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Inledning 
 

“Gårdagens skola i dagens böcker” heter en artikel i den barn- och ungdomslitteraturinriktade 

tidningen Opsis. Den handlar om att skolan har genomgått en förändring både i sitt innehåll 

och i sina undervisningsformer. Idag är det vanligt med åldersintegrerade klasser, 

projektundervisning och problembaserad inlärning. Detta är det dock få samtida skönlitterära 

böcker som skildrar.1 Att tro att litteraturen gestaltar en bild av samhället är ett typiskt 

exempel på den så kallade speglingsteorin, att se på litteraturen som en spegling av 

verkligheten. 

 

Hur har gårdagens skola beskrivits i gårdagens böcker? Jag kommer i denna uppsats att 

analysera barn- och ungdomsböcker från år 1955 för att se hur skolan framställs i dem. 

 

Jag tycker skönlitteraturen har en viktig del i undervisningen. Den ska inte bara användas som 

en källa för underhållning, utan också ha en aktiv roll i undervisningen. I Dagens Nyheters 

artikel ”Läsa för livet” skriver Annika Persson om undersökningar som visar att elever tycker 

det är ointressant att läsa de skönlitterära böcker som erbjuds i skolan. Enligt eleverna i 

artikeln får de bara läsa gamla böcker med tungt språk och med för lite spänning i handlingen. 

Enligt lärarna måste de läsa en klassiker för att klara undervisningsmålen i svenska. Men i 

målen står inte något om detta. I målen står det att eleverna ska stärka sin lust till att läsa och 

gärna göra det på egen hand och av eget intresse. Att de ska läsa skönlitterära böcker från 

olika tider och av både utländska och svenska författare. Detta behöver inte innebära 

Hemsöborna och Skriet från vildmarken.2  

 

Jag tycker det är viktigt att ta del av historiska aspekter för att kunna förstå framtiden. Därför 

kommer jag i nästa avsnitt att ge en kort historik om skolans betydelse för att skilja mellan 

barn och vuxna, och hur det kom att påverka litteraturen. Det följs av en kort historisk 

översikt om barnbokens historia i Sverige fram till år 1960, och hur skolan har presenterats i 

tidigare barn- och ungdomsböcker. 

                                                 
1 Jan Hansson , Amborn Helen, ”Gårdagens skola i dagens böcker. Om skolan i barn- och ungdomsböcker” i 
Opsis (1999 nr. 2) s. 24. 
2 Annika Persson, ”Läsa för livet” i Dagens Nyheter (2004-10-14 nr. 250) s. 8-9.  
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Bakgrund  
 

Idag är skolan en naturlig del av barns och ungdomars liv men så har det inte alltid varit. 

Historiken Phillipe Ariés menar att med skolan kom också barndomen. Skolan blev en 

institution som skilde barn från vuxna och de som idag kallas ungdom. Den skillnad som blev 

mellan barn och vuxna, var att åldern fick betydelse och blev olika delar i deras liv, i form av 

lönearbete och skolgång.  

 

Det vi idag menar med ungdomstid uppkom under 1700-talet i ungefär samma form som nu, 

mycket tack vare skolans organisering. ”Gränserna mellan att vara barn, ungdom och vuxen 

skiftar således över tid, liksom vad som definierar själva kategorierna.” I och med 

barndomens uppkomst kom också litteraturen för barn.3 Den skillnaden mellan barn, 

ungdomar och vuxna som uppstod när det infördes förlängd skolgång under 1900- talet gjorde 

att barn och ungdomstiden blev betydligt längre.4 

 

Den skolpolitik som har förts i Sverige sedan början på 1900- talet har haft som syfte att ge 

alla elever samma utbildningsmöjligheter oavsett föräldrabakgrund.5 Trots detta var det 

vanligast att ungdomar från medelklassen och de övre samhällsklasserna gick igenom 

läroverket. Ungdomarna från arbetarklassen började arbeta eller valde att gå i yrkesskola.6  

 

Under 1950-talet växte det fram en speciell ungdomskultur. Denna fick betydelse för 

ungdomsbokens utformning. Flera förlag valde att ge ut böcker speciellt för ungdomar med 

ett innehåll som speglade ungdomars egen verklighet. Ungdomstiden förlängdes då tonåringar 

tillbringade allt längre tid i skolan jämfört med tidigare generationer. Detta gjorde att de också 

kom senare ut i arbetslivet. Den klyfta mellan generationer som tidigare nästan inte fanns 

vidgades nu. De unga kände sig främmande i detta samhälle och började utveckla sin egen 

kultur, ofta för att protestera mot de vuxnas. De kom att påverkas starkt av influenser från 

                                                 
3 Maria Sundkvist, (In press). s. 7. 
4 Lena Kåreland, Möte med barnboken (Stockholm 2001) s. 16f. 
5 Maria Sundkvist (In press). 
6 Erling Bjurström, Generationsupproret. Ungdomskulturer, ungdomsrörelse och tonårsmarknad från 50-tal till 
80-tal. ( Stockholm 1980) s. 52. 
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främst USA i form av film, musik och kläder.7 Efter denna del följer nu en kort historik om 

barnbokens utveckling i Sverige. 

 

Barnbokens historia i Sverige till och med 1960 talet 
 
1591 skrevs boken Een sköön och härligh jungfrw speghel av den tyska prästen Conrad Porta 

och den översattes samma år till svenska av Laurentius Johannes Laelius. Denna bok var 

tillägnad hertig Karls dotter Kristina och räknas som den första svenska barnboken. Boken 

gav förhållningsregler med exempel från bibeln och vände sig till flickor från förnäma 

familjer. Vid denna tidpunkt trycktes endast ett fåtal böcker, barn var ingen given målgrupp 

då många började arbeta redan vid sju års ålder. Det fanns inte någon tid för läsning och få av 

dem kunde läsa.8  

 

Det dröjde ända in på 1800- talet innan den första svenska barnboken kom ut. Av dessa är det 

endast ett litet antal som vi idag känner till och läser. Den finlandssvenske författaren 

Zacharias Topelius gav under åren 1865 till 1896 ut en sagosamling om åtta böcker. Den 

innehöll förutom sagor även visor, dikter och skådespel.9 Han bidrog med nya tankar och 

idéer inom barnböckerna vilket gjorde att de började innehålla barn som inte alltid var 

exemplariska, de kunde till och med vara busiga. Topelius tyckte att böcker till barn inte 

skulle vara så moralistiska eller så förståndiga. 10 

 

Det tidiga 1900- talet brukar kallas barnbokens första guldålder. Det var författare som Ellen 

Key och Selma Lagerlöf som med sina böcker, Barnets århundrade och Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige, ville värna om barnen. Lagerlöf blev ombedd av Sveriges 

allmänna folkskollärarförening att skriva en geografibok. Hon skrev en läsebok med naturlära 

och äventyr som skildrade Sveriges geografi. Med detta nytänkande sätt att skriva skilde sig 

Lagerlöfs bok från de tidigare läseböckerna.11   

 

                                                 
7 Kåreland, 2001 s. 119. 
8 Lena Kjersén Edman, Barn och Ungdomsböcker genom tiderna (Stockholm 2002) s. 9f. 
9 Kjersén Edman, s. 9f. 
10 Lena Kåreland, Möte med barnboken (Stockholm 1995) s. 85 f. 
11 Kjersén Edman s. 79f. 
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Det var också 1899 som Barnbiblioteket Saga grundades och började sprida böcker via 

folkskolorna.12 Böckerna från Saga kostade 10 öre vilket var ett pris som gjorde det möjligt 

för barn ur alla samhällsklasser att ha råd med böcker.13 Detta gjorde att Saga kunde nå sitt 

mål, vilket var att barn även utanför skoltid skulle få möjlighet att läsa och att upptäcka det 

nöje och kunskap som en bra bok kunde ge. Förlaget gav inte bara ut svenska böcker utan 

också klassiker som till exempel Jorden runt på 80 dagar, Gullivers resor, Onkel Toms stuga. 

