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Sammanfattning 

Uppsatsen utforskar några aspekter av de pedagogiska paradigm och ideologiska kontexter 

som födde, danade och formade tre av de senaste 70 årens otvivelaktigen mest omdiskuterade 

film- och tv-skildringar av den svenska skolan: 

    

    40-tal: Hets (film 1944)  

    70-tal: Lära för livet (tv-serie 1977) 

    00-tal: Klass 9A (tv-serie 2008)  

 

Historierna bär tydliga spår av den kultur, tidsanda och samhällsdebatt de växte fram i, kom 

att alstras ur och slutligen absorberades av. De åskådliggör också i tur och ordning 

auktoritetsupproret, auktoritetens anonymisering och slutligen standardiseringen av den 

normaliserande auktoritetens vetande och tankefigurer.     
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Hets att Lära för livet redan i Klass 9A? 

- en historisk-kontextuell analys av tre omstridda skolskildringar 

 

 

 

 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund och min egen förundran 

Skolan som variabel illusion, företeelse och funktion är inte bara en utbildningsstation och en 

plats i den fysiska världen för kunskapsinhämtning. Den framstår också på idéplanet som ett 

heterotopiskt slagfält, där generationers förförståelse, fördomar och en salig blandning av 

egenhändigt ihopsnickrade minnen och egna upplevelser av bänknötandets tid drabbar 

samman, iklädda harnesk med draget svärd. Med oavlåtlig stridslust blandar sig dessa öden 

och tilldragelser i och styr det ständigt pågående samtalet om skolan, ofta i riktning mot en 

tvekamp mellan olika perspektiv och tankefigurer. När det kommer till skolan tycks vi 

nämligen alla vara liksom lite av experter, ibland hårda och lika tvärsäkra som oförsonliga! 

Kanske inte så konstigt när det kommer till – kritan! Efter alla år i pedagogers och lärares 

händer, hägn och hagar. Erfarenheten sägs ju vara vishetens källa. 

    Den här omständigheten har alltid fascinerat mig, inte minst i min yrkesroll. Där jag som 

terapeut återkommande mött vuxna människor i alla åldrar med smärtsamma, stundom 

livsavgörande och mindre lyckosamma minnen från skoltiden. Att lärdomens rot skulle vara 

bitter men dess frukt alltid söt, är nog snarast att betrakta som en from förhoppning. Inte 

heller lärarbrödet är lättuggat. Ur det gamla ordstävet ramlar både små och stora, stundom 

skavande smulor ut. Något jag i egenskap av rådgivare, moderator och bollplank till olika 

beslutsfattare inom olika skolförvaltningar, rektorer, lärare och skolkonsulter under årens lopp 

kommit att erfara gång på gång. Väl lärd tycks onekligen inte bara bli väl närd, utan även 

sliten, nött och tärd.  
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1.2 Historisk kuliss – perspektiv och problemformulering 

Skolan som en oundviklig del av den moderna civilisationsprocessen är sannerligen 

fascinerande, inte minst dess föreställningsskapande och tankeformande konsekvenser. I 

någon mening formas, fjättras och underkastas nämligen både det kritiska såväl som det 

kreativa tänkandet av den bedömnings- och värderingskultur som skapar murarna för denna 

slutna och generationsmässigt enformiga miljö. 

    Lägg därtill att institutionaliseringen och disciplineringen av människans kropp och 

tänkande på bred front pågått i en rasande fart i vårt land sedan folkskolestadgan utfärdades 

1842. Utbildningsväsendet, jämte den idag utbyggda barntillsynen med dess pedagogiska 

ambitioner, har otvivelaktigt utan större konkurrens med andra jämbördiga aktörer kommit att 

ensamma och majestätiskt bidra till en effektivisering av de anpassnings- och 

normaliseringsprocesser det moderna samhället och dess produktionsapparat i 

arbetsdelningens namn efterfrågar, såväl praktiskt som teoretiskt.
1
 En följd av detta är att 

ingen i princip kan komma undan skolan idag, och knappast heller dess förlängda arm som 

dessförinnan griper sig an individen inom ramarna för barnomsorgen redan innan man kan 

tala, ställa krav eller verbalt formulera sina behov eller protestera mot tingens ordning. 

    Den tid moderna människor således tillbringar på slikt vis utgör även i jämförelse med 

andra åtaganden i livet en oerhört lång, unik och märklig period alla måste ta sig igenom. 

Härav blir därför allehanda mediala exposéer och fiktiva redogörelser för vad som sker 

innanför och strax utanför skolans danande listverk och väggar av stor betydelse och intrikat 

intresse för de flesta. 

 

Medierna spelar onekligen en viktig roll för hur opinioner tar form och gestalt. Om 

filmskapare, debattörer och politiker hävdar att svenska elever saknar kunskaper, att skolan är 

en katastrof och att den befinner sig i fritt fall, får det högst sannolikt andra konsekvenser än 

om samma mediala aktörer skulle hävda motsatsen eller inte ägna frågan så stor 

uppmärksamhet.
2
  

    Våra perspektiv avgör vad vi kommer att se. Vad vi pratar om, och hur vi gör det, spelar 

med andra ord stor roll för hur debattklimat och opinionsutveckling både implicit och explicit 

banar väg för diverse omdaningar av den diskursiva och ideologiska terrängen, vilket i sin tur 

                                                 
1
 Michel Foucault, Övervakning och Straff, 1975 (1987), sid 138-143. 

2
 Jonna Tingström redovisar i sin uppsats Skola I fritt fall? (2013) en diskursanalys av skoldebatten.  Aftonbladet 

och Dagens Nyheter har tillsammans på sina ledarsidor under 10 månader 2013 skrivit om skolan vid 100 

tillfällen. Kärt ämne får onekligen många spaltmeter. 
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öppnar upp för politisk intervention, diverse ingripanden och stundom drastiska reformer, 

utan att vi för den skull vet särskilt mycket om vad som eventuellt är orsaken till det som 

hetsat upp oss. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen har jag för avsikt att undersöka diskussionen om skolan med 

utgångspunkt från tre omdiskuterade skolskildringar som under sju decennier, med ungefär 30 

års mellanrum, ovedersägligen använts som ved på brasan i den eldfängda skoldebatten. 

Uppgiften känns inspirerande, men den får lätt gnistor i ögonen som får för sig att blåsa på 

elden. Själv har jag i tidigare texter och artiklar problematiserat inte minst vådan av att just 

filmvetare emellanåt med stor iver bedriver politik och tendensiöst hänger sig åt ideologiska 

ställningstaganden snarare än att lyfta fram olika konkurrerande bilder av verkligheten och 

låta var och en se vad som bryter fram i ljuset av måttfullhet, balans och analytisk skärpa.        

    Hurvida jag nu själv skiftar skepnad, förlorar besinningen och gradvis förvandlas till just en 

sådan tendensiös problematisk filmvetare, är den här gången upp till andra att bedöma. Vi tror 

oss ofta handla fritt, trots vår bundenhet, och medan tankarna kilar iväg åt ett håll, så spinner 

andra krafter sitt nät i ett annat hörn. Om det blir skamvrån nästa för mig, eller dumstrut på, 

återstår således att se. Det blir upp till dig som läsare att inom kort fälla domen.  

