 95. 
163 Tolle, s. 34. 
164 Tolle, s. 115.  
165 Tolle, s. 122. 
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tänka på dem i det enda ögonblick som finns, det som är nu.”166 I värsta fall behandlar vi det 

innevarande ögonblicket som en fiende. Då dömer vi det som är, det som redan är ett faktum.167 I 

stället bör vi acceptera nuet och finna ”den perfektion som är djupare än någon form och som är 

opåverkad av tiden.”168 Närvaro i nuet banaliseras ofta till klyschorna ”att bara vara” och ”att fånga 

dagen”. Men i Läraren vill jag gestalta hur en person verkligen får omtumlande och omvälvande 

upplevelser av att glimtvis lyckas vara närvarande i nuet. 

Att vara närvarande i nuet hänger alltså enligt Tolle intimt samman med begreppet 

accepterande, accepterande av att nuet är som det är och som det måste vara. Som jag uppfattar 

honom betyder detta dock inte att man ska acceptera missförhållanden, utan snarare att man får 

större kraft att förändra saker om man inte reagerar med negativitet och motstånd, mot det som 

redan är ett faktum. Klagande ska inte förväxlas ”med att informera någon om misstag eller brister 

så att de kan åtgärdas.169 Att acceptera betyder enligt honom inte att undandra sig ansvar. 

Förlåtelse är ett annat ord för icke-reaktion. Tolle menar att icke-reaktion inte är en svaghet 

utan en styrka. Det är att ha överseende, eller snarare ”att se igenom” i betydelsen att man ”ser 

igenom egot till den friska kärna som finns hos varje människa.”170 Förlåtelse ”uppstår av sig själv 

när du inser att missnöjet inte har något annat syfte än att stärka en falsk självuppfattning.”171 Denna 

tanke ligger enligt mig närmare Sterns tolkning av förlåtelse än Heberleins. Vi bör enligt Tolle inte 

döma andra, oss själva och inte heller det som sker. Vi bör inte heller skapa mentala etiketter på det 

vi upplever och inte benämna det som bra eller dåligt utan i stället bara låta det vara. I följande citat 

framgår hur Tolle tänker sig kopplingarna mellan ansvar, offerroll, förlåtelse och närvaro: 
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Även om det kan verka berättigat med anklagelser blir du fångad i ditt ego så länge du lägger 

skulden på andra och på så sätt ger näring åt smärtkroppen med dina tankar. Det finns bara en 

skyldig förövare på vår jord: människans omedvetenhet. Denna insikt innebär sann förlåtelse. Med 

förlåtelsen följer att din identitet som offer löses upp och din sanna kraft träder fram – Närvarons 

kraft. I stället för att lägga skulden på mörkret för du in ljuset.172 

 

I Läraren tolkar jag förlåtelse utifrån Tolles tankar om acceptans, icke-dömande och ansvar. 

Skönlitterära intertexter 

Jag har valt ut och läst fem romaner som kretsar kring tabubelagd kärlek i syfte att få syn på mitt 

eget verks tematik. Genom att studera skillnader och likheter kommer mitt eget verks tematiska 

nyanser förhoppningsvis att framträda tydligare. Fyra av romanerna handlar om relationen mellan 

lärare och elev och en om en relation där skillnad i ålder, klass och etnicitet är central. 

Det sista äventyret av Per Gunnar Evander handlar om lärarvikarien Jimmy (egentligen Karl-

Erik) som inleder en relation med flickan Helfrid i niondeklassen han undervisar. Han reflekterar 

knappt över att relationen skulle vara olämplig. Dessutom är han samtidigt förlovad med en annan 

kvinna, något han inte heller verkar bekymra sig över. Han hoppas att saker och ting ska lösa sig av 

sig själva. Jimmy verkar vara känslomässigt låst, och texten pekar på att detta kan bero på 

uppväxten och i synnerhet på Jimmys relation till sin mor. Jimmys förbindelse blir känd på skolan 

och han kallas in till rektorn och konfronteras med denne som ställer krav men samtidigt försöker 

inta en kamratroll. Förhållandet tar slut och Jimmy får inte något förnyat förtroende på skolan. Han 

hamnar i en svår kris och blir intagen på sjukhus. Jimmy är under sitt förhållande mycket svartsjuk 

och ställer ofta anklagande eller misstänksamma frågor till Helfrid om vilka människor hon umgås 

med. Detta påminner om Arnolds svartsjuka när Henrietta är på väg bort från honom. 

I Onåd av J. M. Coetzee inleder den medelålders universitetsläraren David Lurie en affär med 

en av sina kvinnliga studenter. Förhållandet avslöjas och David ställs inför skolledningens krav: de 
                                                

 

 

 
172 Tolle, s. 138. ”På grund av människans benägenhet att vidmakthålla gamla känslor bär nästan alla omkring på en 

ansamling av gammal känslomässig smärta i sitt energifält – det som jag kallar för ’smärtkroppen’.”, s. 123. 
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vill att han både ska erkänna och visa sin ånger offentligt, något han vägrar.173 Han väljer i stället att 

säga upp sig. Kollegor och bekanta vänder sig bort och han flyttar ut till sin dotter Lucy på landet. 

Dottern blir våldtagen av ett gäng svarta pojkar där en av dem har släktmässiga kopplingar till 

grannen, men hon vägrar anmäla händelsen. Både David och Lucy tvingas leva i onåd. Jag 

inspirerades av Luries obeveklighet och stolthet vid konfrontationen med ledningen och bestämde 

mig för att göra något liknande i Läraren. 

I Yllet av Lars Gustafsson är det högstadieläraren Lars Herdin som i det fiktiva 

brukssamhället Tummelsberg i Västmanland förälskar sig i Claire, flickvännen till mattegeniet Lars 

Carlsson. Carlsson går i den klass Herdin undervisar medan Claire går i parallellklassen. Herdin och 

Claire inleder en sexuell relation medan mattegeniet ligger på sjukhus efter att ha sniffat tinner. 

Herdin lever upp i det otillåtna mötet som han upplever som något helt annat än att träffa sin fästmö 

Ingrid, som han ibland besöker på lördagskvällarna. Deras relation verkar mest innehålla 

förutsägbart och slentrianmässigt sex. När Carlsson dör vill Claire inte träffa Herdin mer. Romanen 

är kritisk mot ett skolsystem där ingen får vara mer begåvad än någon annan och låter rektorn hävda 

att den nya skolan inte enbart är till för de begåvade. Herdin kallar skolan ett ”fritidshem för äldre 

ungdom med sin blaskvälling till undervisning”.174 Vid ett möte mellan Herdin och rektorn 

formulerar rektorn sin hållning genom berättaren Herdin: ”En begåvad elev, sade den utsökta 

karriäristiska nolla, det skolreformluder, den studiedags- och undervisningspaketpederast som satt 

framför mig i sin randiga kostym, en begåvad elev måste inordnas i klassens normala arbete, annars 

blir han ett störande element. De andra kan få intrycket av att arbete inte lönar sig.”175 Rektorns 

hållning är alltså helt i linje med den i Sverige dominerande synen på pedagogik och skola under 

det progressiva sjuttiotalet. 

                                                

 

 

 
173 Detta påminner om prästens samtal med Mersault i Camus Främlingen. Prästen vill att Mersault ska visa ånger, 

vilket han vägrar. För honom verkar ånger innebära att han inte skulle stå för sina handlingar. 
174 Gustafsson, s. 89. 
175 Gustafsson, s. 87f. 
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I The Dying Animal av Philip Roth är David Kepesh en 60-årig universitetslärare i litteratur 

som satt i system att inleda förbindelser med de mest attraktiva av sina kvinnliga studenter. Han vill 

inte riskera att hamna i trassel med ledningen, så han väntar ut första bästa tillfälle då de inte längre 

står i beroendeställning till honom, den traditionella avslutningsfesten hemma hos honom. The 

Dying Animal handlar i huvudsak om kärleken till den unga, vackra kubanskan Consuela Castillo 

och i viss mån om Davids relation till sin första fru och till deras gemensamme son. Kärleken och 

sexualiteten är skildrad sensuellt, detaljrikt och öppet. I romanen finns ingen konfrontation mellan 

David och universitetsledningen eller med samhället. Däremot finns svartsjuka, åldrande och 

dödsångest med som motiv.  

I Marguerite Duras Älskaren är det inte en lärare som har en relation med en elev utan en ung, 

fattig flicka från den franska kolonialmakten. Han är en äldre, rik man ur den indokinesiska 

överklassen. Boken tangerar etniska, sociala och sexuella tabun. Sara Stridsberg skriver i sitt förord 

att frågor om överläge och underläge i den här romanen är omöjliga att besvara: ”Vem förför vem? 

Vem betraktar vem? Vem äger vem? Vem förstör för vem?”176 Denna öppenhet är antagligen en av 

förklaringarna till att verket blir mångfacetterat och spännande. I Läraren vill jag på liknande sätt 

att frågor om makt och moral ska väckas men vara lika svåra att besvara entydigt. 

Längre fram i uppsatsen ska jag titta närmare på hur dessa fem romaner, som en av mina 

premisser, eventuellt påverkat Läraren. 

Texten föds (premissernas konsekvenser) 

Satiren 

Som jag nämnde i inledningen ska Läraren ha en satirisk udd. Men för att kunna skriva satiriskt bör 

man ju veta vad satir är och hur den verkar. Vad är egentligen satir? Satir är enligt Louise Vinge 

mer en litterär hållning än en genre.177 Hon menar att ”satiriska är sådana verk som vill påverka 
                                                

 

 

 
176 Marguerite Duras. Älskaren. Övers. Madeleine Gustafsson. Stockholm: Bonnier, 2011, s. 8. 
177 Louise Vinge. ”Satiren och eftervärlden”. Tidskrift för litteraturvetenskap, häfte 3, 1991. 
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mottagarens omdöme om företeelser i samtiden genom att dra ett löje över dem”.178 Samtidigt har 

satiren en ambition att roa. Hon förklarar att skratt ”uppstår ur samförstånd och gemensamma 

associationer.”179 Satir förutsätter enligt henne förförståelse och känslomässigt engagemang. 

Språket i satiren är ofta vardagligt och fullt av associationer. Satir skrivs för samtiden vilket gör att 

den riskerar att bli svårtolkad och bortglömd när företeelsen den valt att angripa inte längre finns 

kvar eller har förändrats. Satiren i Läraren tror jag har en potential att tala till samtiden, eftersom 

nittiotalets förändringar i skolan i så hög grad påverkar dagens skola. Debatten om skolan är mer 

aktuell än någonsin. 

Den mest osofistikerade varianten av satir är enligt Jöran Mjöberg det direkta angreppet, men 

detta måste kombineras och varieras med andra satiriska grepp för att fungera.180 En motsats till det 

direkta angreppet är allegorisk satir, till exempel George Orwells Animal Farm.181 Mild ironi har 

enligt Mjöberg en ”förrädiskt rik räckvidd”.182 Ofta presenteras den som en oskuldsfull röst ”som 

inte fattar ihåligheten i det som den för fram”. Sarkasm är en vanlig och tacksam form av ironi, 

(bitande skämt eller bittert hån). En annan variant är parodin, där man gör narr av en förlaga som 

publiken förväntas känna till. Ytterligare sätt att skapa satir är att fokusera på det burleska, det 

groteska, det befängda eller det absurda.  

Strindbergs Röda rummet är förmodligen den mest kända svenska samhällssatiriska romanen. 

För att studera den har jag tittat på kapitel 1 (”Stockholm i fågelperspektiv”), kapitel 5 (”Hos 

förläggaren”) och kapitel 14 (”Absint”). Attityden i Röda rummet är överlag avslöjande och 

samhällskritisk på ett humoristiskt sätt. Språket är rappt och vasst som så ofta hos Strindberg. Jag 

vill beteckna satiren som ”mild ironi”, ibland med småelak ton. Första kapitlet består av en drift 

                                                

 

 

 
178 Vinge. 
179 Vinge, s. 22. 
180 Jöran Mjöberg. ”Satiriska grepp hos Swift i Gullivers resor och hans efterföljare”. Tidskrift för litteraturvetenskap, 

häfte 3, 1991, s. 9. 
181 Mjöberg, s. 10. 
182 Mjöberg, s. 12. 
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med lata ämbetsmän. De humoristiska överdrifterna är många. I femte kapitlet häcklas 

bokförlagsbranschen. Bokförläggare Smith är arrogant, okunnig och lat men har stor makt och är 

endast intresserad av att mjölka pengar ur unga oskuldsfulla talanger. Fjortonde kapitlet handlar om 

skådespelarbranschen. Här drivs med traditioner och konventioner och med folk som inte tänker 

självständigt och ifrågasätter flockens vedertagna uppfattningar. Följande dialog mellan Renhjelm 

(som önskar bli skådespelare) och Fahlander (som redan är etablerad skådespelare) ger ett prov på 

Strindbergs satiriska metod i Röda rummet: 

 
– Och ni som spelat de mest djupsinniga roller: ni har ju spelat Shakespeare? Ni har spelat 

Hamlet? Har ni verkligen aldrig varit skakad i ert innersta, då ni sagt fram den djupa monologen ”Att vara 

eller icke vara”? 

– Hur menar ni med djupa? 

– Djupsinniga, djuptänkta. 

– Förklara er! Är det så djupt att säga så här: ”Skall jag ta livet av mig eller inte? Jag skulle bra 

gärna göra det, om jag visste vad som skulle komma efter döden, och det skulle alla andra också göra, 

men nu veta vi inte det, och därför töras vi inte ta livet av oss.” Var det nu så djupsinnigt? 

– Nej, inte så... 

– Nå! Ni har helt säkert tänkt på att beröva er livet någon gång! Inte sant? 

– Jo, det har väl alla människor! 

– Nå, varför gjorde ni inte det? Därför att ni som Hamlet inte tordes på grund av er ovisshet om det 

som skulle komma. Nå, var ni så djupsinnig då? 

– Nej, det förstås! 

– Nå, det är sålunda en helt enkel banalitet. Det är med ett ord – hur kallas det, Gustav? 

– Det är gammalt! Svarades från klockfodralet, där man tycktes ha väntat på replik. 

[...] 

– Varför skall ni smula sönder allting för mig, varför skall ni taga bort alla mina stöd? 