Saga hade höga krav på kvalitet både hos författare och konstnärer och på så sätt fick de 

svenska barnen stifta bekantskap med konstnärer som Carl Larsson, Albert Engström och 

John Bauer.14  

 

Efter andra världskriget börjar den period som brukar kallas svenska barnbokens andra 

guldålder. Nu började en period med friare uppfostran, vilket innebar en annan syn på barn 

och deras uppförande. Det skulle visas hänsyn för barns känslor, tankar och vilja. Detta 

speglades också i barnlitteraturen, till exempel genom Astrid Lindgrens böcker om Pippi 

Långstrump. Två andra mycket kända svenskspråkiga barnboksförfattare som slog igenom 

under denna tid var Tove Jansson och Lennart Hellsing.15 

 

Några svenska ungdomsförfattare har vållat debatt med sina böcker. Mycket för att de har 

avvikit från traditionella ämnen. Ett exempel är Harry Kullman som 1949 skrev 

ungdomsboken Den svarta fläcken. Kullman skrev utan förmaningar om ungdomskriminalitet 

och klassmotstånd.16 Med denna ungdomsbok ville Kullman nå ut både till pojkar och flickor. 

Boken väckte stor diskussion när den kom ut och ungdomsbiblioteken vägrade att köpa in 

boken. Den ansågs för omoralisk och var en dålig förebild för ungdomarna. Det tog 15 år 

innan biblioteken accepterade boken och då hade Kullman varit tvungen att ändra på slutet i 

boken.17 

 

Kullmans bok öppnade inga dörrar för en fortsatt våg av nytänkande böcker under 1950- talet, 

utan böckerna fortsatte att vara idylliska och trygga. Förlagen gjorde dock satsningar på 

                                                 
12 Kjersén Edman s. 81. 
13 Ulla Lundqvist, Läsa Tolka Förstå, Litteratur pedagogiska modeller (Stockholm 1995) s. 124. 
 
14 Kjersén Edman s. 79 f. 
15 Kjersén Edman s. 93. 
16 Kjersén Edman s. 116. 
17 Eva von Zweigbergk, Barnboken i Sverige 1750 – 1950 (Stockholm 1965) s. 431f. 
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speciella serier för ungdomsböcker. Detta var böcker som skulle spegla ungdomars verklighet 

och flera av författarna försökte ha ett större socialt perspektiv och en bredare 

människoskildring.18 

 

Skolan i litteraturen 
 

I Ord och bilder för barn och ungdom. 3, Ungdomslitteraturen : historik, kommentarer, 

texturval, skrivs det om skolskildringar i ungdomsböcker. Författarna nämner inte från vilken 

tid böckerna kommer men av deras litteraturlista framgår att böckerna kommer från 1749 – 

1964. I böcker med skoltema är det vanligt att det förekommer i form av internatskolor. 

Vanligast är att dessa böcker kommer från England där denna typ av skola har en lång 

historia. Den förekommer både inom pojk- och flicklitteraturen. Idag är det väldigt få 

nyskrivna böcker som utspelas på en internatskola. Vissa förlag väljer däremot att återutge 

några av de mest klassiska internatskoleberättelserna. Enligt Furuland m.fl. kan detta visa på 

att det fortfarande är en miljö som lockar till läsning hos ungdomar.19 Ett exempel är också 

J.K. Rowlings böcker om Harry Potter. Dessa böcker utspelar sig i internatskolemiljö och har 

blivit omåttligt populära världen över. 

 

I de pojkböcker som beskrev skolans värld förekom ofta prygel och mobbning. Pojkar skulle 

uppfostras till härdade och modiga unga män som kunde försvara sitt hemland. Några av 

dessa klassiska engelska skolskildringar har översatts till svenska. En av de första böckerna 

inom denna genre var engelsmannen Thomas Hughes bok Tom Browns skollif. Den översattes 

1887 till svenska av fil dr H O Indebetou. Han menade att boken var viktig. För att stärka sina 

argument hänvisade han till två från den tiden kända lektorer, då den enligt dem på ett 

föredömligt sätt visade på den engelska skolans sätt att uppfostra pojkar till män.20  

 

Den engelska internatskolan var även förebild för den svenske författaren Louis De Geers 

böcker Singelton, som kom ut i sju delar under åren 1929 – 1954. Han kom även ut med 

                                                 
18 Kåreland, 1995, s. 103. 
19 Lars Furuland m.fl., Ord och bilder för barn och ungdom. 3, Ungdomslitteraturen : historik, kommentarer, 
texturval. (Stockholm 1994) s.151. 
20 Furuland m.fl., s. 151 – 160. 
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serien Norrsätra i tre böcker (1932 – 35) och här var det den svenska internatskolan 

Lundsberg som var förebilden. Där hade Louis de Geer själv gått som elev.21 

 

De äldre flickskoleberättelserna kallades ofta för pensionsberättelser för att de utspelades på 

så kallade pensioner (inackorderingsskolor). På dessa skolor skulle flickorna utöver den 

vanliga undervisningen även lära sig uppförande, kamratskap och idrott. Från 1900- talets 

början och fram till 1940- talet hade dessa böcker sin storhetstid. Böckerna kom främst från 

det brittiska området men en del även från Tyskland.22 

 

Även svenska författare skrev skolskildringar för flickor. Redan 1847 kom Ulrika von 

Strussenfelt ut med sin bok En flickskola på landet. Den följdes av bland annat Lilian 

Kjellbergs böcker om Ulla som var en svensk flicka som gick både i engelsk och tysk 

internatskola. Jeanna Otherdahl skrev novellsamlingen Skolflickor om den svenska 

flickskolan. Otherdahl var själv lärare och kunde i och med detta ge en realistisk bild av 

skolan och dess miljö. År 1936 skrev den blott 16 år gamla Harriet Clayhills boken Full i 17. 

Den handlade om flickan från landet som fick bo och gå i skola hos kusinerna i stan. Två år 

senare kom hon med boken Vi abiturienter som handlade om studentlivet före andra 

världskriget.23  

 

Denna historiska tillbakablick visar att det i barn- och ungdomsböcker går att se skolan som 

ett tema i litteraturen. Jag kommer nu att presentera syftet med mitt arbete. 

                                                 
21 Furuland m.fl., s. 151 – 160. 
22 Furuland m.fl., s. 151 – 160. 
23 Furuland m.fl. s. 158f. 
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Syfte 
 

Jag är intresserad av att se om, och i så fall hur författare väljer att skriva om skolan. Vad är 

det som gör den intressant att använda i barn- och ungdomsböcker? 