 

Som ämne för min uppsats, inspirerad av Foucaults diskursteori och filmhistorikernas 

empiriska fokus, har jag valt att vaska och filtrera diskussionen om skolan i relation till 

framför allt tre mycket uppmärksammade och kontroversiella svenska skolskildringar: 

  

    40-tal: Hets (film 1944)  

    70-tal: Lära för livet (tv-serie 1977) 

    00-tal: Klass 9A (tv-serie 2008)  

 

Tanken är att åskådliggöra några olika aspekter av de historiska kontexter som födde, danade 

och sannolikt bidrog till att dessa produktioner såg dagens ljus. Föll de i god jord, mottogs de 

med applåder eller förfärade utrop? Kom de att förstärka, försvaga eller på intet sätt alls 

påverka den allmänna opinionen? Och i vilken mening vädjade kanske filmerna till redan 

befästa symtombilder? Var det snarare publikens politiska preferenser och önskemål som 

illustrerades än redogörelser för skolan och samhällets egentliga tillstånd, behov och status?  
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1.4 Disposition 

Innehållsförteckningen är tänkt att snabbt och enkelt ge en uppfattning om vad det här handlar 

om, och i vilken tågordning olika ämnen och spörsmål avhandlas. Efter den inledande 

presentationen av ämnet, där vi är nu, kommer jag att pensla fram en historisk bild av det 

svenska samhället och dess skola. Därefter kommer jag att skriva om de olika 

skolskildringarna var och en för sig, men med aningen likartade underrubriker. Exempelvis 

kommer jag att redogöra för några av de scener vi som tittare får ta del av i början av dessa 

berättelser. Där – initialt - finns nämligen något signifikant, symtomatiskt och tänkvärt att 

begrunda (alla tidsangivelser kring olika sekvenser bör beaktas som ungefärliga). 

    Jag kommer även lyfta fram och kort redogöra för några andra betydande scener och 

replikskiften som speglar de teorier och tankefigurer jag mött i den litteratur uppsatsen vuxit 

fram ur. Därpå kommer jag att diskutera de olika historierna och begrunda dem i relation till 

varandra. För att sedan avsluta uppsatsen med en sammanfattande diskussion. 

     

1.5 Metod och teori 

Jag har valt ut ett antal böcker med filmvetenskaplig inriktning som lämpar sig för uppgiften, 

samt valt ut några filmer och tv-produktioner som i sammanhanget kan sägas äga - eller ha ägt 

- en signifikant ljusbringande giltighet i relation till ämnet. 

    Grundtanken i den typ av filmanalys och metod som presenteras i boken New Film History, 

som ligger till grund för denna uppsats, är att alla filmberättelser alltid avslöjar något om den 

kultur, tidsanda och det samhälle som de producerats i.
3
 Jag har valt att först och främst 

använda mig av en av de fyra tänkbara infallsvinklar som denna bok presenterar: historisk 

kontext.
4
  

    I Foucaults fotspår åstundar jag även att åskådliggöra de underliggande utsagor, ideala 

tankefigurer och diskurser som gjort sig gällande i debatten om skolan under de decennier 

skildringarna såg sitt ljus, samt vaska fram hur dessa olika perspektiv kom till uttryck i dessa 

verk. I diskursanalysen finns en tydlig medvetenhet om det perspektivbundna i tillvaron, men 

också en insikt om att beroende på vilken position som intas så framträder olika bilder av 

verkligheten.  

    

                                                 
3
 James Chapman, Mark Glancy och Sue Harper, The New Film History, 2007. 

4
 New Film History tar upp Historisk kontext, Auteurskap, genre och reception. 



Erik Larsson Hets att Lära för livet redan i Klass 9A? Filmvetenskap C-uppsats 

 

 

5 

 

Inför uppgiften har jag sålunda tittat på ett antal filmer och tv-serier som rymmer ambitiösa 

försök att porträttera skolan och dess innevånare under olika tider.
5
 Jag har därutöver försökt 

förstå och närma mig olika epokers tidsanda, spörsmål och problematik med hjälp av ett antal 

ansedda och välmeriterade forskare, skolvetare och författare från olika decennier, alla 

onekligen mer eller mindre vagt färglagda och anstrukna av lite olika delar av den politiska 

paletten, men vars trägna texter ändå frustar av ett ärligt uppsåt och syftar till att skingra det 

skuggornas dunkel som ruvar över rektorsexpeditioner, skolgårdar och ideologiska diskurser, 

både i en förgången och i en postmodern tid. Dessa böcker finns liksom all litteratur jag 

hänvisar till redovisade i källförteckningen.  

    Några av dessa skribenter kommer jag att återkomma till ett flertal gånger, eftersom de på 

idéplanet ligger i linje med min avsikt att dels synliggöra skolans dilemma under en period 

där paradoxalt nog å ena sidan skolan som samhällsbärande auktoritet över tid försvagats och 

förlorat sin status, ställning och autonomi
6
, samtidigt som det i kölvattnet av det 

individualiserade samhället och dess ökade decentralisering, privatisering och 

avregleringspolitik vuxit fram en allmän - tillsynes närmast naiv - övertro på människans 

formbarhet och bildningens oändliga möjligheter och närmast universellt välgörande 

effekter.
7
 Något som onekligen på ett i sanning märkligt men tidstypiskt vis sammanflätat 

vänsterns sociala konstruktivism med markandsliberalismens muntra förändringsiver och 

iögonfallande förkärlek för tanken att människan kan skapa sig själv – som hon vill. 

     

För att utföra en studie av det här slaget är jag ovillkorligen tvungen att selektera den stora 

mängden möjligt analysmaterial som står till mitt förfogande, även om en 

minimaliseringsprocess och kategorisering inte bara innebär en förenkling av verkligheten 

utan också sannolikt betyder att materialet kommer att sållas liksom annekteras av min 

subjektiva förförståelse. Som uppsatsförfattare kan jag aldrig frigöra mig från detta 

perspektiv, men jag kan öppet och ärligt synliggöra riskerna och redovisa bristerna med det, 

samt hoppas att mitt sätt att samspela och gå i symbios med materialet ändå kan bidra till 

perspektiv och en större insikt om den svenska idé- och samhällsdebatten kring skolan.  

 

 

                                                 
5
 Se lista över filmer och tv-serier, sid 52. 

6
 Mats Alveson, Tomhetens triumf, 2011.  

7
 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället, 2009.  
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1.6 Material och urval: Skolan på film och i tv 

Många filmer använder sig av skolan som en övergripande allegori eller fond för att diskutera 

någonting annat än egentligen bara skolan. Filmer som Döda poeters sällskap (1989) eller 

Lust och fägring stor (1995) är exempel på det. Där av också deras ibland stora internationella 

potential och framgångar. Själv har jag dock i enlighet med studiens riktlinje bestämt mig för 

en annan typ av urval. Jag har valt att göra mina reflekterande nedslag i skolskildringar som 

onekligen mer eller mindre går i närkamp med den svenska skolan och dess inre arbete, även 

om det sinsemellan dem finns betydande olikheter.  

     För den som har för avsikt att bringa viss ordning i skolans successiva förändring, reformer 

och de fostrande målens förskjutning, från selektiv underdånighet, via hyllandet av kollektiva 

och demokratiska värden, genom en anpassning till arbetsmarknaden, förbi den progressiva 

pedagogiken, fram till dagens individualiserade och kunskapsorienterade skola, är det fullt 

möjligt att dela in den svenska skolans historia i skilda tidsperioder och urskilja olika vågor av 

tankefigurer som präglat den.
8
 Skolan har milt och diplomatiskt uttryckt, för att parafrasera 

Sven-Eric Liedman, en ideologisk och växlingsrik historia.
9
 

    Skälet till att jag fokuserar på dessa tre svenska produktioner med specifikt skoltema, och 

som med ungefär 30 års mellanrum hamnat mitt i debatten, beror på det högljudda och 

uppenbara rabalder de väckte i sin samtid. Just därför är det intressant att begrunda deras 

signifikans och samtidsspeglande aspekter, både vad beträffar de olika epokernas sätt att 

formulera väsentliga frågeställningar, uttrycka olika behov och krav, samt verbalisera och slå 

fast diverse problem eller möjliga lösningar. De skildrar helt enkelt skolan utifrån olika 

hållplatser längs välfärdssamhällets framväxt och modernitetens slingrande väg under 70 år. 