– Jag kastar bort era käppar för att ni skall lära er gå – själv!183 

 

                                                

 

 

 
183 Strindberg. Röda rummet, 1979, s. 159ff. 
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Strindbergs roman Svarta fanor från 1907 är också satirisk men betydligt elakare än Röda rummet, 

ett riskabelt grepp i skönlitteraturen, i synnerhet då persongalleriet går att koppla ihop med levande 

människor. Den här typen av satir ligger närmare det direkta angreppet än den milda ironin. Så här 

inleds kapitel fyra: 

 
Zachris, denna lilla fula, obetydliga man, skulle ingen roll ha spelat, om han icke ägt 

några fruktansvärda underjordiska egenskaper som voro matnyttiga nog i lifvets strider. 

Han hade ett oerhört tomrum att fylla och hans mottaglighet var obegränsad. Han åt 

människor, åt till sig deras färdigheter, åt upp sig på främmande förmögenheter, och hade 

en förmåga att intränga i andras lif, plöja med andras kalfvar, så att han förväxlade sin 

person med andras. Läste han en bra bok, trodde han sig ha skrifvit den; skref strax om 

den med utvikningar, nedgörande läraren på ett behagfullt sätt, förintade mönstret, så att 

man fick intrycket att Zachris var visare än den vise. I det fallet var han en hexmästare. 

Men han kunde äfven ”trolla med truten”. När någon sa en djupsinnighet i ett sällskap, 

fångade Zachris genast upp tanken, förstörde den naturligtvis genom att berätta en 

anekdot, som afledde uppmärksamheten, och vid samtalets slut satt man med Zachris 

anekdot i halsen och hade glömt djupsinnigheten.184 

 
I Läraren använder jag mig den milda ironin främst då förhållanden i samhälle och skola 

ifrågasätts. Vid dessa tillfällen träder berättaren fram tydligare på scenen men utan att höja rösten. 

Detta grepp är motiverat. Är berättarrösten alltför uppskruvad och mån om att läsaren ska förstå 

poängen, tror jag det finns risk för att satiren blir försvagad. Jag tror Mjöberg har rätt i att den milda 

ironin har en ”förrädiskt rik räckvidd”.185 

Nedan ger jag ett exempel på mitt försök med en milt ironisk/satirisk berättarröst i Läraren: 

 
[Arnold] förmådde inte koncentrera sig på det väsentliga i Lill-Babs resonemang. Han ville bara få sluta. 

Men i stället funderade han på begreppet klocktimmar. Det hade uppstått för att man inte skulle blanda 

ihop dem med lektionstimmar som av tradition var 40 minuter. Resten, det vill säga tio klocktimmar per 
                                                

 

 

 
184 Strindberg. Svarta fanor. Göteborg: Åhlén och Åkerlund, 1910, s. 53f. 
185 Mjöberg, s. 12. 
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vecka, var förtroendetid som kunde skötas hemifrån. Det blev fyrtiofem klocktimmar per vecka. Dessa 

fem extra klocktimmar per vecka var alltså de inarbetade sommarloven. Så var tanken. I praktiken la vissa 

lärare ner mer tid. Men fler la helt klart ner färre timmar fastän de inte skulle erkänna det. Många kände 

sig hur som helst stressade och klagade på att de inte hann med allt som skulle göras. Man saknade de 

äldre förhållandena då man kunnat riva av dagens lektioner innan klockan två för att sedan gå hem och 

lägga sig på soffan, tjära båten eller försöka få snurr på sitt privata företag.  

Sedan 1996 var lärarna hårt knutna till arbetsplatsen. Stämpelklocka hade åtminstone ännu inte 

införts på Chapmanskolan. Men någon i kollegiet hade berättat en skräckhistoria om en skola där de 

installerat en sådan för lärarna. Precis som på en fabrik! Var alltså inte lärarna mer värda än simpla 

industriarbetare! 

”Ni har fått ett papper med de här siffrorna i era fack också”, sa Lill-Babs.  

”Där kommer du aldrig hitta det”, sa Sven-Gunnar till Mister Kurt, medvetet så ljudligt att alla 

skulle höra det. 

Allmänt fnissande uppstod. Mister Kurt hade förstås inte vett att skämmas. Det är fan inget att fnissa 

åt, tänkte Arnold. han var så trött på att Mister Kurts slarv lyftes fram som något gulligt och festligt. Men 

Arnold visste att Lill-Babs aldrig skulle våga sätta hårt mot hårt. 

Lill-Babs påminde om att ingen fick glömma att lämna in de lokala arbetsplanerna för de ämnen de 

undervisade i. Alla visste att de inte skulle användas till något, bara hamna i en pärm på hennes rum, 

precis som rapporterna efter studiedagar. Alla utom anarkisten Mister Kurt skulle ändå snällt lämna in. 

Han var minst sagt obstinat mot papper och vardagliga rutiner som att tömma sitt fack och läsa mejl. Men 

av någon anledning blev Lill-Babs aldrig arg på honom. Hon litade blint på att han skötte sitt jobb trots att 

hon inte kunde undgå att lägga märka till slarv med nycklar och papper. Hon gav ändå honom fria tyglar 

när det gällde ekonomi, schemaläggning och all annan planering som rörde musikgrenens 

karaktärsämnen.186 

 

I Lars Gustafssons Yllet finns på några ställen en dömande berättare. Denne berättare (jag-

berättare) är inte lika elak som i exemplet Svarta fanor. Möjligen är det lättare att komma undan 

med en dömande jag-berättare eftersom man inte lika lätt kopplar ihop denne med författaren. I 

exemplet nedan är det huvudpersonen Lars som tänker irriterade tankar om en av sina elever: 

 
                                                

 

 

 
186 Ur Läraren. 
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Hon lyser upp den lilla feta, rödblommiga ungen och ser så belåten ut att det nästan irriterar mig till 

vanvett. 

Å Gud så tråkigt hon löser problemen, vilken fånig barnslig handstil hon har, vilka finnar i pannan. 

Och vilka drivor av multiplikationer det arma barnet tvingar sig igenom på varenda provräkning bara för 

att hon inte vågar lita på logaritmtabellen.  

Det stinker formligen mamma omkring henne!187 

 

Lika elak och dömande som jag-berättaren i Yllet vill jag att Arnold ska vara när han tänker på sig 

själv, staden han bor i och människor i hans nära omgivning.  

Mig veterligt finns inga hela romaner som med satirisk udd förlöjligar förändringarna i 

gymnasieskolan under nittiotalet. Men Kjell Espmark har i delar av sina verk skrivit satiriskt om 

den svenska skolan. I hans roman Lojaliteten besöker gråsossen Martin Vrede och Hjalmar Branting 

en svensk skola någon gång under sjuttiotalet. Branting har även med sig sin bror, anarkisten Eskil. 

De tre möter en lärare av det progressiva slaget med helskägg, murarskjorta och träskor, alltså en 

företrädare för den nya skolideologin som menar att skolan inte får ”komma dragande med en 

massa stoff som saknar grund i ungdomarnas erfarenhet och kanske rentav reducerar deras kritiska 

potential”. Branting frågar vilka av de stora diktarna man har på schemat. Läraren förklarar att den 

ena författaren inte är större än den andra.188 Om det man läser känns bra, ”så är det OK.”189 Detta 

anses vara tillämpad demokrati. Anarkisten Eskil tvingas konstatera: ”Vi slog alltså sönder 

klassamhället för att skapa det själva på nytt.”190 De tre besökarna tolkar det som att den nya skolan 

utgör ett svek mot arbetarklassen. Denna kritik liknar på den punkten Eberhards och Kornhalls. 

Espmarks satir riktar sig mot det ”övergripande ideologiska mönster som den 

socialdemokratiskt färgade skolbyråkratin etablerat, ett hårt statligt mönster inspirerat av ett gäng 

                                                

 

 

 
187 Gustafsson. Yllet. Stockholm: Aldus, 1975, s. 62. 
188 Kjell Espmark. I vargtimmen. Stockholm: Norstedt, 2012, s. 118. 
189 Kjell Espmark. Lojaliteten. Stockholm: Norstedt, 1993, s. 86.  
190 Espmark, 2012, s. 118. 
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beskäftigt pedagogiska ’experter’.”191 Enligt Espmark finns det inte några genvägar till kunskap. 

När man under sjuttiotalet ”lät eleverna ’forska’ innan de fått baskunskaper som gjorde en överblick 

av fältet möjlig sände man ut dem i vilset famlande, långt ifrån något förverkligande av inre 

möjligheter. I svår terräng är man hjälplös utan perspektiv och orienteringspunkter.”192 Espmark 

avslutar sin essä med att fortsätta ”kräva en skola där också de socialt vanlottade får utveckla vad de 

bär inom sig.”193 Greppet att låta Branting återuppstå och besöka den svenska skolan skapar en 

konstrast mellan ideal och faktisk verklighet, hur en i grunden god tanke med tiden kan förvanskas 

till sin motsats. Även greppet att skapa en karikatyr av den progressive läraren genom att renodla 

förstärker den satiriska effekten. 

En av flera måltavlor för satiren i Läraren är uppdelningen i två läger som jag tidigare visat 

råder i skolans värld. Jag driver både med dem som vill bevara skolan som den alltid varit (de s.k. 

katederförespråkarna) och dem som är emot allt traditionellt (de s.k. flumförespråkarna, 

pedagogisterna eller snällisterna). Pedagogisterna undviker konsekvent att ställa krav, avfärdar 

reflexmässigt alla former av mätande av resultat utan att ha stöd för detta i forskningen. I stället 

förefaller hållningen vara ideologiskt grundad och för tankarna till religiös eller politisk 

fundamentalism. Aspelin är som jag tidigare visat balanserad och menar att man bör kunna blanda 

det bästa ur de två ytterligheterna, så som bra lärare alltid har gjort. I min roman vill jag inte 

basunera ut någon slagordsmoral. Det är viktigt att låta läsaren av skönlitteratur själv få dra 

slutsatserna. Det är i enlighet med Anton Tjechovs ståndpunkt inte författarens uppgift att döma: 

 
Det är inte författarnas sak att lösa frågorna om till exempel Gud, pessimismen, etc. Författarnas roll 

består helt enkelt i att berätta om personerna, om hur förhållandena var och hur de uttryckte sig när de 

talade om Gud och pessimismen. Konstnären får inte sätta sig till doms över sina personer och inte 

heller över vad de säger, han skall bara uppträda som ett opartiskt vittne – Det är juryn, det vill säga 

                                                

 

 

 
191 Espmark, 2012, s. 119. Notera att detta var före den så kallade kommunaliseringen då statens styrning av skolan var 

hårdare när det gällde kursplaner och läromedel. 
192 Espmark, s. 121. 
193 Espmark, s. 121. 
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läsarna, som skall döma. Sen är det jag som skall stå för talangen, jag måste med andra ord kunna skilja 

de viktiga vittnesmålen från de oviktiga, jag måste sätta rätt belysning på mina hjältar och tala deras 

eget språk –.194 

 

Ett sätt att skapa satir och komik i de delar av Läraren som handlar om skola och samhälle, är att 

som Espmark delvis gör, utgå från olika lärar- och skolledartyper och överdriva dem, göra dem till 

stereotyper eller kanske rentav karikatyrer. Jag tänker mig till exempel Mister Kurt som 

schablonbilden av läraren som konsekvent vägrar att kontrollera sitt fack och aldrig planerar sina 

lektioner, Surbiggan Rüttenschiöld och lektor Harris från A-huset (läroverket) som de hårda 

katedertyrannerna och kuratorn som representant för pedagogisterna.195  

Tabellen nedan förtydligar hur skolan angrips i Läraren samt var i romanen man främst finner 

konkreta exempel på dem. 

 
Tabell 4: Hur skolan blir föremål för satir i Läraren 

  Föremål för satir Scen i Läraren 

Samhälle  förändrad syn på bildning (hela romanen) 

en vuxenvärld som abdikerat (hela romanen) 

synen på ansträngningens värde Gehörsrummet 

synen på auktoriteter Gehörsrummet 

curlande föräldrar Gehörsrummet 

rättigheter men inga skyldigheter (hela romanen) 

Skola Skolans styrning ökad reglering, minskad frihet för 

lärare 

Arbetsplatsträff, Möte 

med facket 

dålig uppföljning, utvärdering av 

resultat 

Arbetsplatsträff 

                                                

 

 

 
194 Sophie Lafitte. Tjechov – i bilder och dokument. Gleerups: Lund, 1967. 
195 Andra typer skulle kunna vara ”den negative”, ”den fjäskige”, ”den konservative Caligula-typen” osv. 
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kommunen styr över skolans 

ekonomi 

Fest på Plankan, 

Återblick 

marknadskrafterna: friskolor, 

elevpeng 

Återblick (dock fanns 

ännu inga friskolor i 

Karlskrona 1997) 

luddiga måldokument Gitarrlektion 

förändrade behörighetsregler (porträttet av rektor Lill-

Babs) 

nytt betygssystem där målet är att 

alla ska bli godkända 

Återblick 

Det ideologiska, stereotypa 

skolspråket (t ex ”eleven i centrum”, 

”individualisering”, 

”ämnesintegrering”, ”samverkan”) 

Mitterminskonferens 

Pedagogik pedagogism 

eller: omsorg kontra kunskap, flum 

kontra plugg 

• att undervisning måste vara 

rolig 

• att man ska berömma det 

som är bra och negligera det 

som är dåligt 

• att skolmisslyckanden skylls 

på samhället 

• tron att alla har lika 

förutsättningar 

 

Gehörsrummet 

 

Gehörsrummet 

 

Gehörsrummet 

 

 

(hela romanen) 

 

(hela romanen) 

förändrad lärarroll, läraren som 

”trivselvaktmästare” 

Gitarrlektion 

förändrad syn på ämneskunskaper (hela romanen) 

ytlig kunskapssyn Gitarrlektion, 

Mitterminskonferens 
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övertron på datorer i undervisningen Arbetsplatsträff 

problematisk demokratisering och 

individualisering 

Gehörsrummet 

 

Vid scenen ”mitterminskonferens” ventileras alla elevers prestationer, och eventuella stödåtgärder 

ska sättas in i de fall eleven riskerar ett IG (icke godkänt) i kursbetyg. Lärarna men även skolledare 

är inkörda på hur det var tidigare med det relativa betygssystemet och med ämnen i stället för 

kurser, och de halkar lätt in i gamla invanda tankebanor. Med det nya systemet är det enbart 

måluppfyllelsen som ska ligga till grund för betyget, något som de flesta lärare har svårt att helt ta 

till sig. Eftersom närvaro är irrelevant i sammanhanget medför detta att vissa elever kan utebli från 

lektionerna men ändå klara godkänt eller bättre på kursen, men oftast leder förstås frånvaron till 

misslyckanden.  