 

Mitt syfte är att göra en litteraturstudie genom att studera barn- och ungdomsböcker från år 

1955 och se hur skolan gestaltas i dem. För att lättare kunna göra en analys tar jag hjälp av 

följande frågeställningar: Vilken typ av skolor är det? Vilken typ av lärare? Vad gör eleverna i 

skolan? Vad känner eleverna för skolan? Hur beskrivs elevernas beteende i skolan?  

 10 
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Disposition 
 

I nästkommande avsnitt, Litteraturen som samhällsspegel går jag igenom hur litteraturen kan 

skapa en bild av samhället. Denna del följs av Definitioner av begreppen barn- och 

ungdomslitteratur där jag ger några olika definitioner. Nästa avsnitt är Tidigare forskning, här 

ger jag en översiktlig bild av forskningsläget inom området.  

 

Därefter följer avsnittet Metod där jag går igenom den historiska metod som jag har valt att 

använda och en presentation av de kategorier jag har för att analysera mitt material. Detta 

leder till Resultatredovisningen där jag redovisar resultatet i mina olika kategorier och jämför 

dem med tidigare forskning. 

 

Uppsatsen avslutas med en kortare diskuterande del där jag tydliggör vad jag kommit fram till 

i mina litteraturstudier. Jag kommer även att lyfta fram nya tankar och funderingar som 

studien har gett upphov till.  

 11 
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Teori  
 

Litteraturen som samhällsspegel 
 
Litteratursociologi handlar om att studera hur skönlitteraturen gestaltar samhället. Att studera 

samhället genom litteraturen är bland annat att se hur litteraturen avbildar en igenkännande 

verklighet och hur den skapar en bild av samhället. Det handlar om frågor som rör 

realismproblem, om speglingsteorier och om litteraturen som skapare av samhälleliga 

identiteter. Inom litteratursociologin är det vanligt att uppfatta litteraturen som att den 

avbildar och fångar en historisk verklighet. Många av de litteratursociologiska 

undersökningarna utgår ofta från någon form av speglingsteori.24  

 

Jag tycker det skulle vara intressant att kunna använda skönlitterära barn- och ungdomsböcker 

i undervisningen som en historisk källa. De böcker jag har läst kommer från år 1955. Med 

hjälp av dem kommer jag att kunna avläsa hur skolan beskrivs i barn- och ungdoms böcker på 

50- talet. Boken är en del av verkligheten, en del av 50- talet. Genom att använda skönlitterära 

böcker i min undervisning kan jag som lärare ge eleverna en bild av hur det var att gå i skolan 

på 50- talet.  

 

Vad är barn- och ungdomslitteratur? Jag kommer i nästa avsnitt att presentera en definition till 

begreppet barn- och ungdomslitteratur. 

                                                 
24 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, i Tidskrift för litteraturvetenskap (1996 nr. 3-4) s. 3-20. 
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Definition av begreppet barn- och ungdomslitteratur  
 

Enligt Göte Klingberg är det ”inte vad barn under olika tider kan ha läst eller fått sig föreläst 

utan vad som utgivits för barn”.25  

 

Lena Kåreland skriver att: ”Barnböcker kan definieras som böcker som av författare, 

illustratörer och bokförlag skrivs, produceras och marknadsförs direkt för barn.” 26 Men enligt 

Kåreland är detta inte en garanti för att det är de böcker som barn och ungdomar väljer att 

läsa.  

 

Enligt författarna till Ord och bilder för barn och ungdom. 3, Ungdomslitteraturen : historik, 

kommentarer, texturval  är en ungdomsbok en ”för ungdomen utgiven och marknadsförd bok, 

[…]. Den är i regel också anpassad till unga läsares intellektuella och kunskapsmässiga 

förutsättningar”.27  

 

När jag skulle hitta barn- och ungdomsböcker från år 1955 till min studie sökte jag på Libris. 

De böcker som de har klassificerat som barn- och ungdomsböcker är de som jag kommer att 

använda mig av i min studie.

                                                 
25 Göte Klingberg, Barnboken genom tiderna (Stockholm 1962) s. 9.  
26 Lena Kåreland, Möte med barnlitteraturen (Malmö 1983) s. 17. 
27 Lars Furuland m.fl. s. 14. 
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Tidigare forskning 
 
Kari Skjønsberg gjorde i början på 1960-talet en undersökning av 293 pojk- och flickböcker 

som kommit ut under åren 1957-1961 i Norge. Det var både böcker med norska som 

originalspråk och översatta böcker. En av hennes undersökningspunkter var skolan. Det hon 

bland annat ville ta reda på var om skolan hade någon plats i huvudpersonernas liv, vilken typ 

av skola det var, deras förhållande till läraren, vilka förväntningar eleven hade på skolan och 

lärarna. Hon kom fram till att i pojkböcker hade skolan en liten plats, flera hade avslutat sina 

studier eller så utspelades handlingen på loven. I de fall skolan togs upp klarade ofta pojkarna 

av sina studier bra om de var motiverade. I flickböckerna hade skolan en större plats, även om 

skolan inte var den största delen i handlingen. Det var en naturlig plats där mycket händer. 

Flickorna kände ingen ovilja mot skolan. Den största skillnaden mellan pojk- och flickböcker 

var deras syn på läraren.28  

 

I Stefan Mählqvists bok, Böcker för svenska barn 1870 – 1950, en kvantitativ analys gör han 

precis som titeln säger en kvantitativ analys av svenska barnböcker. Han har valt att titta på 

flera olika faktorer som de olika böckerna tar upp. En av hans kategorier är skolan. I sin 

undersökning av skolan kommer han fram till att i de cirka 1500 böcker som han undersökte, 

nämns inte skolan i 164 böcker. Skolan var huvudmotivet i cirka en tredjedel av böckerna och 

huvudpersonen hade en positiv inställning till skolan. I böcker där skolan var huvudmotiv var 

det internatskola i knappt hälften av böckerna och olika skolformer i de resterande. De böcker 

som skildrade internatskolor förekom inte förrän vid sekelskiftet, medan de andra var spridda 

över hela Mählqvists undersökningsperiod (1870- 1950). I en tredjedel av böckerna nämndes 

skolan så lite att den inte påverkade handlingen. I den resterande tredjedelen hade eleven 

enligt Mählqvist ett problematiskt förhållande till skolan.29  

 

I Barnbokens invandrare. En motivstudie i svensk barn och ungdomslitteratur 1945 – 1980 tar 

Staffan Thorson under rubriken Skola och utbildning upp att skolan är den miljö som är mest 

känd för barn och ungdomar. Skolan är inte ett givet ämne att skriva om i barn- och 

                                                 
28 Kari Skjønsberg, Kjønnsroller og miljø i barnlitteratur (Oslo 1972) s. 37, 42, 113 – 132, 193.  
29 Stefan Mählqvist, Böcker för svenska barn 1870 – 1950 En kvantitativ analys av barn och ungdomsböcker i 
Sverige (Stockholm 1977) s. 153.  
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ungdomsböcker. Skolan är enligt Thorson den första samhällsinstitution som kommer att 

påverka barnet under en längre tid mot steget in i vuxenvärlden. I Thorsons undersökning 

ingick 151 barn- och ungdomsböcker. I var tredje text med invandrarmotiv fanns någon 

kontakt med skolans värld. Av dessa var fem ungdomsböcker och resterande barnböcker. I 

fem texter behandlades förskolan och i ett par handlade det om invandrarelever på gymnasiet. 