 

1.7 Tidigare forskning 

Forskningsläget är ur ett filmvetenskapligt perspektiv inte utnött, även om det finns 

hyllkilometrar av litteratur och avhandlingar vad beträffar skolan i stort. Det finns också 

många relativt nya och aktuella uppsatser som handlar om lärarroller, skolans problematik och 

kunskapsbegrepp idag. Varför kanske ännu ingen givit sig i kast med det jag nu har för avsikt 

att skriva, beror delvis på att den sägenomspunna tv-serien Lära för livet inte funnits 

tillgänglig på dvd förrän ganska nyligen (2008)
10

, vilket sannolikt inneburit att ingen ännu 

hunnit stoppa in den mitt emellan Hets och Klass 9A i en analys, vilket annars är ganska 

                                                 
8
 Tomas Englund, Ett folk börjar skolan – Folkskolan 150 år, 1994, sid 88. 

9
 Sven-Eric Liedman, Hets, 2011, sid 99-101. 

10
 Lära för livet har aldrig repriserats på tv efter 1977. Har dock funnits på KB:s mediesamlingar. 
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naturligt när man begrundar det rabalder den väckte. Dels är det möjligt att den också så att 

säga faller lite mellan stolarna hos yngre filmvetare, vars föräldrar möjligen kan ha sett den i 

sin ungdom. Tv-serien med sina miljontals tittare är faktiskt en av de mest sedda i Sverige 

någonsin.
11

 

    Kring Klass 9A finns några relativt nya uppsatser som jag kommer att återkomma till, men 

deras fokus rör pedagogers reception
12

, samt den indirekt utvidgade lärarrollen som avtecknas 

mycket positivt i tv-serien, men som står bjärt i kontrast till lärarhögskolans ideal.
13

  

    En intressant historie-uppsats som lagt luppen över några lärarroller i svensk film bör också 

nämnas i sammanhanget. Det arbetet har dock en annan utgångspunkt och urvalet av filmer 

har därmed skett på sannolikt andra premisser.
14

     

 

  

2. SVERIGE OCH SKOLAN – EN RESUMÉ 

2.1 Ett folk börjar skolan 

Under början av 1800-talet skedde en stor folkökning och en tilltagande proletarisering av den 

växande urbana befolkningen. Något som också ägde rum i många andra länder. De proletära 

grupperna utgjorde ett nytt socialt orosmoment i samhället och behovet av en 

institutionaliserad kollektiv kontroll växte snabbt. Ur ett västerländskt civilisationsperspektiv 

slog således idéer rot om en övergripande allmän och obligatorisk utbildning, inte minst för 

att befästa lag och ordning.
15

 

    Innehållet var dock knappast helt hugget i sten och det fanns förstås inom olika grupper och 

lager av samhället skilda uppfattningar om vad denna folkskola skulle syfta till (precis som 

idag). Resultatet blev dock till en början en stark inriktning på kristendom, underkastelse inför 

Gud och respekt för överheten.
16

 Oavhängigt denna diskurs, och kyrkan och prästerskapets 

makt över innehållet under några decennier som följde, innebar 1842 års folkskolestadga trots 

allt en ny möjlighet för medborglig bildning som på sikt skulle förändra massornas villkor – 

och därmed hela samhället. Samtidigt kan man också se att det parallellt med detta 

                                                 
11

Idag finns de 6 avsnitten att beskåda på Svt:s öppet-arkiv. 
12

 Anna Nygren & Johanna Rosén, 9A – Klassen som ingen såg, C-uppsats, MKV, Göteborgs universitet, 2008. 
13

 Shaista Khan & Sofia Khan, Klass 9A - En ansvarsfråga för lärare, C-uppsats, MKV, Göteborgs universitet, 

2008. 
14

 Sven Berg & Robin Nyman, En idealisk lärarroll, C-uppsats, Historia, Linnéuniversitetet, 2010. 
15

 Tomas Englund, Ett folk börjar skolan – Folkskolan 150 år, 1994, sid 90 . 
16

 Man bör ha i åtanke att denna orientering levde kvar länge, långt in på 1900-talet, beroende på var du 

geografiskt bodde och var du klassmässigt hörde hemma i den svenska samhällskroppen. Intressant replik i 

sammanhanget: Lära för livet, del 5, 17:e min: Huvudpersonens mamma, pensionerad lärare, lägger ut texten om 

sin egen skolgång från någon gång på 1910-talet. 
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nyttoimperativ växer fram en ny sorts standardiserad uppfostran. Nya tankefigurer införs och 

inrättas, inte minst idéer om det normala, som därefter befäster mer eller mindre sin ställning 

som tvångsprincip, i den enda vägens skola.
17

 

    Dessa två perspektiv är som vi ska se alltjämt levande i skoldebatten. Få kommer nämligen 

undan att inte positionera sig i förhållande till å ena sidan ett praktiskt och pragmatiskt 

nyttotänkande, som rör kunskap, betyg och reproduktion av det vetande vi vanligtvis 

förknippar med skolan, och å andra sidan ett friare filosofiskt ifrågasättande, riktat mot den 

bärande institution som i det sekulära samhället avlöst kyrkan – skolan! En inrättning vars 

dominerande och domesticerande kraft ingen längre kommer undan eller kan svära sig fri. 

  

Efter första världskriget förändras samhället markant på många vis och därmed också 

statsmakternas intentioner bakom skolan. Man börjar diskutera barns utvecklingsnivåer och 

ser skolan som en förberedelse för det praktiska och sociala livet. Under 1930-talet förlängs 

exempelvis skolplikten till ett sjunde år.  

    I samband med 2:a världskriget sker nästa stora skifte. Till en början stärks under krigsåren 

tanken om den karaktärsdanande skolan, där tal om nationell samling, ansvar och individuell 

offervilja lyfts fram.
18

 Kanske därför inte så konstigt att Swing it, magistern (premiär 21 dec 

1940) med den glatt trallande flicksnärtan Alice Babs i huvudrollen kunde röra upp så mycket 

starka känslor och ses som ett hot mot ungdomens mentala hälsa.
19

 Denna, med vår egen tids 

mått mätt, tämligen oskyldiga och trevligt komponerade historia om några välartade och 

positiva ungdomars revolt mot skolans stela regler och auktoritära hållning, utlöste en häftig 

och högljudd samhällsdebatt. 

    Under krigets slutskede skapas dock nya betingelser för läroanstalternas roll i det svenska 

samhället.
20

 Här börjar debatten på nytt ta fart om skolans framtid, och framför allt 

utkristalliserar sig de två perspektiv som sedan dess likt ler och långhalm, eller hund och katt, 

präglat diskussionen om skolan. Dels skolans roll som demokrati- och värdegrundsskapande 

institution, dels dess uppgift att bistå den ekonomiska och tekniska utvecklingen i samhället. 

Med detta i åtanke kan man konstatera att Hets både föddes ur detta scenario, men också 

bidrog till att intensifiera debatten.
21

        

 

                                                 
17

 Michel Foucault, Övervakning och straff, 1975, sid 185. 
18

 Tomas Englund, Ett folk börjar skolan – Folkskolan 150 år, 1994, sid 104.   
19

 Källa: Svenska filminstitutet, pressreaktioner Swing it, magistern. 
20

 Tomas Englund, Ett folk börjar skolan – Folkskolan 150 år, 1994, sid 104.   
21

 Filmen Hets har premiär 2 oktober 1944. Vid det laget börjar det vara klart vartåt det barkar med kriget.   