Konflikt och tematik 

Det är dags att formulera huvudtemat i Läraren på ett tydliggörande och estetiskt tilltalande sätt. 

Jag presenterar ett antal tänkbara huvudteman ganska öppet för att efterhand precisera och 

eventuellt revidera dem. Ur dessa preliminära huvudteman ska sedan det väljas ut som bäst svarar 

mot premisserna. I detta avsnitt ska jag även göra en reflektion kring eventuell påverkan från de 

fem romaner jag nämnde tidigare.  

Tematiken i ett skönlitterärt verk är nära kopplad till huvudkonflikten. I Läraren finns flera 

konflikter, till exempel den mellan Arnolds vilja och Henriettas, den mellan kunskapsskola och 

omsorgsskola, den mellan Arnold och rektor Lill-Babs. Jag avvaktar med att ta ställning till 

huvudkonflikten tills jag fastställt och formulerat huvudtemat. 

En stor del av tematiken i Läraren kretsar kring Arnold och Henrietta, alltså den samhälleliga 

premissen om det moraliska och juridiska. Denna premiss berör samtidigt även premissen om 

skönlitterära intertexter, eftersom romanerna jag undersökt alla på något sätt förhåller sig till moral 

och juridik kopplat till den sexuella relationen. Trots att Henrietta inte är Arnolds elev, väljer de att 

hålla relationen hemlig, eftersom de intuitivt tror att folk skulle reagera negativt om de 

offentliggjorde den. Det kan antagligen vålla problem om man blandar in kärlek i en 

kontraktsbaserad relation som lärare – elev. Men frågan är om Arnolds och Henriettas relation 

egentligen är kontraktsbaserad eftersom han inte undervisar henne. Det är svårt att se att någon av 
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dem skulle utnyttja den andre. Möjligen skulle Henrietta kunna utöva makt över Arnold genom att 

hota med att avslöja att han har en relation med en elev, eftersom hon vet att ett sådant avslöjande 

skulle få negativa konsekvenser för honom. Tankarna går till vad musikproducenten och 

skivbolagsdirektören Billy Butt fick uppleva 1993 då han hade sex med ett antal yngre kvinnor som 

sedan anmälde honom för våldtäkt. Mot sitt nekande vid rättegången som hölls i Karlskrona 

dömdes han till fyra års fängelse.196  

Men det finns även andra tematiska trådar i texten som är kopplade till andra av mina 

premisser. En sådan tematisk tråd är hur den svenska gymnasieskolan förändrades under nittiotalet 

och hur detta påverkade den konkreta skolvardagen för skolledning, lärare och elever. En annan är 

mentala förändringar i det svenska samhället (vilka får följder i skolans värld). En tredje tråd är 

kopplad till premissen om mentala eller existentiella perspektiv och kretsar kring dömande kontra 

förlåtande och närvaro i nuet. Hur passar dessa trådar ihop med helheten? Går de att infoga under en 

gemensam formulering av huvudtemat? Om jag skulle misslyckas med detta tror jag det finns risk 

för att verket blir tematiskt spretigt och kraftlöst. 

Under andra terminen av kursen i Kreativt skrivande förde jag in Tolles tankar om acceptans, 

förlåtelse och närvaro i nuet i romanen. Jag hade upptäckt att dessa slog an inom mig och att det 

fanns likheter mellan dem och den röda tråden i min blivande text, åtminstone ville jag styra texten 

åt det hållet. Jag hade samtidigt börjat fundera på hur människor ofta (medvetet eller omedvetet) 

spelar roller i vardagen. I anslutning till dessa tankar valde jag ut två citat, ett av Shakespeare och 

ett ur Bibeln, som skulle fungera som motton till Läraren. Det första handlar om roller, det andra 

om dömande:  

 
All the world’s a stage,  

And all the men and women merely players:  

They have their exits and their entrances; 

And one man in his time plays many parts  

                                                

 

 

 
196 Wikipedia. 
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Shakespeare, As You Like it, akt II, scen 7 

 

Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så 

skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få  

Lukas 6:37-38 

 

Rollspel (som likt dömande och förlåtelse antingen kan räknas till den samhälleliga eller den 

mentala premissen) och dömande är två fält som behöver preciseras och provas mot varandra. 

Vilket av dem är mest dominerande i min roman? Och hur förhåller sig dessa i sin tur till ansvar, 

förlåtande, skola och samhälle?  

Jag hoppades att ett jämförande studium av fem romaner, som jag nämnt tidigare, skulle öka 

medvetenheten om mitt ämne och hur jag kunde gestalta det. Men jag har svårt att avgöra om och 

eventuellt hur jag påverkats. På några punkter blev jag dock mer medveten om utformandet av min 

egen text. Likt David Lurie i Onåd vägrar Arnold i Läraren att visa ånger vid konfrontationen med 

ledningen. Denna scen ska få tyngd i min roman och leda till slutscenen där Arnold tvingas lämna 

sin tjänst. Och som Jimmy i Det sista äventyret ska Arnold bli lika förtärande svartsjuk när han 

börjar känna sig osäker i förhållandet. När det gäller premisserna om samhälle, skola och mentala 

perspektiv är det lättare att påvisa påverkan från facklitteraturen. Denna påverkan hjälpte mig att få 

syn på och formulera min huvudkonflikt och mitt huvudtema. Och som en följd av detta insåg jag 

att min tematik inte kretsar så mycket kring Arnolds och Henriettas relation som jag först trodde 

utan mer om Arnolds förhållande till sig själv och sin omgivning i stort och om samhälle, skola och 

vuxenvärld i förhållande till elever och unga. 

Tematiken tar form 

Det står nu klart att Läraren handlar om roller, makt, moral, dömande, ansvar, förlåtande och att 

vara närvarande i nuet. Det är dags att försöka sammanfoga dessa bitar till en logiskt 

sammanhängande tematisk enhet. I detta avsnitt undersöker jag delarnas betydelse för helheten och 

formulerar därefter huvudtemat.  

Att identifiera sig med roller innebär enligt Tolle, som jag tidigare visat, att man identifierar 

sig med sitt ego. Om man identifierar sig för starkt till exempel med sitt yrke, kan det uppstå en 

djup kris om man plötsligt skulle bli arbetslös. Arnold har däremot svårt att skilja mellan lärarrollen 

och rollen som privatperson. På gott och ont har han väldigt liten distans till sina elever. Detta 
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skapar en ambivalens i honom eftersom han upplever att andra lärare på skolan inte ser honom som 

en riktig lärare. Vid några tillfällen reflekterar han över roller, och i slutet kommer han fram till att 

hans inre kärna ytterst inte har någon som helst koppling till hans yrke, kropp eller tankar. 

Ämnet rollspel kan överföras på andra personer i romanen. Vilken roll spelar till exempel 

rektor Lill-Babs? Hur förhåller hon sig till sina anställda, till eleverna? Vilken roll har Mister Kurt, 

Arnolds lärarkollega som med sitt kontrollbehov av många kommit att uppfattas som en 

maktfullkomlig studierektor? Rollspel är en viktig del av tematiken och kopplat till premisserna, 

men jag upplever det som underordnat dömandet, eftersom rollspel kan vara en anledning till 

dömande och till identifikation med formen men inte det motsatta. Dömandet kan innebära att man 

letar fel hos andra samtidigt som man negligerar fel och brister hos sig själv, alltså att man som i det 

kända bibelordet ser grandet i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget. Men som framkom i 

avsnittet om Tolle kan dömandet också innebära att man behandlar det innevarande ögonblicket 

som en fiende, alltså att man vägrar acceptera att saker är som de är i detta nu.  

Dömandet i Läraren sker på flera nivåer. Arnold dömer sig själv och sin omgivning såväl som 

det innevarande ögonblicket. Han grubblar på det förflutna och grämer sig över redan skedda 

handlingar. Han oroar sig inför framtiden. Men efter att relationen krisat och han fått en upplevelse 

av närvaro under en andningsövning ändrar han inställning. Han inser det lönlösa och moraliskt 

felaktiga i att döma och ser bortom rollspelen. Men även andra personer i berättelsen, till exempel 

rektor Lill-Babs och lärarkollegan Mister Kurt, dömer Arnold hårt. Utifrån detta resonemang skulle 

huvudtemat i Läraren kunna formuleras som frågan: Vem har rätt att döma?  

Ett annat tänkbart huvudtema är: Att ta ansvar för sin situation och inte lägga skulden på 

andra. Detta hänger ihop med icke-dömandet, eftersom fokus när man tar ansvar för sina val 

hamnar på en själv i stället för på andras brister och tillkortakommanden. Ansvarsfrågan i Läraren 

berör även att staten, skolan och vuxenvärlden inte tagit sitt ansvar; samtliga har de abdikerat. Ett 

tredje temporärt tema som eventuellt sorterar under ansvar är: Rättigheter utan skyldigheter. Detta 

är relevant i skolans värld, där elever, föräldrar men även lärare, gärna lyfter fram sina rättigheter 

men negligerar sina skyldigheter.  

Mina försök att ringa in huvudtemat är än så länge inte heltäckande och sammanfattar därför 

inte helheten. Huvudtemat ska vara kopplat till Arnolds och Henriettas relation och delarna om 

skolan. Jag vill inte att huvudtemat ska formuleras som en uppmaning och därmed låta beskäftigt 
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eller predikande. Det ska vara kärnfullt men försynt formulerat och med viss litterär, poetisk 

kvalitet.  

Med dessa önskningar uttalade slog det mig att jag läst en rad i Tolles En ny jord – ditt inre 

syfte, som på ett stringent sätt levde upp till allt detta. Jag fann följande formulering som jag 

infogade i uppsatsens avsnitt om förlåtelse: ”Med förlåtelsen följer att din identitet som offer löses 

upp och din sanna kraft träder fram – Närvarons kraft. I stället för att lägga skulden på mörkret för 

du in ljuset.”197 Jag valde att göra om citatet till en modest om-så-sats: Om du är närvarande i nuet 

för du in ljuset i stället för att lägga skulden på mörkret. Denna mening fångar kärnan i det jag 

uppfattar som huvudtematiken i Läraren. Den binder samman alla tematiska aspekter och visar hur 

de logiskt hänger samman. Förlåtelse i form av acceptans och icke-dömande innebär ökad närvaro i 

nuet. Man tar då samtidigt ansvar för sina val och sitt liv. Detta är i högsta grad en moralisk 

hållning (på ett existentiellt plan). Ansvarsaspekten i Läraren gäller individer men även stat och 

vuxna (föräldrar och lärare).  

Huvudtemat ska gestaltas i texten på flera nivåer och ha tydliga kopplingar till de olika 

premisserna; individnivå, skolnivå, samhällsnivå och existentiell eller andlig nivå. Ett exempel på 

hur tematiken kommer in på individnivå är att miljöskildringen (framförallt staden Karlskrona) till 

en början är föremål för Arnolds dömande.  

När huvudtemat är formulerat faller även huvudkonflikten på plats. Det blir uppenbart att 

huvudkonflikten ska bygga på att Arnold inte är närvarande i nuet, att han dömer det vilket innebär 

att han dömer både sig själv och sin omgivning och på så sätt skapar sin egen olycka, fastän det tar 

lång tid för honom att inse sambandet mellan orsak och verkan. När han slutar döma för han in 

ljuset och tar därmed sitt personliga ansvar i stället för att inta en offerroll. Människors oförmåga att 

närvara i nuet, deras benägenhet att spela roller och döma andra och samtidigt ta på sig en offerroll, 

gör att romanen Läraren blir en satir över en tendens i samtiden. Den dömande aspekten i romanen 

gestaltas djupast sett av att Arnold, som dömer allt och alla inklusive sig själv, som på slutet döms 

själv, går igenom en kris och tvingas till nyorientering.  
                                                

 

 

 
197 Tolle, s. 138. 
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Persongalleri  

Persongalleriet i Läraren består förutom Arnold och Henrietta även av kollegor till Arnold, 

skolledare, elever, lokala musiker samt vänner och nära släktingar till Arnold. Jag ska här ta upp de 

viktigaste i sammanhanget och försöka klargöra hur de delvis har utvecklats utifrån premisserna. 

Arnold och Henrietta befinner sig i berättelsens omedelbara fokus. Arnold är musikläraren 

som inte trivs där han är. Han identifierar sig inte med lärarrollen, vilket i vissa avseenden kan 

tolkas som något positivt. Men han har problem med att se sig som en riktig lärare, vilket plågar 

honom. På gott och ont har han väldigt liten distans till sina elever. Om han inte identifierar sig med 

lärarrollen, identifierar han sig desto mer med sin historia och sina drömmar samt lägger skulden på 

sin vantrivsel utanför sig själv. Han längtar efter kärlek men är rädd för att bli avvisad. Han 

funderar då och då över vad det innebär att vara en bra lärare; hans magkänsla säger honom att 

idealet är en nyanserad syntes mellan ytterligheterna ”omsorgslärare” (pedagogismen) och 

”kunskapslärare”. 

Henrietta är arton år och bor med sina föräldrar och sin lillebror i det lilla samhället Rödeby 

en mil norr om Karlskrona stad. Hon är en intelligent, nyfiken, estetelev med teaterambitioner även 

om hon inte helt har formulerat sina drömmar om framtiden. Hon kan framstå som tuff och arrogant 

av dem som inte känner henne. Arnold tycker att hon är sexig, spännande och rolig att umgås med, 

så länge de umgås på tu man hand. Men efter ett tag, i nya sociala sammanhang, börjar han uppfatta 

han henne som blyg, bortkommen och väldigt ung. 

Jazzpianisten Monk är Anders musiklärarkollega. De är vänner sedan gymnasietiden. De bor 

grannar på Trossö och umgås på fritiden. Monk är sedan tolv år tillsammans med Anna, som också 

gick i deras klass på gymnasiet. På så sätt är Monk med sin stabila tvåsamhet en motpol till 

ungkarlen Arnold. Monk är väldigt smal i sitt musikval. Han sysslar i princip bara med jazz och 

afrikansk folkmusik, vilket kan få vissa konsekvenser då han är musiklärare i en skola där 

majoriteten vill spela pop och rock. Monk är dessutom även frustrerad och bitter över 

kulturpolitiken och förhållandena i lilla Karlskrona som gör att han inte får några spelningar. 