Övervägande av eleverna gick dock på grundskolan. Skolan framställdes ofta som en miljö 

full av svårigheter för invandrarelever.30  

 

I artikeln Det jämlika tilltalet – ungdomsboken från 40 – tal till 90 – tal, som finns i boken 

Läs mig sluka mig! gör Birger Hedén en jämförelse om hur skolan togs upp i ungdomsböcker 

på 1940- talet och böcker från slutet på 1970- talet. Han menar att författarna på 40- talet 

beskrev skolan på ett positivt sätt. Även när de enligt Hedén beskrev negativa saker som till 

exempel ungdomar som var trötta på skolan och hoppade av, uttrycktes det som ett tillfälligt 

avbrott. Det författarna ville få fram var hur viktiga studierna var för framgång.31  

 

I en av de böcker från 1970 – talet som Hedén läst och som heter Ner med skolan (1976), 

menar han att författaren, Sven Ingvar talar direkt till läsaren (eleven). Ingvar försöker få 

läsaren att förstå varför de vuxna inte lyssnar på ungdomar och varför de vuxna inte tror att de 

unga förstår något. Ingvar tar i boken upp vikten av elevdemokrati och beskriver hur eleverna 

gemensamt får de vuxna att lyssna på dem. Han visar också på motsättningar mellan lärare 

och föräldrar men att deras gemensamma mål är eleverna, och att de ska få 

medbestämmanderätt.32 

 

De krav som ställdes på ungdomarna på 1940- talet var att de skulle vara öppna, ärliga och en 

bra kamrat. I Ingvars bok handlade det också om moral, men här var det huvudpersonerna 

som försökte att bevisa de vuxnas dubbelmoral. Enligt Hedén inspirerade han läsarna till att 

vägra ställa upp på de regler som hade kommit till efter de vuxnas villkor.33 

 

                                                 
30 Staffan Thorson, Barnbokens invandrare. En motivstudie i svensk barn och ungdomslitteratur 1945 – 1980 
(Göteborg 1987) s. 165f. 
31 Birger Hedén, ” Det jämlika tilltalet – ungdomsboken från 40- tal till 90 –tal” i Läs mig sluka mig! (Förlagsort 
saknas 1998) s. 168f. 
32 Hedén, s. 168. 
33 Hedén, s. 171. 
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I tidningen Opsis skriver, som framkommer i inledningen av denna uppsats, Jan Hansson och 

Helen Amborn om gårdagens skola i dagens böcker. De har med undantag av två böcker läst 

svenska skolskildringar och böcker utkomna under de senaste åren. Enligt dem har författarna 

inte hängt med i skolans förändringar när de skriver om skolan i sina böcker. Det går inte att 

se spår av dagens åldersintegrerade klasser eller problembaserade undervisning. Det man 

istället kan se är lärare som ber eleverna att sudda ut på tavlan fast de flesta klasser i dag har 

whiteboardtavlor som torkas av. I bilderböckerna står bänkarna på rad och katedern längst 

fram.34 

 

Det som skrivs i böckerna om skolan är att dess miljö ofta är en källa till obehag för figurerna 

i barnlitteraturen. Det kan vara andra elever eller läraren som står för obehaget. 

Mobbningssekvenser finns ofta med i samband med skildringar av skolan. Annat som 

beskrivs är förhållandet mellan elevernas föräldrar och skolan. Föräldrarna känner ofta att 

skolan brister i information och de klasskillnader som kan vara mellan skolan och 

föräldrarna.35 

 

Margareta Ullström har i sin bok Skolan – vår gemensamma verklighet? valt ut cirka 300 

skönlitterära böcker för både barn och ungdomar men även för vuxna som på olika sätt 

fokuserar på skolan. Det är böcker främst från Sverige men även en del utländska författare. 

Hon har valt att dela in sitt arbete i fem avdelningar: Leva i skolan – ett socialt drama, Skolan 

i Sverige i ett historiskt perspektiv, Skola i andra länder, Läraren i fokus och Vägar till 

kunskap. Hon har bland annat sett i sin kartläggning av dessa böcker att vissa av skolans 

stadier skildras mer entusiastiskt än andra. Till exempel har de flesta författare skrivit och 

försökt att förmedla glädje vid första skolstarten, medan de ungdomar som går i de högre åren 

ofta känner att skolan är meningslös.36  

 

Skolan har skildrats ur flera olika perspektiv (lärare, elever, föräldrar, skolledare) och det går 

enligt Ullstöm att se en stor förändring när det gäller skildringar av inlärning av kunskap men 

också ämnens innehåll under olika årtionden. Det har gått från en skola där det viktigaste var 

                                                 
34 Hansson & Amborn s. 20 – 24. 
35 Hansson & Amborn s. 20 – 24. 
36 Margareta Ullström, Skolan – vår gemensamma verklighet? (Lund 2001) s. 7. 
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att skaffa sig kunskap och få bildning, till en skola som har blivit en social arena där vikten av 

att få kunskap är en sak vid sidan om.37  

 

Innan jag går vidare och presenterar den metod jag valt skulle jag vilja sammanfatta den 

tidigare forskningen. Det har inte funnits mycket tidigare forskning inom området skolan i 

barn- och ungdomslitteraturen. I det material som jag har hittat var det endast i Ullströms fall 

som hela studien handlade om skolan i litteraturen. I Skjønsberg, Mählqvist och Thorsons fall 

var skolan en del i en studie av olika innehåll i barn- och ungdomsböcker. Flera av studierna 

är gjord för många år sedan men jag finner dem ändå relevanta då deras undersökningsår är i 

närheten av mitt. 

                                                 
37 Ullström, s. 8. 
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Metod 
 
Jag kommer att använda mig av en historisk metod. Historisk forskning bygger på källor. 

Mina källor är barn- och ungdomsböcker från år1955. Jag är medveten om att böckerna inte är 

skrivna för att besvara mina frågor, utan skrivna i fiktion. ”Att betrakta en text som fiktiv är 

att se den som representant för en möjlig utsaga.”38 Det är därför som en möjlig utsaga som 

jag väljer att se beskrivningen av skolan i de böcker jag läser. Det är författarens sätt att 

beskriva barn och skola och de är bundna i sin tid. Jag är inte intresserad av vad författarens 

intentioner med texten är, då blir det en annan typ av studie. Jag kommer att använda texten 

som ett samtida dokument och bygga mina tolkningar på den.  

 

Jag har valt att läsa svensk barn- och ungdomslitteratur. Då menar jag alla böcker med 

svenska som originalspråk. Jag valde år 1955 för att det under 1950- talet skedde en 

förändring. Det växte fram en ungdomskultur vilket påverkade ungdomslitteraturen. Det 

skedde också en förändring i skolan. Ungdomarna började gå längre i skolan och kom senare 

ut i arbetslivet. Det blev en skola för alla oavsett bostadsort, kön eller socialklass. Därför har 

jag valt bort alla omtryckningar som kom ut 1955 och bara använt mig av de böcker som kom 

ut för första gången detta år. 