Erik Larsson Hets att Lära för livet redan i Klass 9A? Filmvetenskap C-uppsats 

 

 

9 

 

2.2 En skola för demokrati och tillväxt  

Från 1950-talet och framåt genomgick Sverige en intensiv moderniseringsprocess, där 

framtidstron växte i takt med köpkraften och den tilltagande bilismen. Välfärdssamhället 

byggdes ut. Villaägarna liksom semesterveckorna blev fler, och utbildningsreformer 

demokratiserade skolan och gav fler människor en chans att läsa vidare och utbilda sig. Redan 

1949 infördes i vissa delar av landet den 9-åriga enhetsskolan, som på sikt kom att ersätta den 

gamla folkskolan, och mellan 1962 och 1972 infördes sedan grundskolan i hela Sverige.  

    Det här var också en tid av stora och dramatiska infrastrukturella förändringar. 

Rationaliseringar inom jord- och skogsbruket, men även inom den tunga 

tillverkningsindustrin, medförde att landsbygden hastigt började avfolkas och 

miljonprogrammens betongtunga förorter växte upp som svampar ur jorden. Det innebar nya 

möjligheter och fördelar för många, men andra fann dessa avgörande vändpunkter och skiften 

socialt söndrande och beklagligt alienerande. 

    I början av 1970-talet begynte detta globalt beundrade framgångsunder att gnissla, och de 

politiska vindarna började blåsa åt alla möjliga håll och riva och slita i skolpolitikens segel. 

Till saken hör också att i mitten av detta decennium fick fortfarande en hel del ungdomar jobb 

efter 9:an. 15 år senare var procentsiffrorna för sådana möjligheter närmast utraderade.
22

 

Kanske inte så konstigt då att Lära för livet och diskussionen om skolan och dess problem, 

funktion och ansvarsområden debatterades flitigt, inför den förebådade förändringen som låg 

på lur i tiden.
23

 

    Under 1990-talet genomgick världen stora förändringar, och inte minst forna 

Sovjetunionens kollaps och hela östblockets upplösning, bidrog starkt till att 

marknadsekonomin som allsaliggörande koncept fick ett rejält uppsving.
24

 Den nyliberala 

ideologin fick allt starkare fäste i hjärnvindlingarna hos politiker med diverse färgkoder och 

av allehanda ideologiskt ursprung, och snabbt, mycket snabbt, tillskansade sig dessa 

tankefigurer och teorier en ledande och dominant ställning globalt. Francis Fukuyamas lika 

klassiska som kontroversiella boktitel från den tiden fångar på något vis andan i den 

marknadsliberala glädjeyran: Historiens slut och den sista människan.
25

 

 

                                                 
22

 SCB, statistisk årsbok för Sverige, 1978, 1988. 
23

 Lära för livet visades första gången på tv 1977. Repriserades samma år, men aldrig efter det. 
24

 Sven-Eric Liedman, Från Platon till kommunismens fall, 2002. 
25

 Francis Fukuyama hävdade i Historiens slut och den sista människan, 1992, att de stora idéstriderna är slut 

och att marknadsliberalismen vunnit.   
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I spåren av allt detta uppkom i Sverige å ena sidan ett pånyttfött nyttotänkande och en 

successivt förstärkt ideologiserad syn på skolan. Som ett led i detta kom utbildningssystemet 

att knytas tätare samman med ekonomiska intressen och pekuniära tankefigurer. Nu handlade 

det om att förmedla nyttiga och mätbara kunskaper. För ekonomisk vinning och tillväxt. I en 

hotfull värld där det egna samhället endast kan räddas med massutbildning och genom att få 

nya driftiga entreprenörer och småföretagare i rörelse. Kunskapssamhället lyfts således 

närmast fram som ett nytt objekt för nationalkänslan.
26

  

    Å andra sidan sker samtidigt en lika iögonfallande ideologisk förskjutning på akademisk 

nivå. Åt andra hållet. Nya luddiga skrivningar och fördunklande kunskapsideal sprungna ur 

gamla reformpedagogiska hägringar, hand i hand med social konstruktivism och 

postmodernism, ser dagens ljus i den högskolevärld som ska förse samhället med nya lärare.
27

  

    I samma veva försvagas markant den statliga styrningen av skolan i och med 

kommunaliseringen.
28

 Självklart fanns det goda tankar bakom beslutet. 

Decentraliseringstanken är gammal. Dessutom var drömmar om beslut på gräsrotsnivå, efter 

1980-talets angrepp på folkhemmet och uppgörelserna med det svenska 

”överförmyndarsamhället”, i allra högsta grad på modet.
29

 Man argumenterade för att ge 

kommunerna större frihet och makt över skolan. Förhoppningen var att resurserna skulle 

användas bättre och mer ändamålsenligt. Samtidigt innebar det här förstås att ett gäng 

gräsrötter i ordets mer tvivelaktiga bemärkelse tog över. Plötsligt hade vi en skola ledd av 

hobbypolitiker och glada amatörer. 
30

 I en tid där knappast någon längre tänkte sig att landets 

begåvningsreserv fanns att hämta i dessa sammanhang eller kretsar.  

 

2.3 Skolan idag – diskussion och problem 

Skolan har uppgift att i förväg göra unga människor beredda på ett hektiskt liv med hög puls i 

en postmodern komplex värld präglad av ständiga förändringar, flytande tillstånd och hastiga 

omställningar. Samtidigt kännetecknas elevernas tid och alla år i skolan av en statisk, 

schematisk och åldershomogen miljö styrd och reglerad av klockor, klassrum och en typ av 

kunskaper som barnen grupperade efter ålder ska memorera i enlighet med en standardiserad 

                                                 
26

 Mats Alvesson, Tomhetens triumf, 2011, sid 57. 
27

 Per Kornhall, Barnexperimentet, 2013, sid 78-79. 
28

 Daniel Pettersson, Internationell kunskapsbedömning som inslag i nationell styrning av skolan. Avhandling.            

Uppsala universitet, 2008. 
29

 För den som vill ha en kulturell och idéhistorisk resa i tiden innan är Jan Troells dokumentär Sagolandet 

(1988) en utsökt odyssé, som i vissa delar fångar in tidsandans tendenser. 
30

 Per Kornhall, Barnexperimentet, 2013, sid 57. 
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kursplan.
31

 Om vi inte var så vana vid själva konceptet, skulle vi nog kanske skratta åt det 

löjeväckande och orimliga i hela proceduren.   

    Denna problematiska och föga smickrande syn på skolans kinkiga dilemma präglar inte 

bara forskaren Andy Hargreaves utan även de tankar och figurer som Sven Eric Liedman ger 

röst åt i sin bok Hets – en bok om skolan.
32

 För övrigt ett idémässigt verk vars tankeomfång 

och skarpa tonläge i sin tur tycks närbesläktat med dels skrifter som bär Zygmunt Bauman 

signum, dels står i samklang med de kontroversiella åsikter som den i fotnoterna tidigare 

nämnde Tomas Alveson representerar. Samtidigt finns det de som ser mindre problematiskt 

på skolfrågor av existentiell eller filosofisk karaktär. Hur vida skolan är kontrollerande, 

disciplinerande och intellektuellt ofrigörande bekymrar inte alla på det vis det besvärar 

somliga.
33

  

    Inflytelserika och omtalade debattörer på 2010-talet som Maciej Zaremba och Per Kornhall 

är knappast fåkunniga eller kan lastas för alltför enkelspårig populism, och knappast heller de 

etablerade forskare som de stundom hänvisar till.
34

 Men de tycks liksom mer fokuserade på 

vad som sker i klassrummet, och vad den som reser sig upp ur bänken går därifrån med för 

kunskaper och betyg.  