Mister Kurt är en maktfullkomlig, ”oorganiserad anarkist” som lindat rektor Lill-Babs om 

sina fingrar så att han för estetiska programmets del fått förfoga över kommunala medel. Pengarna 

använder han till att utrusta musiksalarna med instrument och datorteknik. Han är småpåven på 

estetprogrammet, läraren med så stort maktbegär och kontrollbehov att folk ofta tar honom för 
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studierektor eller något förmer än en vanlig lärare. Mister Kurt är innerst inne bitter för att han själv 

blev musiklärare i stället för erkänd musiker. Därför är han avundsjuk på och fientlig mot Arnold 

och Monk som på olika sätt försöker skapa sig musikaliska karriärer vid sidan av musiklärarjobbet. 

Mister Kurt är som en så kallad tennisförälder, som försöker kompensera sina egna 

tillkortakommanden genom att med hård hand drilla sina barn. I Kurts fall är det vissa av eleverna 

på skolan som drabbas. Dem han anser vara duktigast satsar han allt på, medan de mindre duktiga 

inte får samma möjligheter att uppträda. Detta leder förstås till att han blir illa omtyckt av det stora 

flertalet men accepterad eller i något fall rent av omtyckt av dem han favoriserar. 

Lill-Babs är rektor utan rektorsutbildning. Hennes tvivelaktiga meriter för rektorsposten är ett 

förflutet som hushållslärare, skapare till ett läromedel i hemkunskap (vilket hon ofta och gärna 

framhåller) samt ett ständigt leende och käckt skratt. Hon identifierar sig fullt ut med rektorsrollen; 

det är svårt att upptäcka människan Lill-Babs bakom rektorsfasaden. Hon kan inget om musik eller 

kultur, vilket Arnold dömer henne för. Hon går klädd i kjol och höga klackar och har sprayat hår, 

blå ögonbryn och örhängen av plast. Arnold dömer henne även för detta.  

Kent Bengtzon är en annan representant för skolledningen. Han ansvarar för skolans ekonomi 

och schemaläggning. Han har ingen lärarbakgrund med pedagogiska erfarenheter eller visioner utan 

tänker i strikt ekonomiska termer. Man kan se honom som en personifiering av en viktig aspekt av 

kommunaliseringen av skolan, att ansvaret för skolans ekonomi många gånger hamnade hos lokala 

kommunpolitiker utan större insikt i skola och pedagogik. 

Trots min realistiska ambition är några av lärarna i lärarkollegiet karikatyrer. Flera av dem är 

antingen representanter för omsorgsskolan eller kunskapsskolan, eller så representerar de de 

”omedvetna och bohemiska” estetlärarna, som enligt lärarna i A-huset bara förstår sig på sin konst. 

Anledningen till karikerandet är att jag vill framhäva de onyanserade spänningarna i skolvärlden, 

som många gånger antar karikatyrens form. Röde Orm är dock ett undantag. Han är en lugn och 

sansad bildlärare och frilansande konstnär. Han bor i en stuga på Aspö och har fått sitt namn på 

grund av sitt röda skägg och viking-look och för att han tidigare bott i hippiekollektiv. Vid första 

anblicken liknar han schablonbilden av den bohemiske, vänstervridne mysläraren. Men han har en 

nyanserad syn på tillvaron och en stor dos humor. Teaterläraren Popcorn är inte så sammansatt 

skildrad, men har en viktig dramaturgisk funktion i berättelsen, eftersom Arnold oroar sig för sig att 
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Popcorn stöter på Henrietta. Popcorn är ung, bildskön och har flicktycke. Han har bott i Stockholm 

och skryter om att han en gång dejtat Regina Lund. 

I romanen figurerar flera elever. En av de viktigare är Stina Sjövall som Arnold är mentor för. 

Hon är den duktiga flickan som både är söt, trevlig och duktig på musik och kärnämnen. I början av 

berättelsen är Arnold sexuellt attraherad av henne. Förmodligen tycker hon på något sätt även om 

Arnold. Längre fram i berättelsen misstänker Arnold och Henrietta Stina för att ha skickat ett 

anonymt e-postmeddelande till Arnold. Det upprörda meddelandet är ett hot om att Arnold, som 

kallas ”peddo”, ska avsluta sin relation med Henrietta. Av den anledningen får Stina en viktig 

dramaturgisk roll i romanen. En annan elev är hårdrockstrummisen Olsén i Arnolds klass. Han 

kommer från ett hem utan studietraditioner och får symbolisera dem som drabbas hårdast i den nya, 

allt mindre likvärdiga skolan, de som tvingas läsa obligatoriska kärnämnen, trots att de varken har 

teoretiskt fallenhet, intresse eller ens behov. 

Björne är Arnolds nallebjörn som har en roll i berättelsen som Arnolds samtalspartner. Han 

blir i samband med vändpunkten en förmedlare av Tolles existentiella tankegångar. Detta kommer 

till uttryck i en dialog med Arnold mot slutet av berättelsen. Det är samme Björne som figurerade i 

SVT:s barnprogram Björnes magasin mellan 1987 och 2000.  

Berättarteknik och stilistik 

Min hållning är att en skönlitterär texts berättarteknik och stilistik bör vara ett resultat av verkets 

tematik. Men det finns mycket att ta ställning till. Vilka berättartekniska grepp gör tematiken mest 

rättvisa? Var ska perspektivet ligga i de olika scenerna? I nuläget berättas historien i tredje person. 

Händelserna skildras kronologiskt med undantag för några återblickar. Tempus är då-fokus med 

preteritum som grund och återblickar i pluskvamperfekt och futurum preteritum och framåtblickar i 

pluskvamperfekt. Berättaren är en så kallad extradiegetisk – heterodiegetisk berättare, det vill säga: 

berättaren befinner sig ”utanför berättelsen under själva berättandet och är dessutom inte någon 

person i berättelsen”.198 Det är den typ av berättare som vi oftast och en aning missvisande kallar 
                                                

 

 

 
198 Maria Nikolajeva. Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur, 1988, s. 99. 
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allvetande. Berättaren är förhållandevis dold i texten men märks mer då skolvärlden skildras. 

Berättaren har betydligt större övergripande kunskaper än Arnold om skolvärlden och uttrycker sig 

mer vuxet, behärskat och formellt. Denne berättares främste uppgift är att sammanfatta, redogöra 

och ironisera över förhållanden i skolan.  

Vid en punkt i texten vaknar, som tidigare nämnts, Arnold upp och blir mer medveten. Detta 

medför att han får en helt ny syn på sig själv, sina relationer och det som händer runtomkring 

honom. Han lär sig acceptera att saker är som de är och som de måste vara just i detta nu (enligt 

Tolle vore något annat en omöjlighet). Arnold slutar spjärna emot nuet, vilket får till följd att han 

känner en djupare lycka inom sig, en lycka som han endast glimtvis fått erfara tidigare i livet. Han 

ser även igenom de roller som folk i hans omgivning spelar och roller han själv spelat, till exempel 

drömmen om att bli rockmusiker och identifikationen med sin uppväxt- och ungkarlsroll.  

Arnolds ständiga dömande och längtan bort skapar en rastlös nerv i texten fram till den 

mentala förändring då han omprövar sin hållning i samband med uppbrottet från Henrietta. Efter 

denna nyorientering sveper en våg av närvaro in över texten. Rentvättad från mentala projektioner 

upplevs världen med Arnolds nya friskare blick. Paradoxen och svårigheten rent konstnärligt blir 

förmodligen att skildra detta förspråkliga iakttagande med hjälp av språk. För hur beskriver man ett 

ordlöst seende utan ord? Hur skildrar man medvetandet på ett plan som ligger djupare än språket 

med sitt värderande och färgande perspektiv?  

För att lyckas med detta försök till stilistisk vändning sätter jag upp vissa grundläggande 

utgångspunkter. Utöver dessa litar jag på min konstnärliga intuition eller den förtrogenhet med 

skönlitterär text som jag övat upp under åren på kursen i Kreativt skrivande och tidigare. Idealet är 

en text som bara är, närvarande i ögonblicket, registrerande, vilande och samtidigt full av nerv och 

liv. I Vägen ut av Harry Martinson finns ett fint exempel på en litterär stilförändring i denna 

riktning. Det sker i sista kapitlets slutscen, när huvudpersonen Martin ska mönstra på skonaren 

Willy i Göteborgs hamn. Åtskilliga sjötermer som till exempel vrickåra, fallrep, röste, båtsman, 

fånglina, nagelbänk, skansklapp, uthalarsegel, lastbom, stagfock, bomstagssegel med flera skapar 
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en exakthet och en klangfärg i texten, även för den som inte är hemma i sjömansspråket.199 Nedan 

följer ett exempel på Martinsons metod: 

 
I nästa minut hade de svängt ut och var under gång. De fortsatte med sjöklarningen hela utfarten utefter 

och strax utom Vinga fyr kattade200 de ankaret. Martin fick klättra ner på bogen och kroka taljan. Han stod 

nere på ankaret. Det var en konstig känsla. Bogvattnet brusade honom om anklarna. Han upplevde 

intensivt allt däri. Livet började i alla fall bli storslaget.201 

 

Staffan Söderblom skriver i sin bok om Harry Martinson att Martin Olofsson här 

 
[...] står i realiteterna, inte i någon dröm mera, utan i mångfalden. Och i öppen sjö ”sedan de ur 

kabelgattet hämtat upp ett par tunga bomstagssegel och hissat stagfocken”, växer det lilla fartyget under 

hans fötter, ser ”knappast mindre ståtligt ut”. Ett nytt språk har blivit hans, det sakliga och magiska 

sjöspråket. Han hade avlyssnat det i en ålderdomlig dialekt på ett ålderdomshem i Blekinge, nu bär det 

honom ut i världen. Detta språk som han skulle sätta på pränt i havspoesin, i sjöböckerna. Han har 

kommit fram till det, och tillbaka till det.202  

 

Martin Olofsson och Arnold Bladh har förvisso två helt skilda utgångspunkter, men i grund och 

botten lämnar de båda en tillvaro baserad på drömmar och hamnar i det som Staffan Söderblom 

kallar realiteterna. Martin befinner sig äntligen ute på det efterlängtade skeppet på det efterlängtade 

havet. Arnold har vaknat upp ur en mental låsning och återupptäckt verkligheten omkring sig.  

De grundläggande utgångspunkter jag nämnde tidigare är en stil med ännu mer omsorgsfullt 

utvalda detaljer utan att för den skull försumma den inre verkligheten. Det är med Söderbloms ord 

                                                

 

 

 
199 Alla termer är hämtade från bokens fyra sista sidor. 
200 Kattgina, grov tälja, varmed ankare upphissas från vattenytan el. klyset till kranbalk (ankaret ”kattas”) för 

uppläggning ombord. Svensk ordbok. 
201 Harry Martinson.Vägen ut. Stockholm: Bonniers, 2001, s. 369. 
202 Staffan Söderblom. Harry Martinson. Stockholm: Natur och kultur, 1994, s. 133. 
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en stil som står i realiteterna och mångfalden, inte längre i någon dröm.203 Metoden är på samma 

gång scenisk och själsspeglande som den är centrallyriskt förtätad. Dialog och sinnesintryck ska 

förekomma, parallellt med tankar och känslor som ska vara så att säga legerade med handlingen och 

miljön, vilket Martinson på ett fenomenalt sätt lyckas med i slutet av Vägen ut. Hans språk är där på 

en gång sakligt och ”magiskt”. Språket på slutet av Läraren såväl som Arnolds inre ska vara rent på 

oro och ängslan. Hans upplevelse av nuet ska registreras men på ett accepterande, närvarande sätt. 

Därför ska varken återblickar eller framåtblickar förekomma. Värderande ord ska förekomma 

ytterst sparsamt om ens alls.  

Dramaturgi 

Berättelsen börjar i september 1997 och slutar i januari 1998. Under denna tid hinner Arnold träffa 

Henrietta, inleda ett förhållande med henne och se förhållandet gå i kras. Läsaren får under tiden en 

inblick i Arnolds skolvardag, hans blygsamma verksamhet som frilansande musiker samt hans 

vilsna drömmar och fasthängande vid det förflutna.  

Romanens grundförlopp väljer jag att formulera så här: Ungkarlen och musikläraren 

(situation) Arnold Blad (huvudperson) längtar planlöst efter ett nytt jobb och ny plats att bo på. 

Samtidigt oroar han sig inför framtiden. Hade bara hans talang räckt hade han hellre varit 

rockstjärna än musiklärare. Han irriterar sig på tråkmånsarna som stadgar sig tidigt. Samtidigt 

vantrivs han i sin ungkarlstillvaro och drömmer om att hitta den stora kärleken (målet). Och så råkar 

han inleda en relation med Henrietta som är arton år och teaterelev på skolan. De väljer att hålla 

relationen hemlig. Men hans oförmåga att acceptera nuet sätter käppar i hjulet för relationen. Han 

börjar leta fel hos henne, fylls av negativitet och hamnar längre från nuet och acceptansen än 

någonsin tidigare. Efter två månader väljer Henrietta att lämna relationen (bakslag 1), och när rektor 

Lill-Babs får kännedom om Arnolds otillbörliga relation avskedar hon honom, inte med stöd i lagen 

utan i rädsla av att hennes rykte ska svärtas ned (bakslag 2). Arnold måste hitta ett sätt att acceptera 

                                                

 

 

 
203 Söderblom, s. 133. 
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det som hänt, sig själv, sin historia och att inte ständigt fly bort från nuet (konflikten). Enda hindret 

är han själv och hans inställning (motståndaren). 

Historien är uppbyggd som en något modifierad klassisk tragedi. Men den slutliga katastrofen 

är egentligen inte något entydigt negativt, snarare, som i den franskklassicistiska traditionen, en 

möjlighet till nyorientering. Så här tänker jag mig den dramaturgiska strukturen: 

 

1. Exposition: skola och lägenhet, huvudpersonen och huvudkonflikten presenteras 

2. Stegring: A träffar H  

3. Ytterligare stegring: A och H inleder en relation 

4. Peripeti: Göteborgsresa, vändpunkt204  

5. Katastrof (bakslag) 1: H gör slut 

6. Uppvaknande: samtal med Björne och upplevelser vid meditation 

7. Katastrof (bakslag) 2: A blir av med jobbet 

 

I tabellen nedan är dramaturgin kopplad till kapitel, scener och är placerad i tiden. Det framgår även 

hur skolpartierna är någorlunda jämnt fördelade över hela verket. Först efter samtalet med Björne i 

slutet av december genomgår den litterära stilen sin metamorfos. 