 

För att hitta barn- och ungdomsböcker från 1955, gjorde jag en sökning i LIBRIS webbsök. 

Jag gjorde en utökad sökning och fyllde i följande: utgivningsår – 1955, publikationstyp – 

barn och ungdom, språk – svenska. Jag fick 306 träffar. Jag gick igenom dessa och plockade 

bort de utländska författarna och de böcker som var omtryckta. Kvar blev 123 böcker.39 

 

Av dessa 123 böcker som jag fick fram i min sökning valde jag att ta var tredje bok (41 

stycken). Böckerna var i bokstavsordning efter författarnas efternamn och jag valde att börja 

med den första boken därefter den fjärde och så vidare. Av dessa utvalda böcker kunde jag 

endast läsa 32 stycken. Att jag inte kunde läsa alla beror på att någon hade försvunnit och 

resterande gick inte att låna på fjärrlån. Urvalet har på detta sett skett i flera steg. 

 

                                                 
38 Per-Olof Erixson, Pedagogiskt arbete i romanens prisma – Upplevelser av den svenska folkskolan under ett 
omvälvande sekel (Umeå 2002) s. 44. 
39 http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple (2004-08-12 kl.12.50). 
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Innehållsanalys 
 
När jag läste böckerna valde jag ut de avsnitt som handlade om skolan. Dessa excerpter blev 

mitt analysmaterial. När alla böcker var lästa klassificerade jag mina excerpter i fyra olika 

kategorier. Dessa fyra kategorier har jag formulerat efter excerpternas olika beskrivningar av 

skolan. Kategorierna är tid, bilden av skolan, litterära gestalter och känslornas historia.  

 

Med tid menar jag att skolan nämns för att tydliggöra när en handling i boken utspelar sig. 

Med bilden av skolan syftar jag på vad det är för typ av skola som presenteras och vad 

eleverna gör i skolan. I kategorin litterära gestalter är mitt syfte att visa de olika litterära 

gestalter som jag funnit i samband med skolan och hur de beskrivs. Med den sista kategorin 

känslornas historia menar jag vilka känslor eleverna har och känner för skolan.  

 

Efter denna presentation av min metod kommer en resultatredovisning av det som jag kom 

fram till efter att ha läst de utvalda barn- och ungdomsböckerna. 
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Resultatredovisning  
 

De böcker som jag har valt vänder sig både till barn och ungdomar. Både bilderböcker40 och 

kapitelböcker41 finns med. Några av böckerna har även varit läroböcker och dramaböcker. Av 

de 32 böcker som jag har läst nämndes inte skolan alls i hälften av dem. I de övriga nämndes 

skolan i varierande grad. Det kan vara allt från att innehållet till viss del utspelas i en 

skolmiljö till att skolan bara finns med som en kuliss. Huvudpersonen/personerna i böckerna 

kan delas in i tre kategorier. De var antingen en pojke eller en flicka, eller både en pojke och 

en flicka. Det var lika vanligt att huvudpersonen/personerna var både en flicka och en pojke 

när det handlade om skolan, som att det bara var en pojke. Det var i något färre böcker som 

det bara handlade om en flicka i samband med skolan.  

 

Tid 

 

I de böcker jag läst där skolan finns med så nämner författaren något om tid i förhållande till 

skolan i mer än hälften av dem. När författaren har med skolan som ett tidsbegrepp omnämns 

det på liknande sätt i alla böckerna.  

 

”Hela hösten och vintern är Kerstin i skolan”42 Detta citat visar på ett exempel när det gäller 

hur författaren skriver om tid i förhållande till skolan. Skolan i sig har ingen betydelse utan 

finns med för att upplysa läsaren om vilken årstid det är. I några fall använder även författaren 

en månad för att berätta vilken tidpunkt på året det är. Den tidsbenämning som fanns med i 

över hälften av böckerna var att det var ett lov som skulle börja eller precis hade slutat. ” - 

Idag börjar skolan igen sade, Dan. Sommarlovet är slut.”43 Precis som detta citat visar, var det 

vanligaste lovet som nämndes sommarlovet. 

 

                                                 
40 En bilderbok är ”en bok av begränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en 
kombination av text och bilder, så att det förekommer minst en bild per uppslag”. Ulla Rhedin, Bilderbok på väg 
mot en teori (Stockholm 1992) s. 15. 
41 En kapitelbok avser ” böcker lämpliga för högläsning för mindre barn och som egen läsning för tidiga läsare 
(åldersgruppen 5–9 år)”. http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html (2004-11-04, kl. 12.40). 
42 Margit Geijer, Kerstin, Jim och farbror Storm ( Stockholm 1955) s. 7. 
43 Eva Håkansson, Den avundsjuka apans land (Stockholm 1955) s. 120. 
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”Äntligen blev det rast, böckerna samlades in, och barnen strömmade ut”44 I några fall är det 

också ett sätt att visa att det är en ny dag, att skolan är slut för dagen eller att eleverna ska gå 

ut på rast. Vid dessa tillfällen blir skolan dock mer omskriven och har en plats i handlingen 

det är inte att den bara nämns.  

 

Hansson och Amborn pekar på i sin artikel ”Gårdagens skola i dagens böcker. Om skolan i 

barn- och ungdomslitteraturen”, att sådan bara finns med för att komma fram till 

sommarlovet. Skolan nämns i förbifarten utan betydelse för barnens liv och som ett 

nödvändigt ont.45 

 

Bilden av skolan 
 
I knappt hälften av de böcker som handlar om skolan nämns det vilken typ av skola. I några 

av dem har författaren även valt att berätta var den finns, om det är på landet eller i tätorten. 

Det finns även skolformer som författaren har hittat på själv.  

 

Av de skolor som författaren inte har hittat på själv är det sju olika sorters skolor som nämns. 

Den typ av skola som förekom flest gånger var läroverk, dock i några olika former. Det 

nämns högre läroverk, privata flickläroverk och pojkläroverk46. Den skolform som fanns med 

i två böcker var internatskolan, den ena var en internatskola för pojkar och den andra var en 

nomadskola47 i form av internat.  