    Slutligen och till sist är det kanske upp till var och en av oss att själva fundera på detta, men 

i sanningens namn är det få aktörer som ger oss den möjligheten. Skolfrågan är möjligen mer 

än någonsin djupt politiserad, och frågan jag själv ställer mig efter att ha ägnat den ett antal år, 

är följande: tänk om den problembild vi fått i vårt knä stämmer, men att vi fullständigt är ute 

och cyklar vad gäller orsak och verkan?  

 

2.4 Skolan – uppdrag och perspektiv 

Sonderar man professor Tomas Kroksmarks intressanta tegelsten om De stora frågorna i 

skolan, vilket tillika också är namnet på hans prisbelönta bok, finner man funderingar som 

han knappast är ensam om och som gör gällande att det måhända i generell mening går att 

urskilja två distinkt skilda aspekter av skolans uppdrag.
35

 Kroksmark penslar fram å ena sidan 

kunskapsskolan. Å andra sidan helhetsskolan. Den första rör kunskaper och färdigheter; den 

andra utgår från grundläggande värden av ideologiskt eller religiöst slag och lyfter skolans 

stora övergripande mål och uppgift, där frågor om demokrati, människosyn, genus och 

                                                 
31

 Andy Hargreaves, Läraren i kunskapssamhället, 2004, sid 44. 
32

 Sven-Eric Liedman, Hets, 2011, sid 225.  
33

 Carl Anders Säfström, professor i pedagogik, Pedagogiska Magasinet, 2012-05-02. 
34

 John Hatties Synligt lärande, 2012, är onekligen ett oerhört seriöst försök att kasta ljus över en intrikat fråga.  
35

 Tomas Kroksmark, De stora frågorna om skolan, 2013, sid 29-32. 
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jämlikhet står högt i kurs. Även Gunnar Berg, en annan aktad nestor inom skoldebatten, 

belyser just denna uppdelning och tankegång, men gör också det drastiska tillägget att hävda 

att skolan därutöver dessutom har att förvara och sortera elever.
36

  

 

Kroksmark, som ideologiskt i många avseenden håller samma karta i sin hand som Zaremba 

och Kornhall, gör med tanke på denna uppsats en intressant iakttagelse i slutet av sin bok. 

Han påpekar där att fritidspedagoger, lärare, skolledare och forskare sällan eller aldrig 

medverkar i den offentliga politiska debatten eller diskussionen om skolan.
37

  

    Detta är en observation av stor betydelse, inte minste eftersom vilka problemställningar och 

utmaningar skolan står inför, i hög utsträckning beror på vem du låter definiera problemet. De 

som är aktiva inom verksamheten; elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal, delar ofta 

en gemensam erfarenhet, och bär inte sällan också på många idéer och förslag kring åtgärder 

som vilar på en ömsesidig grund. De som däremot är aktiva utanför skolan, såsom politiker, 

ideologiska aktörer, vissa enstaka forskare och föräldrar, har däremot ofta en annan 

upplevelse, och därmed också andra åsikter och föreställningar om sakernas tillstånd och vad 

som bör göras – och hur det ska ske. 

    Kroksmarks observation måste i allra högsta grad ses som relevant när det kommer till 

beaktandet av hur man kan tänka kring reception, debatt och mottagandet av de 

skolskildringar min uppsats kretsar kring. Med en skola och en utbildningspolitik som också 

skyndat på, drivit in och städslat allt fler människor i det moderna åsiktsmaskineriet, 

pratkvarnen, och där fler och fler hämtar sin utkomst och bäring ur tankesmedjornas verbala 

dån och slammer, och där var och varannan människa under sin aktiva yrkestid inte sällan 

tagit på sig konsultkostymen, i varje fall någon gång, är det givetvis ohyggligt intressant att 

begrunda Kroksmarks reflektion med den eftersinnades skärpa och kynne. Alvesson kallar 

denna expansiva grupp, detta ständigt pratande och analyserande skrå i landet, för 

”ballongsamhället”.
38

 I detta åsiktsgille tycks planer, prat och papperstigrar viktigare än orsak 

och verkan. Det sist nämnda skulle ju, demaskerat och avklätt, kunna förstöra livsnerven för 

en hel lukrativ idéindustri runt skolfrågan. 

 

Kanske finns också andra djupt oroväckande och bekymmersamma perspektiv på skolfrågan. 

Perspektiv som starka politiska krafter av olika skäl inte vill sätta under lupp. För tänk om de 

                                                 
36

 Gunnar Berg, Att förstå skolan, 2003, sid 22. 
37

 Tomas Kroksmark, De stora frågorna om skolan, 2013, sid 420. 
38

 Mats Alvesson, DN debatt, 2014-09-21. 
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tydligt försämrade resultat landets elever visat upp i olika mätningar de sista tjugo åren har 

mer att göra med en överväldigande migration än värdelös pedagogik och undermåliga lärare. 

Antalet ungdomar från andra länder och kulturer som tagit steget in i våra klassrum har ökat 

markant. De kan knappast förväntas klara av nationella prov eller PISA-tester på samma vis 

som de svenska ungdomar som vuxit upp här. Det går vid närmare betraktelse inte att sticka 

under stol med att segregationen kanske är det största problemet – och utmaningen – för 

dagens skola.
39

  

    Därtill har klyftorna mellan olika delar av det svenska folket ökat. Klassamhället har sedan 

1990-talets mitt, då den svenska skolan fortfarande levererade goda resultat
40

, slagit undan 

benen ytterligare på delar av den svenska underklassen. Barn som idag växer upp i 

nyfattigdom med arbetslösa, utstämplade eller utförsäkrade föräldrar, fångar i den nya tidens 

utanförskap, uppfattar inte sin otrygghet och vacklande tillvaro som en studiemotiverande 

morot. Att dessa barn inte förmås att leverera bättre är i högsta grad också en betydande 

pusselbit i dramat om skolan.
41

     

 

 

3. HETS (97 min)  

3.1 Introduktion 

Få filmer ur den svenska filmproduktionen under 1940-talet må kunna mäta sig med Hets 

(1944), vad gäller dess långlivade ryktbarhet och förmåga att leva sig kvar i var människas 

minne, inte minst tack vare Stig Järrels otäcka porträttering av den nitiske och svårt störde 

latinläraren ”Caligula”: en ondsint uppenbarelse på den vita duken som fortfarande kan 

fascinera och som fortsätter att göra ett outplånligt intryck även på senare generationers 

tittare. Fortfarande idag, sjuttio år senare, tycks det varken konstigt eller helt orimligt att 

tidningsartiklar om den svenska skolan flankeras med en bild av Järrels Caligula med 

pekpinnen i ett fast grepp.
42

 Bilden av den auktoritäre nidingen har överlevt sig själv in i vår 

tid och blivit en symbol och långlivad sinnebild av något som inte sällan nu mer ställs mot en 

mjukare och mer human och demokratiskt orienterad auktoritet.
43

 

                                                 
39

 Sven-Eric Liedman, Hets, 2011, sid 270. 
40

 Per Kornhall, Barnexperimentet, 2013, sid 45. 
41

 Ibid, sid 20. 
42

 I Östgöta Correspondenten längtar till och med krönikör Christian Dahlgren efter Caligula, 2014-08-13, sid 2. 
43

 I någon mening 1944 representerad av huvudpersonens klassföreståndare Pippi. 
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Till saken och berömmelsen hör sannolikt också Ingmar Bergmans senare upphöjelse till en 

av 1900-talets mer betydande filmskapare. Det var Bergmans manus som låg till grund för 

filmen och den kom så att bli ett av de första betydande stegen i en lång och fantastisk karriär 

för hans del. Svensk filmhistoria är i stor utsträckningen en berättelse om den mannen. 