 
Tabell 5: Dramaturgi 

kapitel scen innehåll dramaturgisk funktion 
SEPTEMBER 

Huvudpersonen och 
huvudkonflikten 
presenteras 

I gehörsrummet Skola Exposition 
I lägenheten Privat Exposition 
På Uncle Sam’s 
hamburgerbar 

Privat  

Fest på ”Plankan” Festen Privat/skola Popcorn introduceras 
A träffar H 

                                                

 

 

 
204 I Göteborg upplever Arnold att hans och Henriettas relation har förändrats. Han dömer henne för att hon i hans ögon 

beter sig annorlunda. Hon blir sårad och de börjar bråka. Arnolds oförmåga att leva i nuet eskalerar och blir ett stort 

problem mellan honom och Henrietta och för honom själv. 
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Ship Inn Privat/skola Stegring 
På väg hem med en 
flicka 

Privat  

Efterfest Privat  
Malmö Tåget  Skola  

Musikhögskolan Skola  
Teaterhotellet 
eftermiddag 

Privat  

Jazz på Paddys' Privat  
Teaterhotellet natt Privat  
Musikhögskolan dag två Skola  

Förhållandet kommer 
igång 

Lägenhet dag Privat Ytterligare stegring 
Gig Ronneby brunn Privat  
Henrietta på besök, kväll Privat  
Morgonen efter Privat Lill-Babs ringer om det 

försvunna betyget 
Kilar stadigt Personalrummet Skola A påminns om betyget 

Arbetsplatsträff Skola   
Henrietta på besök Privat  
Promenad om natten Privat  
Åter lägenhet Privat  

Fisketur i skärgården Återblick Privat (med återblick om 
skolan) 

 

OKTOBER 
Göteborg (3 – 5 okt) Tåget  Privat Tankar på det försvunna 

betyget 
Farbror Benjamins 
lägenhet 

Privat  

Morgon lägenhet Privat  
Fika med Matti Privat Vändpunkt 
Spansk restaurang med 
Pierre 

Privat  

Gnissel Skolan morgon Skola Popcorn får se H 
anteckningsbok (A blir 
orolig) 

Gitarrlektion Förmiddag Skola   
Mitterminskonferens Skola  
Teater (tor 9 okt) 
 
 
 
 
 
Hemma efter teater 

Skola Popcorn sitter bredvid H 
(A blir svartsjuk), insikt 
börjar gry hos A 
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Skolan morgon Skola  
Kväll hos Henke och 
Anna 

Privat/skola  

NOVEMBER 
Svartsjuka och kris Fredag, väntan på 

Henrietta 
Privat H är hos Popcorn (A blir 

svartsjuk) 
Fest i Genarp lördag Privat  
Veckan som följde Privat/skola  
Gig på Åhléns Privat  
Nästföljande lördag Privat  
Söndag i lägenheten Privat H gör slut 
Promenad Privat  

DECEMBER 
Mot nya perspektiv Förberedelser för 

julkonsert 
Skola  

Luciabandy Skola Stegrad närvarokänsla 
hos A 

Lärarfest med karibiskt 
tema 

Skola  

Fest med eleverna Privat/skola  
Ritz Privat/skola  
Samtal med Björne  
 
meditation 

Privat A inspireras på väg mot 
insikt 
A upplever stegrad 
närvaro 

Jullov och nyårsafton 
hos A:s föräldrar 

Privat A letar förgäves efter det 
försvunna skolbetyget 

JANUARI 
 Januari, bio med 

Henrietta som vänner 
Privat  

Hos rektorn Skola A förlorar jobbet, ingen 
ånger 

Promenad hem Privat  
 

Vändpunkten sker i Göteborg. Arnolds vantrivsel i nuet kulminerar. Han har längtat efter att komma 

bort och få nya impulser och efter att kunna umgås i frihet med Henrietta. Ett kort tag trivs han men 

faller snart in i oro för framtiden och längtan hem till Karlskrona. Allt som han upplevt som 

negativt vänder han i sina tankar till något lockande och tryggt. Arnold och Henrietta träffar 

Arnolds kusin Matti över en kopp kaffe. Arnold retar sig på Matti som Arnold upplever som ytlig 

och alltför oengagerad i världens allvarliga frågor. När han och Henrietta promenerar från kaféet 

ligger han några steg före henne. Denna inre stress hos Arnold påverkar Henrietta och de börjar 
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bråka. Hon känner sig dömd. Efter bråket försonas de tillfälligt och besöker en spansk restaurang 

med Arnolds barndomsvän Pierre. Arnold retar upp sig på Pierre som han tycker är alltför 

engagerad i politiska frågor. Att Arnold retar sig på både Matti och Pierre visar på ett komiskt sätt 

Arnolds dilemma, att han inte kan acceptera saker som de är utan ständigt måste hitta personer och 

platser att döma. Efter denna händelse går fallet mot förhållandets sammanbrott snabbt, vilket för 

Arnold skapar en förutsättning för en väg tillbaka mot insikten om vikten av förlåtelse och 

acceptans. Lidandet tvingar honom att vakna upp.  

Under en Hamlet-föreställning för skolelever på Konserthusteatern veckan efter 

göteborgsresan, reflekterar Arnold kring ansvar, förlåtelse och hämnd. Hamlets väg är som bekant 

att hämnas sin faders mördare, och det går som sig bör i en renodlad tragedi – alla dör på slutet. 

Arnold börjar i anslutning till denna blodsspillan tänka mer försonande och icke-dömande gentemot 

människorna i sin omgivning, staden där han bor samt det förflutna och framtiden. Men 

utvecklingen sker gradvis. Det är en process som måste förankras i romantexten. Under en 

innebandy-turnering arrangerad av skolan i december upplever Arnold en känsla av påtagligt 

stegrad närvaro. Detta gör honom, vid sidan av att ha nått ett bottenläge av självömkan efter att 

Henrietta har gjort slut och efter en mastig bakfylla, mottaglig för Björnes Tolle-inspirerade tankar. 

Under denna period börjar han göra regelbundna meditationer hemma på kvällarna. Under en av 

dessa upplever han en omotiverad lycka, ett slags oförklarlig extas som förmodligen har att göra 

med att han under några ögonblick lyckats frigöra sig från intellektet. Han fortsätter med 

övningarna och finner ett lugn i dem, även om han framöver inte uppnår samma extas som första 

gången. Den mer bestående effekten blir att han inte längre identifierar sig med sin tragiska historia 

utan tränger ner djupare i sitt medvetande. Tolle menar att ens identitet snarare är själva 

medvetandet ”än det som medvetandet har identifierat sig med”.205 Rent berättartekniskt gestaltas 

denna vändning i berättelsen genom att tillbakablickar och framåtblickar försvinner. Berättelsen blir 

mer fokuserad på det som sker här och nu, vilket jag kommer att gå in närmare på i avsnittet om 

stilistik.  
                                                

 

 

 
205 Tolle, s. 56. 
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Arnold är åter ungkarl men han är förändrad. Han har en ny syn på sig själv, sitt ansvar och 

sitt förhållande till det närvarande ögonblicket. Han ska inte längre identifiera sig med sin historia, 

sina drömmar eller sina tankar. Han ska inte döma nuet och spjärna emot med negativitet. 

Fokalisering 

Begreppet fokalisering (även fokalisation eller fokusering) har av samtida narratologer, till exempel 

Gérard Genette och Mieke Bal, ersatt de äldre synvinkel, perspektiv eller engelskans point of view. 

Fokalisering är vidare och fångar in alla sinnen samt tankar. Genette, som myntade begreppet, delar 

in fokalisering i de tre delarna intern, extern och noll fokalisering.206 Vid intern fokalisering upplevs 

skeendet genom en av karaktärerna. Extern fokalisering är det som brukar beskrivas som 

Hemingways isbergsteknik, trots att Hemingway långt ifrån alltid använder detta grepp och sällan 

använder han det renodlat.207 Noll fokalisering, som alltså egentligen inte har med fokaliseringen 

utan med berättarinstansen (alltså vem som berättar), är det som brukar betecknas som den 

allvetande berättaren, även om alla berättare i strikt mening är allvetande. Det handlar snarare om 

hur mycket information berättaren väljer att dela med sig av.  

Genette menar att det är viktigt att skilja mellan vem som berättar och vem som ser. Han 

menar att många berättartekniska verk: ”suffer from a regrettable confusion between what I call 

here mood and voice, a confusion between the question who is the character whose point of view 

orients the narrative perspective? and the very different question who is the narrator? – or, more 

simply, the question who sees? and the question who speaks?”208 Bal, som menar att Genettes 

resonemang haltar, använder sig endast av fokalisator och det fokaliserade, detta för att skilja 

subjektet i berättelsen från objektet. Hon menar nämligen att man måste skilja på om karaktären är 

subjektet eller objektet, vilket hon inte tycker att Genette gör.209 
                                                

 

 

 
206 Gérard Genette. Narrative Discourse: An Essay in Method. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1980, s. 

189f.  
207 Genette, s. 190. 
208 Genette, s. 186. 
209 Bal, Mieke. ”The narrating and the focalization” i Style nr. 17, 1983, s. 241. 
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Jag tar här inte ställning för vem som har mest rätt av Genette och Bal. Men jag väljer att i 

detta avsnitt använda mig av Genettes terminologi, eftersom jag känner mig mest hemma i den, 

även om jag tycker att varken substantivet fokalisering eller verbet fokalisera med sina böjningar 

inte på ett smidigt sätt smälter in i svenskan.  

I Läraren förekommer främst nivåerna noll fokalisering då berättaren relaterar, summerar och 

ironiserar över förhållanden i skolvärlden och intern fokalisering då händelseförloppet upplevs 

genom en av karaktärernas inre, för det mesta Arnolds. Men verkligheten är mer komplex än den 

schematiska och förenklade teorin. I själva verket kan man hävda att berättaren (som berättar i 

tredje person) hela tiden är mer eller mindre närvarande, även då händelserna till synes upplevs 

genom en av karaktärerna. Och denna tvetydighet och ibland nästan omärkliga glidning mellan 

berättare och karaktär tror jag kan öka spänningen i texten.  

Arnold var från början enda person i texten (utöver berättaren) som fokaliserades internt. 

Handlingen upplevdes uteslutande genom honom, utom vissa delar av skolskildringarna där 

berättaren griper in och distansen till Arnold ökar. Under kursträffarna framfördes synpunkter på att 

även Henriettas perspektiv skulle komma in i texten för att få henne att bli tydligare. Först var jag 

tveksam, men efter att i somras ha studerat Vilhelm Mobergs Raskens, tänkte jag om.  

I Raskens, som är berättad i tredjeperson med soldat Rask själv som den självklara 

huvudpersonen, skiftar perspektivet fram och tillbaka. Ofta går det över till Raskens fru Ida men 

även till mindre viktiga personer som Raskens soldatvän Johan Klang, den gamla änkan Rapp-

Hanna och gumman Bergströmskan fokaliseras internt under korta passager. Övergångarna sker 

smidigt och känns helt naturliga. Så här kan det se ut när perspektivet förflyttas från berättaren till 

en person i berättelsen, i det här fallet Rapp-Hanna: 
 

Vid spisen inne i rummet stod Rapp-Hanna, korpralsänkan, och brände kaffe och svor över karlar, 

som alltid sprungo i vägen för henne, och över kräftorna, som nöpo henne i tårna och hängde sig 

fast i kjorteln envisare än galna karlar... Det var mera att göra med kalaset än hon trott; hon hade 
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fått ränna hela dan och låna ihop kärl i stugorna, när hennes egna inte räckte. Inte hade man vad 

man borde ha ändå, men knektasjåarna fingo ta det som det var nu, tyckte hon.210 

 

Trots att berättarens röst mer eller mindre finns kvar blir perspektivet i exemplet ovan efterhand allt 

mer Rapp-Hannas. Dialektala ord som ränna och knektasjåarna förstärker intrycket av att det är 

hennes tankar vi får följa. Även användandet av så kallad erlebte rede i sista meningen får denna 

effekt.211 

Vid ett annat tillfälle växlar perspektivet från Raskens till Klangs: 

 
Han [Raskens] måste gå ut och spy, han blev stående i förstun och spydde så att det täckte hela 

trappstenen utanför. Det var gruvligt, så det kväljde honom. Om han inte fick upp det, så skulle 

han bestämt dö... Till sist lade han sig framstupa i förstun – nu lättade det fortare invärtes. 

Klangen satt vid kaffebordet och skrattade så att han höll på att kikna. Vad kom det åt 

Rasken, som gav ifrån sig så där för några kaskars skull! Visst hade de supit bra förut, men ändå 

så...212 

 

Tänkbara personer att fokalisera internt i Läraren är förutom Arnold, Henrietta, Mister Kurt, Lill-

Babs, Cilla Severin, Bruce och MK. Lämpliga ställen där Henrietta kan fokaliseras internt utan att 

Arnold är med på scenen kan till exempel vara efter och under Arnolds tågresa tillbaka till 

Karlskrona efter Malmöbesöket. Läsaren skulle här kunna få en inblick i hur Henrietta beter sig i 

sin hemmiljö (till exempel hur hon interagerar med sin familj) och i vad hon har förväntningar inför 

det kommande mötet hemma hos Arnold. Ett annat tillfälle är när hon vill ha en veckas ”time out” 

strax innan hon gör slut. I övrigt kan Henrietta då och då i kortare avsnitt fokaliseras internt, till 

exempel när hon och Arnold umgås hemma hos honom och under Göteborgsresan. En förutsättning 
                                                

 

 

 
210 Vilhelm Moberg. Raskens. Stockholm: Bonnier, 1966, s. 57. 
211 Erlebte rede är den tyska termen för ”upplevt tal”, ”täckt anföring” eller ”svävande framställning”. Det innebär en 

skönlitterär persons tankar skildrade i indirekt form, alltså i tredje person men med markörer som signalerar perspektiv. 

Erlebte rede kan även användas i dialog: – Är du trött? Det var han. 
212 Moberg, s. 257. 
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för att lyckas är att jag först på ett grundligt sätt tydliggör för mig själv vem Henrietta innerst inne 

är, vad hon har för bakgrund, intressen, tankar om framtiden, vad hon vill med Arnold och så 

vidare.  