 

Det är endast en författare som har valt att förklara vad det innebär med den typen av skola 

som nämns. Det är när nomadskolan nämns som författaren förklarar att det är en skola där 

                                                 
44 Anna Malmgren, Alltid i farten (Uppsala 1955) s. 54. 
45 Hansson & Amborn s. 20 – 24. 
46 Läroverk är en gammal svenskskolform, dess syfte var att förbereda för högre utbildning. 1878 delades den in 
i högre och lägre, där studier i det högre läroverket ledde till slutexamen efter nio års studier. Läroverken var 
statliga men det fanns också privata motsvarigheter. Se vidare Ulf P Lundgren (red) i Pedagogisk uppslagsbok – 
Från A till Ö utan pekpinnar (Stockholm 1996) s. 380f läroverk. 1927 inrättades en ny flickskola, kommunerna 
övertog de privata flickskolorna och vissa av dessa som låg i större städer där det fanns ett tillräckligt antal 
flickor byggdes ut till flickläroverk. Se vidare i Carl Ivar Sandström Utbildningens idéhistoria – Om 
samhällsförändringarnas inflytande på undervisningens mål och idéinnehåll genom tiderna i Sverige och 
utlandet (Stockholm 1991) s. 210. 
47 Nomadskolan inrättades 1913 och var en skola för elever som hade nomadiserande samiska föräldrar. Den 
fanns som internat eller byskola. På grund av att denna skola var bristfällig i sin undervisning och även ledde till 
negativ uppdelning mellan samer och svenskar så ersattes den 1967 av sameskolan. Se vidare Ulf P Lundgren 
(red) i Pedagogisk uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar (Stockholm 1996) s.427 nomadskola. 
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eleverna ska bo under hela skoltiden. Andra typer av skolor som nämns är folkskola 48, 

småskola49, söndagsskola50 och Hermodskurser51.  

 

Vad gör eleverna när de är i skolan? Det som författaren beskriver att eleverna gör i skolan är 

oftast en beskrivning av vad de har för lektioner. ”Det var läslektion, d.v.s. fröken läste högt 

ur Nils Holgersson”52 Detta citat är ett exempel på den lektion som beskrivs flest gånger i 

böckerna. Det är någon form av svenskundervisning. Det är antingen eleverna som läser eller 

skriver, eller som i citatet är det fröken som läser. Andra ämnen som nämns i flera böcker är 

matematik, biologi och musik.  

 

”Han [läraren] förhörde snabbt den gamla läxan och preparerade en ny, och så ringde klockan. 

Biologitimmen var till ända.” Citatet visar på en annan situation i skolan som författaren 

nämner vid flera tillfällen i böckerna, att eleverna har prov eller läxförhör. Annat som 

författaren nämner att eleverna gör i skolan vid flera tillfällen är att de har rast, eller att de har 

någon form av fest eller åker på skolresa.   

 

När det gäller prov och betyg visar Ullström att det är något som återkommer i de flesta 

böcker. Enligt henne är det ett sätt för författarna att förstärka bilden skolan. Hon skriver att 

författarna kan ha olika åsikter om prov och betyg, och ibland även ta upp det i en 

diskussion.53 

 

                                                 
48 Folkskolan var Sveriges första obligatoriska skola, år 1842 bestämdes att varje stadsförsamling och socken 
hade fem år på sig att starta en folkskola och anställa en utbildad lärare. När grundskolan infördes 1962-72 så 
försvann folkskolorna. Se vidare Ulf P Lundgren (red) i Pedagogisk uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar 
(Stockholm 1996) s. 171f folkskolan.  
49 Småskolan fanns i tätorten där det fanns så många elever så det fick delas upp i flera klasser. Den var en 
förberedande skola till folkskolan, från och med 1919 ingick den i folkskolan. Detta var början till klass- och 
stadie- indelning. Se vidare Ulf P Lundgren (red) i Pedagogisk uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar 
(Stockholm 1996) s. 171f folkskolan och s. 572 småskolan. 
50 Söndagsskolan var en skolform som introducerades i mitten av 1800- talet.  Det var svenska kyrkan men 
också en del friskolor hade för förskolebarn och skolbarn. De bedrev religiös undervisning. Idag har 
söndagsskolan på många platser ersatts av kyrkansbarntimme, det är upp till varje församling att bestämma om 
de vill ha söndasskola eller inte. Se vidare Ulf P Lundgren (red) i Pedagogisk uppslagsbok – Från A till Ö utan 
pekpinnar (Stockholm 1996) s. 622 söndagsskola. 
51 Hermod är Sveriges äldsta distansskola grundades 1898. Det är en skola som utbildar på distans. De har 
utbildningar i språk, ekonomi och tekniska ämnen. De har utbildning på grundskole-, gymnasie- och 
högskolenivå Se vidare Ulf P Lundgren (red) i Pedagogisk uppslagsbok – Från A till Ö utan pekpinnar 
(Stockholm 1996) s. 243 Hermods.   
52 Malmgren, s. 30. 
53 Ullström, s. 8. 
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Litterära gestalter  
 
Det skrivs inte bara om eleverna när det handlar om skolan. Det skrivs också om föräldrar, 

lärare och annan skolpersonal. I alla böcker utom en där skolan nämns tas eleven upp. I den 

boken där elever inte förekom var det en förälder som författaren tagit upp. Föräldrarna tas för 

övrigt upp i en tredjedel av böckerna. Lärarna omnämns i knappt hälften av böckerna. Det är 

endast i två böcker som övrig skolpersonal nämns och det är en husmor och en vaktmästare.  

 

Eleverna 
 

När eleverna tas upp handlar det om hur de förväntas uppföra sig i skolan och hur de 

verkligen uppför sig.” Man måste ju bli en uppfostrad individ – anser ens föräldrar. Jag 

längtar inte alls efter det. Jag kan inte begripa, varför man skall behöva gå i en skola i en stad 

för att bli ’uppfostrad’”.54 Detta citat visar på att eleven och föräldrarna har olika 

förväntningar på skolan. Det finns även i andra böcker liknande exempel på vilka 

förväntningar som ställs på skolan. Det kan till exempel vara att eleverna förväntas sitta stilla 

i sina bänkar och vara artiga och snälla mot alla. I skolan ska de lära sig saker, och skolan ska 

hålla dem borta från ofog.  

 

När författaren beskriver hur eleverna beter sig i skolan är det en annan bild än de 

förväntningar som framställs. ” – Jaha, kära barn! sa hon [fröken]. Gå nu snällt till era platser. 

Och låt bli att knuffa varandra! Barnen störtade mot dörren. Alla ville komma först och det 

blev en förskräcklig trängsel.”55 Detta uppförande och liknande med elever som slåss och 

låter högt är det som tas upp flest gånger. Andra saker som författaren tar upp är 

ouppmärksamma elever och elever som får någon form av bestraffning på grund av sitt 

uppförande. 

 

I Skjønsbergs Kjønnsroller og miljø i barnlitteratur har författaren sett att flickor och pojkar 

reagerar olika då de får problem i skolan. Pojkarna reagerar med att protestera och kan lämna 

                                                 
54 Anna Edlund – Hansson psed. för Owe Blix, I Afrikas djungel (Stockholm 1955) s. 140.  
55 Sid Roland Rommerud, Lille Pips jullov : berättelse för barn (Stockholm, 1955) s. 10. 

 23 



Gårdagens skola i gårdagens böcker - En analys av skolan i barn- och ungdomsböcker från 1955. 

 

skolan. Flickorna finner sig i situationen och försöker att lösa problemet genom att visa 

förståelse för läraren.56 

 

Föräldrarna 
 

- Ja, men snälla du, sa fru Löf, Brittas mor, barnen 

måste i alla fall lära sej något, så skolan kommer vi 

inte ifrån. Jag för min del blir så trött på Britta ibland, 

när hon flyger och far därhemma, att jag tycker det ska 

bli riktigt skönt att låta skolan få ta hand om hennes 

uppfostran ett slag.57 

 

Citatet visar hur Brittas mamma tyckte i frågan om uppfostran och kunskap. Detta citat 

speglar de förväntningar som fler föräldrar har på skolan både när det gäller uppfostran men 

även på att eleverna ska få kunskap.  