 

Även om filmen utomlands knappast uppfattades som en larmrapport om den svenska skolan, 

utan snarare åsågs som ett febrigt och förtätat filmkonstverk, med ideologiska referenser till 

det auktoritära samhället i stort, lät inte ramaskriken på hemmaplan vänta på sig.
44

  

    Av tidningsklipp, ledarartiklar och inlägg under åren 1944-1945, framgår att den 

uppblossande debatt filmen väckte till liv om just skolan stundtals blev både hård, högljudd 

och oförsonlig.
45

 Filmen lyckades sålunda inte bara få man ur huse för att i biomörkret 

underhållas och beskåda detta laddade, expressionistiska och senare filmfestivalprisade 

triangeldrama (Cannes 1946), i regi av Alf Sjöberg. Dess trenne huvudpersoner och illa 

flaxande olycksfåglar, och deras kollision med varandra strax under ytan på det svenska 

samhället, fick också en del människor runt om i vårt avlånga land att söka upp offentliga 

lokaler och folkmöten, där ämnet kom att diskuteras livligt. Frågan man ställde sig var om 

detta var en korrekt och objektiv bild av skolan.
 46

   

    Alf Sjöberg var ett etablerat namn inom teatern och hans film präglades av hans sinne för 

färg, kontraster, form, skuggor och uttrycksfulla detaljer, vilket bidrog till att skapa starka 

olustkänslor och stämningar av instängdhet och fångenskap, inte minst inom skolans väggar. 

Martin Bodins foto skapade onekligen ett oförglömligt expressionistiskt verk. Filmen 

använder sig också finurligt av den image som Stig Järrel redan tidigare etablerat som 

uttolkare av udda karaktärer i sin roll som mordbrännare i Hasse Ekmans film Lågor i dunklet 

(1942). 

    Vad Bergman själv anbelangar, mumlade han inte direkt i skägget efter premiären: ”Jag 

avskydde skolan som princip, som system och inrättning.”
47

 

  

                                                 
44 Leif Furhammar, Filmen i Sverige, s 197. 
45

 Norrköpings Tidningar, ”Ur olika synvinklar”, 1944-10-03. Svenska dagbladet, ”En utomordentlig thriller, en 

väckelse för föräldrar”, 1944-10-04. Aftonbladet, ”Slipper bohemer gå i skolan”, 1944-10-04. Tidning för 

Sveriges läroverk, ”Sensation kring en skräckfilm”, 1944-10-21. 
46

 I artikeln ”Fackidioter och Caligulor brännmärkta på Falu-möte” i Dala-Demokraten, 1944-10-28, berättas om 

ett av flera stormöten där människor samlades för att under fria former diskutera tankar och känslor som Hets 

rört upp. Liknande möten och debatter arrangerades på många ställen runt om i Sverige. Dagens Nyheter 

rapporterar 1944-10-12 från ett liknande möte från Palmgrenska skolan, där Bergman själv varit elev. 
47

 1944-10-09 skriver Ingmar Bergman själv en replik på ett debattinlägg i Aftonbladet signerat hans tidigare 

rektor på Palmgrenska skolan. Vad Bergman egentligen sa, se http://ingmarbergman.se/verk/hets 
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3.2 Första scenen 

Filmen börjar med en stilla närbild där vi ser huvudpersonen Jan-Erik och Berta, flickan han 

blir förälskad i, omfamnande varandra till dramatisk musik. Därefter ser vi hur en mycket ung 

liten parvel uppenbarligen försenad till morgonsamlingen springer in i det stora skrämmande 

skolhuset. En representant för vuxenvärlden i form av en lärare börjar omedelbart jaga den 

lille killen i de stora, tomma och dystra utrymmena – skräckfilmsestetiken är påtaglig. Det är 

lite av en kattens lek med råttan. Som tittare tror vi att grabben till sist ska komma undan, 

efter att han tycks ha lurat sin förföljare, men med stillsam brutal finess fångas han in – precis 

när vi tittare tror att han klarat sig.  

    För den eftersinnade är det inte långsökt att denna sekvens i viss mening är filmen i ett 

nötskal. Eleven som offer i ett öppet auktoritärt system, där auktoritet utövas direkt, klart och 

utan krusiduller, men där å andra sidan heller inte makt, position eller plats i hierarkin låter 

sig döljas av ett förfinat och snarast namnlöst systems sofistikerade styrmekanismer och 

psykologiska knep. Förtryckaren är här knappast inkognito.   

 

3.3 Handling i korthet 

Filmen handlar om en gymnasist, Jan-Erik Widgren, spelad av Alf Kjellin, som går i 

latinlinjens fjärde ring (L IV) på ett läroverk. Studentexamen närmar sig och Widgren har 

svårigheter med latinet. Han utsätts för sataniska läxförhör av den sadistiske latinläraren, 

Caligula, spelad av Stig Järrel, och blir anklagad för fusk då han blir påkommen med att ha 

skrivit in latinöversättningen i boken och glömt att sudda bort det.  

     Mai Zetterling spelar Bertha, som arbetar i en tobaksaffär nära läroverket, i vilken såväl 

Widgren som Caligula är kunder. Widgren har ett förhållande med Bertha, som i sin tur även 

har en komplicerad och destruktiv relation med Caligula. Widgren dras in i detta 

mardrömsdrama, som efter många turer slutar med Berthas död, men också med att han, efter 

att ha slagit till Caligula inför rektorns ögon, blir relegerad och missar studentexamen. 

 

3.4 Betydelsefulla scener och replikskiften (i Urval) 

Jag har här valt att fokusera på de delar som rör skolan, även om filmen också rymmer en 

betydande kärlekshistoria. Vidare har jag valt att fokusera på de scener som känns relevanta i 

relation till uppsatsens ämne. Det hela måste ses som små delikata smakbitar. Inte som en 

fullödig eller helt rättvis och bild av allt som sägs – eller alla som säger något.  
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Det går förstås inte att beröra Hets utan att nämna den klassiska klassrumsscen som gjort 

Caligula-figuren odödlig. Några minuter in i filmen träder således Järrels latinlärare in i 

handlingen. Med orden ”Jag kommer inte lägga fingrarna emellan…” skriver han in sig i den 

svenska filmhistorien som en av de största sofistikerade plågoandarna. För att strax därefter 

stärka sitt grepp om sin position i densamma genom den drypande sarkasmen: ”Vill ni ha det 

otrevligt, så gärna för mig.”
 48

 

    En annan signifikant scen en bit in i dramat är när Widgrens klassföreståndare Pippi (Gösta 

Cederlund), en typisk medlarfigur med rötter i folklustspelens stiliserade typologi, försöker 

tala förstånd med filmens onda genius. De båda möts liksom bakom kulisserna, symboliskt 

nog i ett sorts kartrum, där olika bilder av verkligheten förvaras.
49

 Pippi konfronterar 

försiktigt Caligula: ”Varför inte försöka vara hygglig? Ingen är ju elak.” Järrels karaktär är 

dock inte särskilt idel öra.
 50

 

 

Historien har tre tydliga och tunga förmedlargestalter av klassiskt snitt. Äldre myndiga män 

utmejslade på lite olika vis. Pippi är den förste vi möter. Personer av resonörstyp vars 

funktioner är att främja det goda och styra allt till det bästa. Faderssubstitutfigurer som kan 

representera erfarenhet, tradition, heder och sunt bondförnuft.
51

  

    Doktor Nilsson (Hugo Björne) är en annan. Under två intensiva minuter hemma hos 

familjen Widgren, efter att sonen Jan-Erik brutit samman, låter han sin auktoritet tala så där i 

förbigående om skolan och ungdomen medan han huvudsakligen ägnar sig åt att beställa en 

taxi. Det är i sanning en rätt rejäl avhyvling av skolsystemets självupptagenhet och brist på 

distans till sitt åtagande som den gode läkaren bjuder på. En grov systemkritik utdelad med 

den skärpa och raljerande nonchalans endast den som är säker på sitt anseende kan uppbringa. 