När det gäller att låta andra personer än Arnold och Henrietta fokaliseras internt får jag prova 

mig fram för att kunna bedöma idéns värde. Lill-Babs och Mister Kurt kan fokaliseras internt vid 

vissa tillfällen. Detta skulle visa att även de till synes mest osympatiska människor har sidor vi inte 

känner till och att vi därför dömer dem utan att ha facit i hand. Även bipersoner som Arnolds 

grannar, de sura, bittra och missunnsamma tanterna SB och Est-Marie skulle kunna fokaliseras 

internt utifrån detta syfte. På så sätt skulle fokaliseringen bli en direkt konsekvens av huvudtemat, 

som i sin tur är format av premisserna. 

Detaljer, ”elementära” och ”tänkande beskrivningar” 

Som tidigare nämnts är detaljerna en viktig del i skönlitterära skildringar, både vad gäller miljöer 

och personer. Anton Tjechov skriver i ett brev till sin bror Aleksander 1886: ”Enligt min mening 

bör naturskildringar vara mycket korta och ha en viss aktualitet – – – Man måste hålla sig till små 

detaljer och ordna dem på ett sådant sätt att de formas till en bild framför ens ögon, sedan boken väl 

slagits igen – – –” Till Jirkevitj skriver han 1895:  

 
En naturskildring skall framför allt vara målande, så att läsaren kan föreställa sig landskapet som skildrats 

när han lagt ifrån sig boken och slutit ögonen. Medan däremot en samling ord som skymning, blygrått, 

fuktighet, popplarnas silverskimmer, molntäckta horisonter, fjärran ängsmarker inte blir någon tavla, och 

med bästa vilja i världen kan jag inte föreställa mig alla dessa olika delar som en harmonisk helhet.213  

 

Likt Tjechov vill jag att en tydlig bild ska uppstå hos läsaren. Sedan jag började skriva och läsa med 

blicken inställd på författarvåglängd har jag tilltalats av författare med sinne för detaljerna, med 

förmåga att få fram skarpa miljöer med små medel. I mitt fall är det främst miljön Karlskrona som 

ska gestaltas i Läraren, alltså premiss nummer ett. Staden ska få en central roll i texten, men 
                                                

 

 

 
213 Lafitte, s. 92. 
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skildringen får inte bli överlastad. Detaljerna måste väljas med stor omsorg. Jag tror på metoden 

med grundlig research för att därefter göra ett strikt urval. 

Under första kursträffen på Linnéuniversitetet hösten 2012 påpekade Papageorgiou att 

Läraren var för ”snäll” och för ”stereotyp”. Han använde uttryck som ”anemisk” (blodfattig) och 

”för lite rå” och ”för elementär”. Även vid andra kursträffen hade han liknande synpunkter: 

”Fortfarande har det ’elementära’ en alltför stark roll i berättarstilen. Ofta även det stereotypa. 

Berättarrösten är ’sympatisk’ – tar inga risker med fördjupningar och skarpa iakttagelser.”214 Jag 

tolkar detta som att detaljerna måste väljas med större omsorg och att själva seendet inte får bli 

slappt och förmedla en slentrianmässig uppfattning om världen. På något ställe, till exempel där 

Henrietta helt sonika sätter sig ner och kissar på väg hem från skolfesten från jazzklubben Plankan i 

början av texten, bränner det till enligt Papageorgiou. Denna detalj upplevdes av honom som ”äkta” 

och skapar en välbehövlig ”råhet” i texten.  

Ett exempel på ett ställe där min text är för elementär är när Arnold stänger av teven ”med 

fjärrkontrollen”. Den myckna information om hur han stänger av behövs knappast idag då i princip 

alla sätter på och stänger av teven med fjärrkontrollen. På andra ställen i texten har Papageorgiou 

skrivit ”subtilare” i marginalen och gjort en understrykning i texten. Exempel på en passage som 

borde bli subtilare är: ”Henrietta hade lagt sig ner på mage. Hon vände huvudet bakåt mot honom 

och såg besviken ut.” På ett annat ställe har han skrivit ”mer?” eller ”exaktare?” i marginalen: 

”Arnold gick in i den modernt inredda konferenssalen [...].”215 Vad säger egentligen det svepande 

adjektivet ”modernt” i det här sammanhanget?  

Ett begrepp Papageorgiou använder sig av är ”tänkande beskrivning”. När han skriver 

kommentarer i texterna som diskuteras under kursens möten på Linnéuniversitetet, kan han göra en 

anteckning för att berömma närvaron av en sådan tänkande beskrivning men även för att markera 

avsaknaden av densamma. Med tänkande beskrivning menar han, så som jag tolkat det, en 

beskrivning av en miljö som genom att den inte förklarar allt, i stället bjuder in läsaren att dra egna 
                                                

 

 

 
214 Rapport efter träff på Linnéuniversitetet, hösten 2012. 
215 Kreativt skrivande, HT 2012. 
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slutsatser kring personernas avsikter, tankar och känslor. Tänkande beskrivningar lyfter en 

skönlitterär text, gör den mindre ”elementär”, gör så att läsaren blir medskapande.  

Att undvika stereotyper 

Stereotyp är ett annat ord för kliché eller schablon. Att använda stereotyper i skönlitteraturen kan 

vara riskabelt eftersom texten då riskerar att bli förutsägbar, klichéartad och trött. Jag tror dock att 

man genom att medvetet använda vissa schabloner och karikatyrer kan tydliggöra vissa sidor av 

verkligheten. Men det måste göras på ett nytt, icke-konserverande sätt. Själva seendet – gestaltandet 

och berättandet – i texten får aldrig bli slappt. Då blir det dålig litteratur. I Läraren använder jag 

mig av stereotyper i satiriskt syfte. Vissa av lärarna i kollegiet är som tidigare nämnts inga 

sammansatta personer utan finns med för att tydliggöra uppdelningen i de två lägren ”katederlärare” 

kontra ”flumlärare”. Även Arnolds kusin Matti och Arnolds ungdomskompis Pierre är stereotyper. 

Matti är schablonbilden av den ytlige hipstern som konsumerar coolhet. Pierre är schablonbilden av 

den politiske aktivisten som dömer den som inte engagerar sig på rätt sätt eller inte engagerar sig 

alls. Arnold dömer dem båda.  

Upplägget i Läraren med en relation mellan en lärare och en elev ligger farligt nära det 

stereotypa, men romanerna av Roth, Coetzee, Evander och Gustafsson visar att resultatet inte måste 

leda till stereotyp litteratur. De lyckas skapa intressant litteratur som hos någon sämre författare 

skulle bli förutsägbart.  

Under träffarna på Linnéuniversitetet påpekades det att min text innehöll en hel del stereotypa 

drag när det gäller hur huvudpersonens syn på det motsatta könet. Om läsaren ska uppfatta 

huvudpersonen Arnold som trovärdig och mänsklig får han inte framstå som schablon. Däremot vill 

jag inte att han ska vara någon idealgestalt som bara agerar rätt utifrån den rådande allmänna 

samhällsmoralen, vilken jag upplever som väldigt moraliserande och dömande. Arnolds syn på det 

andra könet bör förvisso inte reproducera förlegade könsroller, men han ska samtidigt få vara en 

människa med fel och brister. Och hur ska han kunna förändras under berättelsens gång om han inte 

kommer till insikt om vissa negativa beteenden och värderingar i sin person? 

När Henrietta besöker Arnold för första gången noterar han ”de böljande kullarna på tröjan, 

som två översnöade igelkottar.” Denna formulering fick negativa reaktioner. Dels var det känsligt 

att han överhuvudtaget fäster uppmärksamhet på brösten. Dels var själva bilden illa vald. Vad ville 

egentligen taggiga igelkottar uttrycka i sammanhanget? Jag hade valt ordet ”igelkottar” på grund av 
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likheten i storlek och form och ”översnöade” för att få fram den böljande, överslätande mjukheten 

som en stickad tröja skapar likt nyfallen snö. I detta fall valde jag att låta formuleringen stå kvar. 

Eventuellt byter jag ut igelkottarna mot stenar men bevarar snön. Snö har alltid fyllt mig med 

leklust och energi. Jag minns hur jag i barndomen genom köksfönstret upptäckte hur stenarna i 

trädgården under natten blivit översnöade av säsongens första rikliga snöfall. 

Det stereotypa och elementära respektive det snälla och anemiska har i viss mån funnits kvar i 

min text genom de olika bearbetningarna. Jag har bemödat mig om att försöka arbeta bort de 

grövsta formerna av dessa innan min text är helt klar. Men jag är medveten om att detta arbete är en 

tålamodskrävande process som man inte lär sig i en handvändning. Detta är nog snarare något som 

utvecklas under långvarigt, målmedvetet och träget skrivande.  

Att skildra sex 

Sexskildringarna i Läraren upplevdes till viss del som ytliga, plumpa, rent av pornografiska under 

kursträffarna. En av deltagarna uppfattade rentav Arnold som pedofil. Detta var alls inte min avsikt. 

Jag vill skildra sex på ett drabbande, spännande, personligt, realistiskt, ej stereotypt, ej 

objektifierande sätt. Skillnaden mellan ambition och resultat fick mig att inse att sex i 

skönlitteraturen är ett svårt område. Men jag vill inte välja den enkla utvägen, att bara låta ridån 

falla när det är dags för sex. 

I Läraren förekommer fyra sexscener av olika slag: en onaniscen och tre samlag (varav det 

första ofullbordat). Dessutom finns ett antal antydda samlag där läsaren får använda sin fantasi för 

att fylla i den oskrivna texten. Vid första sexakten är Arnold och Henrietta berusade. Den äger rum 

hemma hos Arnold efter en elevfest där Arnold närvarat. Andra gången är de nyktra och en aning 

reserverade. Vid detta tillfälle befinner de sig också hemma hos Arnold. Denna gång blir samlaget 

fullbordat. Tredje gången sker i Göteborg. Då saknas den mentala kontakten mellan dem och 

Arnold tar till eggande mentala projektioner för att fullborda samlaget. Förutom dessa sexscener 

förekommer sex på olika sätt i Arnolds tankar genom hela romanen. Men risken finns att 

sexskildringarna blir för lika varandra, att de inte tillför berättelsen något nytt och därför är 

överflödiga.  

För att illustrera hur jag arbetat med sexskildringarna i Läraren, visar jag två exempel, ett 

tidigt och ett bearbetat: 
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Henrietta stod någonstans i mörkret. Efter en stund hörde han hur hon drog av sig frottéklänningen 

och trevade efter sängen med händerna. 

De låg tysta bredvid varandra en kort stund innan han vände sig mot henne. Han kysste henne. 

Hon besvarade den. Han stack in handen under BH-bandet. Han låg på rygg. Hon klättrade upp på honom 

och han tryckte sitt underliv mot hennes. Han försökte öppna BH-spännet, men det var inte det lättaste. 

Hon hjälpte honom och han stirrade på hennes nakna bröst: fasta och stora men inte överdimensionerade. 

I skenet av gatlyktan kramade han dem, länge och omsorgsfullt. En kvinna av kött och blod med alla sina 

behag. 

Han drog av sig kalsongerna och försökte få av henne trosorna. Det gick efter lite knixande. Hon 

hade hamnat på rygg. Han la sig på henne och försökte styra in sig mellan hennes lår, men hon spjärnade 

emot.  

Nej, sa hon.  

Visst ja, sa han. Du skulle ju inte sova bredvid någon ful gubbe.  

Hon fnissade till. Han la sig på rygg och gav ifrån sig en suck. Men strax kysstes de igen, och så 

försökte han åter styra in sitt stånd mellan hennes ben. 

Nej, sa hon men andades häftigt.216 

 

 Så här ser samma avsnitt ut i bearbetad version: 

 
Han hörde hur Henrietta drog av sig frottéklänningen och trevade efter sängen med händerna. 

De låg tysta bredvid varandra. Kanske hade hon börjat nyktra till och undrade vad hon egentligen 

höll på med. Han vände mig mot henne och kysste henne. Mötet mellan deras nästan helt nakna kroppar 

förhöjde känslan. Han stack in handen under BH-bandet och försökte öppna spännet. Det här momentet 

borde flyta så att hon inte fick för sig att det var något fel på honom. Till slut lyckades han.  

Hennes intensivt blottade bröst lystes upp av gatlampan ute på Kungsbrogatan. Vissa bröst hade 

förmågan att se betydligt större ut i naket tillstånd. Henriettas var av den sorten. De verkade trivas med att 

ha sluppit ut ur behån och närmade sig honom. Leklystet. Han klämde på dem som om han ville försäkra 

sig om att de var sanna. Trots att han var både trött och berusad visste han att detta skulle bli ett minne att 

vårda ömt resten av livet. 

                                                

 

 

 
216 Utdrag ur Läraren, version från 2012. 
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Henrietta klättrade upp på honom och han pressade sitt skrev mot hennes. Hon pressade tillbaka. 

Han trevade in med händerna under troskanten på ena skinkan. Hon la sig på rygg som om hon väntade 

på vad han skulle hitta på. Han drog av sig kalsongerna och försökte få av henne trosorna, men hon fick 

hjälpa till. Han la sig på henne och försökte styra in sitt stånd mellan hennes lår, men hon spjärnade emot. 

”Nej!”, sa hon. 

”Visst ja. Du skulle ju inte sova bredvid någon ful gubbe.” 

Han la sig på rygg, släppte ifrån sig en suck och kände ett styng av skam. Hade han gått för långt? 

De kände inte varandra. Hon var elev på skolan. Hon var född 1979. Förhoppningsvis hade hon hunnit 

fylla arton. 

Men strax kysstes de igen, och han försökte på nytt styra in sitt stånd mellan hennes ben.  

”Nej”, sa hon samtidigt som hennes flämtande andning sa något annat.217 

 

Utan att hävda att jag lyckats, har jag försökt komma närmare en mindre stereotyp och 

bearbetad skildring av sexakten. Satserna i första exemplet inleds ofta med pronomenet han eller 

hon, vilket eventuellt ger ett monotont intryck. Andra exemplet är mer varierat i språkligt avseende 

men även konkretare och sinnligare, till exempel med gatlampan som lyser upp Henriettas bröst. 

Den stora skillnaden är dock att man i andra exemplet kommer närmare inpå Arnold och hans 

känslor, vilket jag menar är ett steg i rätt riktning.   