 

I de böcker där skolstart skildras är det bara mödrar som är med. I en av böckerna beskrivs 

också hur de nyinskrivna eleverna och deras mödrar första dagen blir bjudna på kaffe och 

kakor. I en bok beskrivs tydligt att det är bara mödrar som har elever i de yngre åren som får 

komma till skolan första dagen. De som har äldre elever har fått tillsägelse av sina barn att 

inte komma till skolan första dagen och några föräldrar vågar inte komma när det var examen 

heller.  

 

I två böcker är det bara fäder som nämns i samband med skolan. Den ena gången är det när 

flickan i boken har fått reda på att hon har kommit in på läroverket och hennes pappa blir 

jätteglad och säger att han ser fram emot att få se henne i studentmössa. Denna flicka säger 

också vid ett tillfälle att hon vet att hennes pappa vill att hon ska fortsätta att gå i skolan. Vid 

det andra tillfället handlar det om ett syskonpar som vill åka på skolresa och de får tillåtelse 

av sin pappa att göra det, men det beror på hur betygen ser ut. Mödrarna nämns endast i 

samband när det var skolstart och examensdags, det var deras uppgift i samband med skolan. 

                                                 
56 Skjønsberg, s. 132. 
57 Malmgren, s. 7. 
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Fäderna däremot förknippas med studieresultat, det är fäderna som gläds åt barnets framgång 

i skolan. 

Läraren  
 
I de böcker där det framgår om det är en kvinnlig eller manlig lärare är det övervägande 

kvinnliga lärare. Det går också att se att dessa undervisar i småskolan, söndagsskolan och 

flickskolan. Det finns ett undantag, där en klass i en högre årskurs som har en fröken. När det 

kommer en ny elev till denna klass kommenterar han det med följande ord, ” – Att ni har en 

fröken! Jag hade en lärare, jag, nu sen vi har kommit upp ur småskolan. En fröken är välan 

ingenting att ha.”58  

 

I de enstaka fall som det tydligt framgår att det är en manlig lärare, så undervisar han på det 

högre läroverket och i andra fall nämns han som överlärare eller tillsynslärare. Det är endast i 

ett fall som det inte nämns något om vad det är för typ av skola som den manliga läraren 

undervisar vid.  

 

Lärarna beskrivs i flera böcker med ord som, bistra, värdiga, stränga, temperamentsfulla och 

arga. I två av böckerna är det ord som förstående, glad, snäll och har tid att lyssna, som 

beskriver läraren. Det är inte bara undervisning som lärarna ägnar sin tid åt i böckerna. Vid 

lika många tillfällen tillrättavisar de elever. Andra saker som de gjorde var att ge eller förhöra 

läxor och berätta historier för eleverna. 

 

Enligt Skjønsberg är den största skillnaden mellan flick- och pojkböcker, flickornas 

respektive pojkarnas uppfattning om läraren. Pojkarna har svårt med att läraren är sträng, 

ironisk, orättvis och de sätter sig upp mot deras beslut. Flickor som kommer i liknande 

situationer försöker att förstå varför läraren handlar som de gör. Pojkarna dömer läraren efter 

dennes handlingar, medan flickorna uppmärksammar både lärarens bra och dåliga sidor. Det 

framgår mer i flickböcker hur en bra lärare ska vara.59 

 

                                                 
58 Malmgren, s. 18-19. 
59 Skjønsberg, s. 132. 
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Enligt Ullström är det av skolans personal oftast läraren som skildras. Det skrivs om den 

förstående läraren men också om den auktoritära och maktutövande läraren.60 

 

Övrig skolpersonal 

 
Det är endast i två böcker som det är någon annan personal utöver läraren som nämns. I det 

ena fallet är det en vaktmästare som beskrivs som en man som ogillar barn. I den andra boken 

handlar det om en internatskola och där nämns husmor som har lagat extra god kvällsmat för 

att välkomna eleverna tillbaka till deras första skoldag.  

 

Ullström har i sin undersökning sett att övrig skolpersonal som nämns är rektorer, mattanter 

och vaktmästare. Mattanterna är tanter och de beskrivs antingen som snälla eller elaka. 

Vaktmästaren är en man med mycket makt, och är ofta i skolskildringarna ingen trevlig och 

tilltalande person. Vaktmästaren är den av den övriga skolpersonalen som vanligast omnämns 

i böckerna.61  

 

Känslornas historia 
 
I tre fjärdedelar av alla böcker nämner författaren något om elevens känslor för skolan. I dessa 

böcker är fördelningen av huvudpersonens kön enligt följande: I sex böcker är det en pojke, i 

fem böcker är det en flicka, i fyra böcker är det både en pojke och en flicka och i två böcker 

benämns de som eleverna. Trots denna lika fördelning av huvudpersonens kön var det inte 

lika fördelning över elevernas känslor för skolan.  

 

Detta är ord som författarna har valt att använda när eleverna uppger vad de känner för 

skolan; skolan är rolig, de vill inget annat än att få gå i skolan, längtar efter att skolan ska 

börja, de är intresserade av skolan, känner glädje och förväntan på skolan, de vill lära sig 

saker och de är nöjda med sina egna studieresultat. De elever som beskrivs med glädje, 

förväntan och längtan känner så inför att få börja skolan eller komma tillbaka efter ett längre 

lov. De andra orden kommer upp i sammanhang när det gäller elevernas inlärning, att de är 

                                                 
60 Ullström, s. 8, 121. 
61 Ullström, s. 8. 
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nöjda med sina studieresultat och att de ska få rast. I alla dessa fall förutom två undantag så 

handlar det om flickor när dessa ord nämns. Vid de två tillfällen när det var en pojke som 

kände så här, så var det när han var nöjd med sitt studieresultat och när han tyckte det skulle 

bli kul med rast. 

 

Elevernas känslor beskrivs också med ord som att det känns underligt och ovant att vara 

tillbaka i skolan, det går inte att trivas i skolan, eleven känner att den inte har de kunskaper 

som behövs, de är inte nöjda med sitt studieresultat, de känner ingen längtan till skolan, i 

skolan måste de vara så uppmärksamma på läraren hela tiden, tycker att de i skolan bara gör 

löjliga saker, att skolan tar all deras tid och den gör att de känner sig ledsna och oroliga. Vid 

dessa beskrivningar gäller det i alla fall utom två vad pojkar känner och tycker. Vid ett tillfälle 

är det både en flicka och en pojke som tycker att det är känns konstigt och ovant att vara 

tillbaka i skolan och i det andra fallet är det en flicka som tycker att det är långa dagar i 

skolan. 

 

I Mählqvists undersökning kunde han se att eleverna i två tredjedelar av böckerna hade någon 

form av känslor för skolan. Han hade valt att dela upp det i positiva eller problematiska 

förhållanden till skollivet. Han preciserar inte närmare vad han menar med att en elev tycker 

positivt om skolan. Det vanligaste som han menar gör att elever tycker skolan är problematisk 

är att eleverna har svårt att nå undervisningsmålen. Andra orsaker kan vara att elever är 

skoltrött, skolkar eller blir utsatta för trakasserier av läraren.62 

 

Slutligen vill jag ge uttryck för de tolkningar och frågor som har väckts hos mig under arbetet 

med denna uppsats i en sammanfattande diskussion.  