Doktorn skakar övertygande på huvudet åt skolan och all dess galenskap och hets: ”De ska 

sitta där från klockan 8 till 16, och sen är det läxor...”
52

  

    Unge herr Widgrens rektor är den tredje personen i historien som i två scener under filmens 

sista 20 minuter träder fram som ombud för visioner, klokskap och förnumstig harmoni. I 

                                                 
48

 Det finns två längre klassrumsscener där Caligula och Widgren drabbar samman. Den första i 6:e min är ca 7 

min lång. Den andra, där Widgren försöker protestera, infaller i 55:e min och är drygt ca 2.30 min. 
49

 Alf Sjöberg återvänder till kartrummet som metafor i en annan skolfilm – Sista paret ut (1956). I 

avslutningsscenen förlorar sig ynglingen Bo i en djungel av kartor. En symbolisk valsituation som ändar med 

kapitulation. Sjöberg säger i Regissörens roller (Lundin & Olsson, 1976) att valet liksom ändå leder in i samma 

etablerade samhälle, sid 81. 
50

 30:e min. 
51

 Bengt Bengtsson, Ungdom i fara, 1998, sid 47. 
52

 Så ser även livet ut för en gymnasist på något av Wasa skolans nationella program i Gävle 70 år senare. 
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slutscenen lägger han en försonande hand på vår protagonists axel och håller som ett litet 

anförande: ”… jag tror att det är en mening i allting som händer…”.  

    Inför en sådan märkbar och utslätande floskel, i relation till orättfärdigheten som dramat 

skildrar, bör man ha i åtanke att den svenska filmcensuren genomgående på den tiden såg 

mycket strängt på negativa skildringar av samhällets institutioner.
53

 

 

Vad beträffar Sjöberg och Bergmans ambitioner att blottlägga skolsystemets sorgkanter har de 

också utrustat Widgren med en på många sätt radikal och frispråkig klasskamrat (Stig Olin). 

Strax före en viktig kunskapsprövning inför examen (ca 48 minuter in i filmen) samlar han 

kompisarna kring sig inför provet och förklarar varför deras lärare ser ut som 

”begravningsentreprenörer.” Deras värdighet är i den rättframme kamratens spefulla ögon 

”uppumpade”, men de sitter fast. Han konstaterar vasst: ”De kommer aldrig längre än till 

studentexamen. År efter år, tar de där gubbarna sin student! Det är klimax för dem. Större blir 

de aldrig!” 

      

3.5 Tidsanda och politik 

Hets rörde upp många människor. En stor del av diskussionen handlade om hurvida filmen på 

ett rimligt sätt beskrev skolan och dess problemkomplex – eller kanske rent av samhällets 

problem.
54

  

    I det avseendet finner den sig väl till rätta i det led av även senare skolskildringar jag valt ut 

att fokusera på. Skola och samhälle har sedan folkskolans införande successivt flätats samman 

på ett sådant sätt. Samhället tycks liksom få den skola det förtjänar. Och skolan få det 

samhälle det är betjänt av. I vår tid finns dessutom i vårt land starka idémässiga krafter som 

av diverse partipolitiska skäl också önskat dra saken till sin spets: skolan är hela problemet, 

men också i sig själv hela problemets lösning.
55

 Faktiskt är få länder i Europa lika besatta av 

spörsmålet som vi svenskar.
56

    

    Denna diskussion tycks således alltjämt levande. 

    Härvidlag kan man även undra över om konflikten mellan den mjuka och sensibla 

människan, och den mer hårdhudade varianten, kanske inte heller kommit att utvecklas så 

mycket längre på 70 år än vad vi skulle ha önskat. Den stora tvisten mellan Caligula och 

                                                 
53

 Bengt Bengtsson, Ungdom i fara, 1998, sid 324-325.  
54

 Carl Björkman breddar diskussionen i Vecko-Journalen, nr 43, 1944. 
55

 Mats Alvesson, Tomhetens triumf, 2011, sid 57-58. 
56

 Expressen, ”Striden om skolan har bara börjat”, 2013-09-04. 
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Widgren, som paradigm och möjligheter, lever i mångt och mycket kvar än. När Ingmar 

Bergmans gamla rektor på Palmgrenska skolan lättar på förlåten i Aftonbladet i början av 

oktober 1944, och hävdar att skolan inte kan vara avpassad för drömmande bohemer utan 

måste gynna den normalt funtade ”arbetsmänniskan”, känns retoriken aningen märkligt 

bekant.
57

 

    Samtidigt finns andra intressanta aspekter kring autenticitet att fundera över. Filmhistoriker 

Ulf Zander lyfter en viktig fråga när det gäller historiska filmer, som kan vara väl värd att 

begrunda just i detta sammanhang: ”Hur konstruerar filmer en historisk verklighet? Vilka 

regler, koder och strategier ger det förflutna liv på vita duken?
58

  

    I fallet med Hets ger sig förstås miljön av sig själv, eftersom filmen spelas in och utspelar 

sig i sin egen nutid. Frågan för oss tittare som tar del av filmen senare, kvarstår ändå: kan vi 

tro på det vi ser? Är det här historia rakt igenom, som vi kan tror på? Eller har team Sjöberg 

& Bergman snickrat ihop en retoriskt smart intrig, där man framför en frän och tendensiös 

kritik mot ett regelverk och system, samtidigt som man i krigets slutskede är fiffig nog att låta 

delar av detta system representeras av en lärare som tar del av redaktör Theodor Telanders 

spalter i den mycket nazivänliga Morgonposten? 

 

Efter andra världskriget utvecklades intressant nog snabbt inom breda lager diverse 

föreställningar om lärarkåren och dess anstrykning av nazismen. Dessa grumliga 

uppfattningar var sällan vetenskapligt underbyggda, ofta starkt moraliserande och bestod till 

övervägande del av anklagelser om utbredda nazistsympatier i lärarleden. Hets kom onekligen 

att få ett stort inflytande på denna mytbildning. Latinläraren Caligula, med en obestridlig 

bildlikhet som förde tankarna direkt till Heinrich Himmler, kom på många sätt att etsa fast 

bilden av den nazistiske läraren. Frågan man ställer sig är: fanns det i den svenska lärarkåren 

en större acceptans för nazismen än i det övriga samhället? 

    Enligt Per Höjeberg, som ägnat ett antal år av forskning i ämnet, var visserligen den 

svenska lärarkåren överrepresenterad i vissa profascistiska organisationer, som SNF, RST och 

Samfundet Manhem, men det tycks inte finnas någon grund för påståendet att lärarkåren i sin 

helhet, inte ens läroverkslärarna, var nazifierade.
59

  

                                                 
57

 I Aftonbladet den 1944-10-03 lyfter rektor Henning Håkansson skolans plikt att forma ”arbetsmänniskan”. 