 

Ämnet sex i litteraturen har under 2013 uppmärksammats i medievärlden.218 I en artikel i tidningen 

The Guardian ställs frågan varför det är så svårt att skildra bra sex i romaner. Julian Barnes menar 

att författaren kan hämmas av tanken att läsarna ska tro att författaren själv har upplevt det som 

skildras i sexscenen. Varför litteraturen har denna tätare koppling mellan skapare och det skildrade 

än exempelvis filmen framkommer inte annat än i en gissning. Romaner antas vara ett mer intimt 

                                                

 

 

 
217 Utdrag ur Läraren, version från 2014. 
218 Skriva, nr. 7, nov/dec, 2012, nr 4, jul/aug 2013. 

Stuart Jeffries. ”Good sex in literature: why is it so hard to find?”. The Guardian, 2013. 
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uttryck för skaparens inre. Men hursomhelst utmanar Barnes alla romanförfattare att försöka skriva 

bra sex snarare än att på en munks vis undvika ämnet.219 

Även i tidskriften Skriva uppmanas författare att inte väja för ämnet, därför att kärleken inte 

går ”att bortse från, eftersom den finns överallt.”220 Hanna Johansson menar i samma tidskrift att 

sex ”är en del av vårt ursprung och går som en röd tråd genom livet. Böcker där kärlek och 

relationer inte har någon plats blir lätt torftiga [...].221 Det finns förvisso risker med att ta in sex i sin 

text, menar hon. Det kan bli för mycket ”rosa moln” (för sentimentalt), eller så kan det bli 

porrnovell (för lite känslor). Om man inte känner sina karaktärer på djupet ligger tydligen 

klichéerna farligt nära till hands.222 Förmodligen är detta ett problem i min egen text Läraren. Jag 

känner kanske inte Henrietta tillräckligt för att kunna skildra henne i en så intim situation som en 

sexakt innebär. Jag antar att detta kan vara en viktig anledning till att mina sexskildringar hittills 

blivit stereotypa. 

För att undersöka hur andra författare gör, letade jag upp den första sexskildringen i var och 

en av de fem romanerna jag tidigare använt mig av. Dessa skildringar analyserade jag sedan. Jag 

tittade på språket, om det var konkret eller fyllt av poetiska omskrivningar. Jag tittade på om 

perspektivet var manligt eller kvinnligt, jämlikt eller ojämlikt (vem som är aktiv/passiv), och jag 

undersökte eventuell humor och dialog. Första exemplet är ur Gustafssons Yllet: 

 
Och med min arm kretsande över hennes starka rygg drog vi oss in i mitt arbetsrum och jag tände den 

gröna lampan på skrivbordet och ingen annan lampa och hon sjönk ner i ett hörn av min soffa som om 

det hade varit den naturligaste sak i världen och sparkade sina stövlar, sparkade dem iväg en bit in i ett 

hörn, och alltsammans hade varit slutgiltigt fruktansvärt förstört om hon ett enda ögonblick hade 

förlorat det sammanbitna, nästan aggressiva allvar som hon hade i det ögonblicket. 

                                                

 

 

 
219 Jeffries. 
220 Skriva, nr. 7.  
221 Hanna Johansson. ”Skildra sex utan skämskudde”. Skriva, nr. 4, 2013. 
222 Per Adolfsson. ”Du kan inte blunda för romantiken”. Skriva, nr. 7, 2013, s. 19. 
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Jag borrade in mitt ansikte i detta hemlighetsfulla ylle som kunde skydda och isolera mig från 

hela den förbannade världen, någonstans i trakten av hennes navel började jag min resa. Och jag kände 

alla hennes dofter som alla var främmande och ungdomligt råa och oerhört påträngande, och äntligen 

tog jag av henne allt detta eländiga ylle och sträckte ut armen och släckte – barnsligt nog – lampan på 

mitt skrivbord och var ensam i hela världen med henne [...]. 

Jag kunde andas. Jag andades med munnen mycket nära intill hennes mage, hennes sträva 

könshår mot mitt öra. Jag rörde mig med största lätthet. Jag var fri. Mycket fri. Så fri att jag i själva 

verket hade glömt allting runtomkring mig utom henne.  

Hade jag velat, men det ville jag naturligtvis inte, hade jag kunnat stiga mot taket lika långsamt 

och majestätiskt som en såpbubbla.  

– Nu är det bara du och jag, sade jag och slickade hennes armhåla. Hon skrattade, ja hon 

skrattade och för första gången i mitt liv kom jag underfund med att man kan skratta av ren lycka.223 

 

Orden ”navel”, ”könshår” och ”armhåla” tillsammans med ”råa” och ”påträngande” dofter låter 

läsaren se, känna och lukta. Även väl valda detaljer som den gröna skrivbordslampan ökar närvaron 

och höjer temperaturen. Inga grova könsord används dock. Enligt min mening är texten inte 

återhållet pryd men inte heller pornografisk och stereotyp. Inskjutna, korta, ej fullständiga satser, 

varvade med längre skapar tillsammans med bilder som ”såpbubblor” ett poetiskt anslag utan att det 

förtar gestaltningen av det sexuella mötet. Det hemlighetsfulla och symboliska yllet har förmågan 

att skydda Herdin från hela den ”förbannade världen” och förstärker frihets- och lyckokänslan. Det 

manliga perspektivet är tydligt, delvis eftersom jag-berättaren är en man. Men kvinnan är inte heller 

särskilt aktiv. Det är mannen som klär av henne (om man bortser från att hon sparkar av sig 

stövlarna). Den enda repliken är mannens. Hon bara skrattar. 

Nästa exempel är ur Evanders Det sista äventyret: 

 
Hennes läppar var fylliga och välformade, och efter två glas vin kysstes de för första gången och Jimmy 

noterade att det var Helfrid som helt och hållet tog initiativet. 

                                                

 

 

 
223 Gustafsson, s. 167f. 



  
 

81 
  
 

 

 

Efter ytterligare några glas vin och vimsigt pratande gjorde Helfrid slag i saken och förförde 

Jimmy på ett sätt som han aldrig någonsin trott att han skulle få vara med om. I princip var det inga 

märkvärdiga saker som hände, det var ungefär så som Jimmy hade läst i vissa sexmagasin att det kunde 

gå till och han fick en enastående hjärtklappning och skämdes en smula över sin tidiga utlösning och 

begränsade potens.224 

 

Språket i exemplet är torrt och formellt trots att det är en sexskildring. Den knastertorra stilen 

skapar en lätt komisk kontrast i förhållande till det som skildras. Men denna humor har ingenting att 

göra med det som sker mellan Jimmy och Helfrid. Läsaren får inte veta exakt vad som händer mer 

än att det påverkar Jimmy som både får för tidig utlösning och drabbas av potensproblem (om än 

begränsade). Jag upplever inledningen om Helfrids fylliga och välformade läppar som lätt stereotyp. 

Det saknas detaljer som skulle kunna väcka läsarens associationsbanor. Därför upplever jag 

skildringen som könlös. Perspektivet är Jimmys även om det är relaterat av berättaren i tredje 

person (som i resten av romanen). Däremot framställs inte Helfrid som något offer eller sexobjekt. 

Det är hon som ”helt och hållet tar initiativet” och hon gör tydligen saker med honom som han 

”aldrig någonsin trott att han skulle få vara med om”.225 Någon dialog förekommer inte.  

Nu ett exempel ur Coetzees Onåd: 

 
Men ingenting kan hejda honom. Han bär henne till sovrummet, drar av de absurda tofflorna och kysser 

hennes fötter, häpen över de känslor hon framkallar. Det har något att göra med uppenbarelsen på 

scenen: peruken, den vickande stjärten, den obildade dialekten. Underlig kärlek! Men utan tvivel vållad 

av en pil ur de skummande vågornas gudinna Afrodites koger. 

Hon gör inte motstånd. Det enda hon gör är att vända sig bort: vända bort läpparna, vända bort 

ögonen. Hon låter honom lägga henne raklång på sängen och klä av henne. Hon hjälper honom till och 

med genom att lyfta på armarna och sedan höfterna. Små köldrysningar löper genom henne; så snart 

hon är naken kryper hon under det vaddstickade sängöverkastet som en mullvad och vänder ryggen mot 

honom.  

                                                

 

 

 
224 Per Gunnar Evander. Det sista äventyret. Stockholm: Bonnier, 1973, s. 59. 
225 Evander, s. 59. 
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Inte våldtäkt, inte riktigt, men ändå något oönskat, ända in i märgen oönskat. Som om hon hade 

bestämt sig för att bli alldeles slapp och död invärtes så länge det pågick, som en kanin när rävens käftar 

sluter sig om dess hals. Så att allt som görs med henne liksom görs på avstånd.226 

 

Jag upplever skildringen som detaljrik och poetisk. Det blir inte för mycket omskrivningar, även om 

den höglitterära metaforen om pilen ur ”de skummande vågornas gudinna Afrodites koger” skulle 

kunna falla platt till marken i en sämre författares text. Coetzee lyckas väl med att få fram 

obalansen mellan mannen och kvinnan i det sexuella mötet. Perspektivet är mannens även om det 

skildras i tredje person. Avsnittet ger ett nyanserat och långt ifrån stereotypt intryck. Ingen dialog 

förekommer. Det finns heller ingen påtaglig humor. Stämningen är stumt allvarlig och harmonierar 

med det som nästan är en våldtäkt. Det är inte sex på lika villkor, vilket gör skildringen 

skrämmande och drabbande. 

Och så ett exempel ur Roths The Dying Animal: 

 
Yes, I pulled back the covers and she came into my bed, Consuela Castillo, superclassically the fertile 

female of our mammalian species. And already, that first time, and at only twenty-four, she was willing to 

sit on top of me. She wasn’t sure of herself once she was there, and till I tapped her arm to get her 

attention and slow her down, she was obliviously overenergetic, caroming about with her eyes shut, off in 

a child’s game of her own. It was a little like her mock conducting. I suppose she was trying to give 

herself over completely, but she was too young for that and, hard as she tried, that’s not what she 

achieved. However, because she knew how alluring her breasts were and she wanted me to be able to see 

them at their best, she’d climbed on top of me when I asked her to. And she did something rather 

pornographic for a first time, and this, again to my surprise, on her own initiative–played with her breasts 

around my prick. Leaned forward to place my prick between her breasts, for me to see it nestling there 

while she pressed them together with her hands. She knew how much this vision aroused me, the skin of 

the one on the skin of the other. I remembered I said, “Do you realize that you have the most beautiful 

breasts I’ve ever seen?” And like the efficient, thorough private secretary taking a memo, or perhaps like 

                                                

 

 

 
226 J. M. Coetzee. Onåd. (Övers.) Thomas Preis. Stockholm: Brombergs, 2004, s. 30f. 
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the well-brought-up Cuban daughter, she replied, “Yes, I know that. I see how you respond to my 

breasts.”227 

 

Jag anser att skildringen är den mest vågade av de fem när det gäller att nämna könsdelar och 

nämna sexuella aktiviteter i detalj. Fokus ligger på hennes bröst, men jag upplever trots det inte 

skildringen som stereotyp eller banal. Både berättaren och Consuela är två tydliga subjekt. Consuela 

är osäker och utlevande på samma gång. Avsnittet är ändå berättat som ett manligt minne i 

efterhand och både känslor och fysisk handling formuleras. Berättaren minns en replik och han 

minns hennes svar, men någon regelrätt dialog är det inte fråga om. Han tolkar och drar slutsatser 

om hennes känslor och tankar kring sex i allmänhet vilket ger ett elegiskt intryck. Återberättandet är 

en inlevelseakt både i det egna och i en annan människas känsloliv. Humor är inget framträdande 

drag i texten. Prosan är saklig utan lyriska inslag.  

Till sist ett exempel ur Duras Älskaren: 

 
Han har ryckt av henne klänningen, han kastar den, han sliter av den lilla bomullstrosan och bär henne så, 

naken, till sängen. Och sedan vänder han sig mot andra sidan av sängen och gråter. Och hon, långsamt, 

tålmodigt, hon för honom tillbaka mot sig, börjar klä av honom. Med slutna ögon gör hon det. Långsamt. 

Han gör en rörelse för att hjälpa henne. Hon ber honom att inte röra sig. Låt mig. Hon säger att hon vill 

göra det. Hon gör det. Hon klär av honom. När hon ber om det flyttar han sin kropp på sängen, men bara 

lite, lätt som för att inte väcka henne. 

 

Hudens lenhet är överväldigande. Kroppen. Kroppen är mager, utan styrka, utan muskler, han kunde ha 

varit sjuk, vara konvalescent, han är hårlös, utan annan manlighet än könets, han är mycket svag, han är 

som utlämnad åt en kränkning, tålmodig. Hon ser honom inte i ansiktet. Hon ser inte på honom. Hon rör 

vid honom. Hon rör vid könets mjukhet, hudens, hon smeker den gyllene färgen, detta okända nya. Han 

gnyr, han gråter. Han är i en erbarmlig kärlek. 

Och gråtande gör han det. Först kommer smärtan. Och sedan fångas smärtan upp i sin tur, den 

förändras, rycks långsamt loss, förs bort mot lusten, förenas med den. 

Havet, formlöst, helt enkelt ojämförligt.228 
                                                

 

 

 
227 Philip Roth. The Dying Animal. London: Vintage Books, 2002, s. 28f. 
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Perspektivet är till en början svårt att knyta till någon av de agerande, om man inte tolkar 

formuleringen att han ”gör en rörelse för att hjälpa henne” som en avsikt formulerad av honom. 

Men det kan lika gärna vara en tolkning av henne, att hon uppfattar handlingen så. Efter ett tag blir 

det dock tydligare att det är kvinnan som upplever. Hans kön beskrivs som ”detta okända nya” och 

smärtan verkar vara hennes. Här finns en del överraskande inslag, om man har den förutfattade 

bilden av att en sexakt måste skildra höjden av ogrumlad vällust och lycka. Mannen, som inte 

framställs som någon muskulös, viril macho-man, utan snarare vek och känslig, gråter. Någon 

svaghet hos honom lyfts fram. Kvinnan känner först smärta innan njutningen tar över. Texten ställer 

frågor kring detta men utan att de besvaras. Varför gråter mannen? Vad är det för svaghet han har? 

Varför ser hon inte på honom? Dialogen återges knapphändigt i indirekta repliker. Texten 

balanserar mellan känslor och den fysiska aktiviteten. Upprepningar, ytterst korta meningar samt 

den plötsliga och lösryckta, verblösa formuleringen om havet ger ett prosalyriskt intryck. 