                                                 
62 Mählqvist, s. 153. 

 27 



Gårdagens skola i gårdagens böcker - En analys av skolan i barn- och ungdomsböcker från 1955. 

 

Sammanfattande diskussion 
 

Föremålet för min analys har varit att ta reda på hur barn- och ungdomsböcker från år1955 

valt att gestalta skolan. Med detta som utgångspunkt har jag läst de böcker jag valt ut. Urvalet 

av dessa böcker har skett enligt vissa kriterier, som jag beskrivit under kapitlet Metod. Efter 

att ha läst de utvalda böckerna och jämfört med tidigare forskning kan jag se att flera av mina 

resultat stämmer överens med tidigare forskning. Trots att jag och de andra forskarna har 

böcker som spänner över en lång tidsperiod kommer vi fram till liknande slutsatser. I både 

min och Mählqvists undersökning märker vi att det är mycket känslor förknippade med 

skolan. Det nämndes i drygt två tredjedelar av hans böcker och i knappt två tredjedelar av 

mina. Precis som Ullströms undersökning visar när det gäller läxläsning, prov och betyg ser 

jag även i min undersökning att de har en given plats när det gäller beskrivningen av skolan. 

När det gäller tid i förhållande till skolan ser jag precis som Hansson och Amborn att det är 

ofta för att komma fram till loven som skolorna finns med.  

 

När författaren väljer att ha med skolan som en tidsbenämning tolkar jag detta som att det är 

ett smidigt sätt att informera läsaren vid vilken tidpunkt något ska hända. Författaren tycker 

däremot inte att skolan är så intressant utan att den i de flesta fall inte får mer utrymme än så 

här. 

 

I kategorin bilden av skolan kunde jag se vilka olika typer av skolor som författaren valt att 

skriva om. Då skolan under tidens gång har utsatts för förändringar tror jag att det mycket väl 

kan vara så att författaren skrev om typer av skolor som inte längre fanns, men dessa lever 

ändå kvar i folkmun. Som exempel kan nämnas att vi idag fortfarande pratar om dagis och 

lekis fast det heter förskola.  

 

När det gäller vad eleverna gör i skolan så har författarna enligt mej mest beskrivit att 

eleverna har lektioner. Jag tror att detta kan bero på precis det som Ullström kommit fram till, 

när hon läst skönlitterära skildringar om skolan, att böcker som återger skolan runt 1930 

gestaltar en tid då ungdomar hade en önskan om att lära sig saker, de ville ha kunskap. Många 

ungdomar hade en dröm om att få fortsätta upp till läroverket.63 

                                                 
63 Ullstöm, s. 17. 
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När det gäller litterära gestalter i skolan har eleven en given plats i boken. Det var som sagt 

endast i en bok som den inte togs upp. Det går tydligt att visa på att eleven framskrivs på två 

olika sätt. Det är dels hur det förväntas att eleverna ska vara och hur de verkligen är. Denna 

bild stämmer inte alltid överens. En fråga som jag funderat på är, varför författaren så sällan 

valt att låta eleverna uppföra sig så som det förväntades av dem? 

 

Det jag har sett i min undersökning är att lärare har liknande roller i de flesta böcker. 

Författarna väljer samma typ av ord när de beskriver lärarna. Enligt mig är det ord som ska 

beskriva en lärare som är sträng och auktoritär. Det var endast i två av böckerna som lärarna 

beskrevs med ord som för mig kändes mer positiva. När det gällde övrig skolpersonal kunde 

jag i de undersökta böckerna se att bilden av vaktmästaren stämde överens med Ullströms 

iakttagelser.64 

 

Föräldrarna hade en större roll i böckerna än vad jag hade räknat med. De nämndes i flera 

böcker. Det som togs upp var deras förväntningar på skolan och ett visat intresse genom att de 

ville besöka skolan och att de även gjorde det. Jag såg däremot inte något av den konflikt 

mellan skola och föräldrar som enligt Hansson och Amborn är vanlig.65 

 

Det finns mycket känslor förknippade med skolan. Det som jag kunde se var att flickorna är 

positivt inställda till skolan. De längtar efter att få börja i skolan och de vill lära sig saker. När 

det gäller pojkarna är det vanligare att de tycker att skolan är tråkig och att de ska lära sig 

onödiga och svåra saker.  

 

Något som först förvånade mig är att jag inte i någon bok kunde se någon form av mobbning. 

Att jag inte stöter på ordet mobbning är inte så konstigt då benämningen inte kom på svenska 

förrän 1969.66 Mobbning är annars något som i dagens böcker verkar vara vanligt 

förekommande.67 Det här är ett bra exempel på hur texterna är en del av sin samtid. Ullström 

menar att detta kommer först i de nyare barn- och ungdomsböckerna.68 När jag läser detta 

                                                 
64 Ullström, s. 8. 
65 Se vidare Hansson & Amborn, s. 20-24. 
66 Ordet användes första gången 1968 av en Österrikisk etolog i samband med en undersökning av djur i flock. 
Uttrycket övertogs av svensken Peter Paul Heinemann i samband med hans undersökning av barns beteende på 
skolgården. Sofia Sundqvist m.fl. Opublicerat material från Grundskollärarprogrammet, (1998) s. 4. 
67 Se vidare Hansson & Amborn, s. 20-24.  
68 Ullström, s. 14. 
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ställer jag mig frågan om detta var sådant som författarna inte ville/vågade skriva om? För jag 

tror inte att det är ett nyuppkommet problem. Detta kanske kan vara ett typiskt exempel på att 

författarna vid denna tidpunkt valde att skriva om det idylliska och trygga.  

 

I min undersökning har jag konstaterat att författarna väljer att skriva om skolan, men att det 

kan vara i varierande utsträckning. Jag har sett allt från att det bara nämns som ett tidsbegrepp 

till att omfatta en stor del av handlingen. Jag tycker att barn- och ungdomslitteraturen om 

skolan har ett stort värde. Den kan ge läsaren en bild av hur det var att gå i skolan på 1950-

talet. Det känns som en tillgång att som lärare kunna använda skönlitterära böcker som 

historisk källa i undervisningen i skolan. 

 

Vidare forskning 
 
När jag har gjort min undersökning har jag fått flera tankar till hur det skulle kunna gå att 

forska vidare inom det här området. Det skulle vara intressant att studera något av följande: 

• Läsa alla böcker från år 1955 för att se om de överensstämmer med det jag har kommit 

fram till. 

• Läsa böcker från flera decennier både före och efter min undersökningsperiod, för att 

jämföra dem med varandra. Går det att följa skolans förändring genom böckerna? 

• Göra en analys av författarna och se om det påverkar deras sätt att skriva om skolan. 

• Göra en undersökning med tydligt genusperspektiv. Till exempel någon av följande 

frågor. Hur beskrivs skolan i flick- och pojkböcker? Är det skillnad på manliga och 

kvinnliga författares sätt att skriva om skolan?  
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