Samtliga exempel anser jag vara lyckade sexskildringar med reservation för Evanders som är 

alltför summarisk och formell. De övriga är detaljerade och nämner den sexuella aktiviteten och 

könsdelarna utan att tangera anständighetens gräns och bli porrnovell. Kvinnorna framställs inte 

som sexobjekt, som fallet ofta är i mycket av pornografin; i exemplet ur Onåd är dock kvinnan 

passiv men inte för att hon är gjord till sexobjekt av en manlig blick utan av rädsla för det som sker. 

Mannen är här hela tiden smärtsamt medveten om att han går för långt. Känslor finns med i alla 

exempel. Bildspråk förekommer (vissa poetiska vändningar är avancerade) men inte för att dölja 

vad som egentligen sker. Exemplen visar att humor och dialog inte är nödvändiga ingredienser i bra 

sexskildringar.   

Studien ovan har hjälpt mig att vässa sexskildringarna i Läraren och våga ta bort 

skämskudden.  

                                                                                                                                                            

 

 

 
228 Duras, s. 46f. 
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Analys och diskussion 
Den första av uppsatsens frågeställningar handlar om hur fördjupandet i premisserna påverkat min 

roman dramaturgiskt och stilistiskt. Min ökade kunskap om Karlskrona har jag använt för att föra in 

staden i romanen, till exempel den storslagna arkitekturen med de breda gatorna och det kolossala 

Stortorget, dialekten, personkaraktären präglad av skepticism och jantelag, nynazismen samt de nya 

hoppfulla vindarna under nittiotalet då staden skulle ställa om från militärstad till civil stad. 

Ambitionen att skildra Karlskrona både realistiskt och symboliskt (spegelfunktionen) kommer att 

påverka stilen i romanen. Nu uttrycks det explicit i min romantext att handlingen i huvudsak 

utspelar sig i Karlskrona, och staden fungerar som en spegel för Arnolds mentala projektioner. 

Denna spegelfunktion bidrar till att förstärka romanens dramaturgi, eftersom handlingen stegras 

fram till vändpunkten då Arnold får en ny syn på sig själv och staden där han bor.  

Premissen om skolan är viktig i romanen eftersom huvudpersonen är lärare och romanen är 

tänkt att häckla sidor av den svenska skolan. Delarna om skolan och de om Arnolds och Henriettas 

privatliv varvas för att skapa balans och öka spänningen i berättelsen.  

Premissen om samhället spretar något. Dels handlar den om övergripande samhällstendenser, 

dels om vad lagen säger om relationer mellan lärare och elev och hur romanen förhåller sig till den. 

Att en relation mellan lärare och elev inte är olaglig (såvida eleven är över arton) men möjligen 

olämplig, gör att Lärarens motiv om icke-dömande får en ännu större verkan. Folk dömer Arnold 

utan att vara medvetna om att hans relation med Henrietta på sin höjd är olämplig, inte olaglig. Och 

i Arnolds fall kanske den inte ens är olämplig, eftersom han inte undervisar henne och hon är arton 

år och myndig. Denna juridiska och moraliska aspekt påverkar dramaturgin i min roman eftersom 

spänningen till stor del byggs upp runt att folk tar för givet att Arnolds och Henriettas relation är 

olaglig.  

Premissen om mentala perspektiv, som även är kopplad till skola och samhälle, har haft ett 

avgörande inflytande på utformandet av Lärarens tematik (se vidare under frågeställningen kring 

huvudtemat) men även på dramaturgi och stilistik. Den dramaturgiska kurvan är konstruerad kring 

Arnolds oförmåga att närvara i nuet. Vändpunkten innebär ett mentalt uppvaknande hos Arnold, 

och efter det blir stilen i romanen mer närvarande och förlåtande. Arbetet med uppsatsen har gjort 

mig säkrare på hur jag ska arbeta för att uppnå denna stil. 
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Premissen om skönlitterära intertexter har varit svår att undersöka eftersom man påverkas på 

flera plan när man läser skönlitteratur. Jag tror inte att tematiken i Läraren har påverkats så mycket 

av läsningen. Däremot har jag blivit styrkt i min uppfattning att behålla och vidareutveckla 

sexskildringarna, inte gå den motsatta vägen och ta bort dem i rädsla för att de skulle solka ner 

verket.  

Den andra frågeställningen handlar om huvudkonflikten och huvudtemat i Läraren och hur 

dessa förhåller sig till premisserna. Jag har insett att huvudkonflikten är tätt förbunden med 

huvudtemat men är formulerad mer handlingsinriktat. Motorn och huvudkonflikten i texten är 

Arnolds oförmåga att närvara i ögonblicket. Hans ständiga ånger över misstag han begått, hans oro 

inför framtiden, hans längtan bort, ilska mot personer i sin omgivning driver handlingen framåt mot 

peripeti och efterföljande insikt.  

Efterhand förstod jag sambandet mellan icke-dömande, ansvar och förlåtelse, vilket hjälpte 

mig att formulera huvudtemat. En icke-dömande attityd innebär att man accepterar att man måste ta 

ansvar för sina handlingar i stället för att lägga skulden på någon annan. Denna acceptans innebär 

enligt Tolle sann förlåtelse. Jag insåg att denna hållning möjliggör ett vidgande av satiren i 

romanen. Den satiriska udden i Läraren riktas inte bara mot skolan, vilket var min första 

utgångspunkt, utan blir i stället en samhällssatir över den samtida människans oförmåga att se 

genom rollspel och i stället ta ansvar för sitt liv och närvara i nuet, alltså att förlåta enligt den 

djupare tolkningen av begreppet. 

Huvudkonflikten och huvudtemat blir därmed kopplade till samtliga premisser. Arnold dömer 

staden Karlskrona. Skolvärlden och samhället får symbolisera vuxenvärlden som i många 

avseenden dömer ungdomarna (samtidigt som de vuxna paradoxalt nog vill vara kompisar med 

ungdomarna i stället för att ta sitt ansvar som vuxna förebilder). Romanens utveckling sker fram 

emot Arnolds mentala uppvaknande. Denna premiss upplever jag som den viktigaste för verket. 

Intertexterna har en koppling till huvudkonflikt och huvudtema, även om denna koppling har varit 

svår att undersöka. 

Den tredje frågeställningen handlar om hur Läraren förhåller sig till de omvälvande 

förändringarna i den svenska skolan i början av nittiotalet samt till skoldebatten idag. Arnold tar 

egentligen inte ställning för eller emot kommunaliseringen av skolan. Däremot är han kritisk till 

vissa av effekterna av den och till flera av de förändringar som gjordes i samband med den. Och han 
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kan inte undgå att lägga märke till den förvirring som drabbade skolan då invanda arbets- och 

tänkesätt inte längre var giltiga. Även förhållanden som har rötter längre tillbaks i skolhistorien är 

Arnold kritisk till, till exempel den så kallade pedagogismen. Ett exempel på effekter av 

kommunaliseringen som Arnold reagerar mot är att skolans pengar kom att användas nyckfullt och 

okontrollerat. Han noterar att vissa lärare lyckas tillskansa sig medan andra blir utan. Arnold 

reagerar också mot de pedagogistiska influenserna i skolan och de extremt luddiga läroplaner som 

trädde i kraft 1994. Som nyutexaminerad lärare känner han sig frustrerad och vilsen när han ska 

undervisa efter oklara direktiv. Den ohämmade tilltron till datorer och datorer i undervisningen är 

också något som han är tveksam till. De ökade marknadskrafternas inflytande på skolan hade man 

vid den här tiden ännu inte sett så mycket av. I Karlskrona fanns det 1997 ännu inga privata 

gymnasieskolor. Min bild är att romanens ståndpunkt kring förhållandena i skolan ligger nära 

Arnolds.  

Eftersom romanen Läraren utspelar sig strax efter kommunaliseringen är den bunden till 

förhållanden som var då. På flera sätt är den kritisk mot delar av utvecklingen i skolan under senare 

delen av nittonhundratalet, i många avseenden en negativ utveckling som nu nått ännu längre. 

Läraren är ett angrepp även mot dagens skola i fritt fall, en skola där läskunnigheten sjunker, där 

likvärdigheten minskar, där lärarnas villkor försämrats och lärarrollen förändrats från bildad och 

ämneskunnig pedagog till någon form av trivselvaktmästare, för att använda Hans Albin Larssons 

formulering, men där många ändå har svårt att känna trygghet och få studiero. Den ställer sig 

samtidigt frågande till ett samhälle där vuxenvärlden abdikerat från ansvar, där människor blir 

kränkta för minsta oförrätt och de flesta vill ha omedelbar behovstillfredsställelse. Men romanen 

kommer inte med några enkla lösningar, inga lösningar överhuvudtaget.  

Romanen driver med den starka polariseringen mellan företrädarna för den så kallade 

omsorgsskolan och med företrädarna för den så kallade kunskapsskolan. Denna polarisering märks i 

hög grad i dagens debatt om skolan där det ena lägret framhåller vikten av ordning och reda, betyg, 

läxor och mätbara kunskaper medan det andra lägret tar avstånd från faktapluggande, prov, 

katederundervisning, betyg och läxor. Tillspetsat kan man formulera konflikten som att läraren i 

kunskapsskolan är ämneskunnig och ställer krav men förkväver elevens egen motivation och lyckas 

inte skapa förståelse för att det som lärs ut har med verkligheten utanför skolan att göra. I denna 

ytterlighet av kunskapsskolan är eleven inte ett subjekt utan ett korvstoppat objekt. I den så kallade 
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flumskolan har de vuxna abdikerat. Där är omsorg viktigare än faktakunskaper. Eleverna, som ses 

som ett subjekt med rättigheter men inga skyldigheter och lämnas vind för våg med ”självständigt 

arbete”. Detta polariserade spänningsfält med dess representanter överdrivs och renodlas i Läraren. 

Satir skrivs för samtiden, men eftersom förändringarna i skolan i samband med kommunaliseringen 

ännu påverkar skolan i så hög grad, kommer förhoppningsvis läsaren både känna igen sig, roas, 

uppröras av Läraren. Förhoppningsvis har den potential att nyansera debatten. 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur premisserna använts för att utveckla romanen Läraren. 

Premisserna, det vill säga förutsättningarna eller kontexten, är miljön, skolan, samhället, mentala 

perspektiv och skönlitterära intertexter.  

Med intertextuella, komparativa och strukturella metodologiska verktyg undersöker jag hur 

olika ”texter” som samhälle, historia, samtid och skönlitterära verk påverkar tematiken i Läraren.229 

Jag undersöker även hur dessa premisser påverkar textens struktur.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

• Hur har fördjupandet i premisserna påverkat verket berättartekniskt, dramaturgiskt och 

stilistiskt?  

• Vad är verkets huvudkonflikt respektive huvudtema och hur förhåller sig dessa till 

premisserna?  

• Hur förhåller sig mitt verk till förändringarna i den svenska skolan i början av 

nittiotalet samt till dagens skoldebatt? 

  

Fördjupandet i premisserna har påverkat berättarteknik, dramaturgi och stil. Vad gäller 

miljöskildringen har Karlskronas roll accentuerats och utformats till en spegel för Arnolds mentala 

                                                

 

 

 
229 Förmodligen är det en aning oortodoxt att använda intertextuell på detta sätt, eftersom undersökningsobjektet i mitt 

fall är ett verk som ännu inte är helt fullbordat. 
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projektioner. Eftersom Arnolds inre utveckling går från disharmoni och dömande till acceptans, 

genomgår den litterära stilen en förändring mot en mer lyrisk, sinnlig och nuorienterad prosa. 

Romanens satiriska ambition har påverkat stilen i verket, även om jag inte behandlat satiren som en 

av premisserna. Premissen om samhället är uppdelad i en moralisk och juridisk aspekt och en om 

samhällstendenser. Lagen säger att en relation mellan lärare och elev inte är olaglig om eleven är 

över arton år. Detta faktum har påverkat dramaturgin i min roman, eftersom spänningen till stor del 

byggs upp kring glappet mellan lagens bokstav och folks antaganden. Under fördjupandet i 

premisserna blev jag mer medveten om hur skolan är en spegling av tendenser i samhället i stort, 

men denna insikt har inte haft en avgörande inverkan på berättarteknik, dramaturgi eller stil. 

Premissen om mentala perspektiv har påverkat både dramaturgi och stil genom att den 

dramaturgiska kurvan är uppbyggd kring Arnolds inre utveckling. De skönlitterära intertexterna har 

haft tydligast påverkan på sexskildringarna vilka jag försökt göra mindre stereotypa och elementära, 

men i övrigt har deras inflytande varit svår att påvisa.  

Huvudkonflikten bygger på Arnolds oförmåga att vara i nuet. Detta driver handlingen framåt 

mot peripeti och insikt. I slutet av romanen försöker han föra in närvaro och acceptans i sin tillvaro. 

Huvudtemat formulerar jag: Om du är närvarande i nuet för du in ljuset i stället för att lägga skulden 

på mörkret. Denna temaformulering rymmer, förutom närvaro i nuet, ansvar, icke-dömande, 

förlåtelse och avidentifikation med roller. Förlåtelse, så som den kommer till uttryck i romanen 

Läraren, innebär ett accepterande av nuet. Detta incitament ligger till grunden för satiren i min 

roman. 

Både huvudkonflikten och huvudtemat är kopplade till samtliga premisser. Arnold dömer 

staden han bor i. Skolvärlden speglar samhället i stort med sin dömande inställning till Arnolds och 

Henriettas relation och i flera avseenden en vuxenvärldens dömande av ungdomsgenerationen. 

Premissen om mentala perspektiv har en stark koppling till både huvudkonflikt och huvudtema, i 

och med att romanen helt kretsar kring Arnolds oförmåga att vara i nuet.  

Romanen Läraren har en satirisk udd men är i första hand inte en renodlad skolsatir. Skolan 

är dock en stor del av huvudpersonen Arnolds vardag, och Arnolds syn på skolan ligger nära 

romanens ståndpunkt. Han reagerar på en del av förändringarna i samband med den så kallade 

kommunaliseringen och dess effekter. Han reagerar även på förhållanden i skolan som har sitt 

upphov före kommunaliseringen. Debatten om skolan har varit mycket aktiv de senaste åren. Den är 
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stundom hätsk och starkt polariserad mellan företrädarna för omsorgsskolan och företrädarna för 

kunskapsskolan. Det talas bland annat om om betyg, friskolor, sjunkande resultat, mätbara 

kunskaper, ordning och reda, synen på lärarrollen, litterär/kulturell kanon. Skolan är i skrivande 

stund en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige. Detta är en av förhoppningsvis flera 

anledningar till att Läraren är en roman i tiden.  
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