Kanske en människa som kan kopplas till nutidens ”arbetslinje”? Ett begrepp alliansen av borgliga partier i 

Sverige slutit upp bakom under tre val. 
58

 Ulf Zander, Clio på bio, 2006, sid 14. 
59

 Per Höjeberg, Utmanad av ondskan: Den svenska lärarkåren och nazismen 1933-1945, 2011, sid 166-167. 
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Resultatet av Höjebergs forskning tyder tvärtom på att det fanns ett grundmurat 

avståndstagande mot denna och andra fascistiska ideologier. Han tror sig dock inte ha 

punkterat den mer svårprövade föreställningen om en utbredd svensk ”överklassnazism”, en 

annan affärsmässig och fortfarande kommersiellt gångbar men overifierad myt, som inte 

minst journalisten Stieg Larsson hämtat näring ur till sin första spektakulära och 

mytologiserande bok Män som hatar kvinnor.  

 

Vi bör kanske även ställa oss andra dylika frågor, så som: är den nyss nämnde läkaren som 

dyker upp i filmen särskilt representativ för sitt skrå, vid denna tidpunkt? Eller är han mer ett 

listigt utsvarvat sanningsvittne, i tjänst hos Sjöberg & Bergman, som behöver alla de 

auktoriteter de kan få för att ge legitimitet åt filmens systemkritiska syfte och sak. Detsamma 

gäller förstås även den gode rektorn, som med uträckt hand i slutet kommer och lämnar över 

sin näsduk och löften om att den blomstrande framtiden inte för alltid tappat sina kronblad för 

vår sorgsne och sköre protagonist. Vem representerar han egentligen? SF:s avdelning för 

uppbygglighetens bevarande och främjandet av folkhemmets konsensusideal? Eller är han den 

samtidstypiske svenske rektorn för en stor skola 1944?  

 

3.6 En debatt om mer än bara skolan? 

Få filmer i Sverige har orsakat så mycket hätsk debatt. Hets väckte frågor om skolan och dess 

funktion och roll i ett modernare och mer yrkesdifferentierat samhälle. Sverige höll vid denna 

tid på att förvandlas på allvar till en industrination och jordbrukssamhällets frånfälle låg 

alldeles bakom hörnet. Klassamhället, så som det vid denna tid såg ut, höll också på att knaka 

i fogarna och utbildningsrevolutionen hade börjat ta sina första stapplande steg.  

    Då, liksom nu, präglade frågor om uppfostran till stor del debatten, liksom den faktiskt 

även gör idag – kanske mer än någonsin.
60

 Skiljelinjen då gick mellan dem som förespråkade 

en auktoritär barnuppfostran och dem som föredrog friare fostran. Det fanns också hos allt fler 

en idé om att alla borde få chans att nå så långt som möjligt, utan att ekonomisk eller social 

bakgrund skulle fälla avgörandet. Ett stort problem var dock att det fanns för få platser 

i realskolan och gymnasiet, vilket därmed gjorde utbildning till en klassfråga.
61

 

 

                                                 
60

 På Svenska Dagbladets debattsida 2011-07-04 skriver Ulf Lindberg på Almega och Stockholms skolborgarråd 

Lotta Edholm (FP) att skolan måste vara mer fostrande. 
61

 Ulf Sandström, Det föränderliga samhällets skolpolitik, 1989.  
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I Dispyterna som uppstod i kölvattnet av Hets gick värdeomdömenas vågor höga, i olika 

riktningar. En del tycks ha känt sig sedda, andra missförstådda eller angripna. Rektor Robert 

Myrdal uttrycker sig försiktigt positivt den 3 oktober 1944, i Norrköpings Tidningar: ”Bra att 

denna film kommit just nu, när vi står inför stora skolreformer!”  

    Betydligt mindre begeisrad i samma tidning är fil dr Paul Gémer: ”Hur vore det, om 

svenska filmförfattare skulle stryka ner den billiga pekpinne-psykologien och 

skräckfilmsromantiken en smula, till förmån för sunt förnuft och god smak? Vore det för 

revolutionärt?” 

    Fru Karin Edlund som är tillfrågad i samma artikel, menar att filmen i sin helhet är en 

överdriven svartmålning, men en berättigad sådan. Hennes oro rör även elevernas hälsa: 

”Risken för överansträngning genom skolschemats nuvarande belastning kan man nog inte 

komma ifrån.” 

 

Bland studenterna själva finner man både de som välkomnar debatten och de som avfärdar 

den. Två anonymt tillfrågade ungdomar i Gefle Dagblad 17 oktober 1944 uppfattar filmen 

som äkta och inspirerande: ”Hela filmen vill vara ett enda rop: Det är svårt att vara ung!” 

Den andre tillägger: ”Visst finns Caligula. Alla människor kanske inte märker honom – 

måhända de flesta – men några ser honom, och lider under honom (…) Lika demonisk som 

Stig Järrels Caligula behöver han inte vara, det finns andra och mindre utpräglade 

varianter…” 

    Andra studenter intar en mer kritisk hållning till historien och ifrågasätter fokuseringen på 

Caligula (”som ju är sjuk”), och filmens förhandsreklam som bl a utlovar att sätta kniven på 

varbölden, föranleder en gymnasist att uttrycka sitt missnöje i Ny Dag 5 oktober 1944:  

”Sådana lärare (som Caligula) finns kanske, men de är inte i majoritet och den skada de 

förorsakar är betydande, men den är inte på långt när jämförbar med den, som det ålderstigna 

mossbelupna reaktionära skolsystemet är skuld till.” 

    Bland tidningarnas insändare hittar man kanske de mest kritiska, emotionella och arga 

rösterna, utifrån det material jag haft i min hand.
62

 I Tidning för Sveriges Läroverk finner man 

liknande röster, men som bär prägel av många av lärarnas egna sorgsna, upprörda och 

förargade invändningar. Alfred Söderlund hävdar i en insändare 20 januari 1945: ”Att en 

lärare mår bra av att rannsaka sig själv, är en sak, men vid en opartisk rannsakan om 

förhållandet mellan lärare och elever, kanske det oftare, än vad man i s.k. modern uppfostran 

                                                 
62

 Debatten om Hets, kompendium för filmvetenskap B (HIG), innehållande tidningsklipp, ledare och inlägg 

1944-1945, 2013. 
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vill vidgå, skulle visa sig, att ett dåligt förhållande mellan lärare och lärjungar i stor 

utsträckning beror på lärjungarna själva.” 

      

När man begrundar de åsikter och tankar kring filmen som finns på pränt från tiden då det 

begav sig, och som jag här gett några exempel på, kan man generellt säga att bland de olika 

värdeomdömena är det möjligt att generellt mejsla ut fyra olika huvudriktningar:  

A) De mycket positiva.  

B) De försiktigt positiva, som finner vissa delar av filmen värdefull. 

C) De som anser att skolan har stora problem, men att filmen skildrar det på ett felaktigt och 

missriktande vis.  

D) De som tillbakavisar kritiken, och anser att filmen är felaktig.  

 

Förmodligen fanns också någon sorts ’femte ståndpunkt’, spretig, fragmenterad och ovillig att 

låta sig fångas eller träs upp på ett strå, vilket inte bör glömmas bort, eftersom de flesta vid 

denna tidpunkt inte kom till tals, inte gick på möten eller skrev i tidningar – och dessutom är 

döda nu. Så frågan är: hur vet vi vad alla dessa människor tyckte och tänkte? I begreppet den 

femte ståndpunkten finner man kanske människor som fnös både åt Caligula som fenomen, 

och åt Ingmar Bergman som mirakel, och åt alla andra medelklassfasoner som skildrades 

under kristallkronorna i filmen. Kanske är det också därför Berta, tobaksflickan skildrad som 

en geléartad slinka, glöms bort i debatten 1944. En enkel tösabit vars öde ingen varken med 

något större patos eller passion orkar ta i försvar, förändra eller problematisera. En hållning 

som naturligtvis idag skulle vara omöjlig.  

    I någon mening skulle man kunna tänka sig att hon just kom ur den klass som tillhörde den 

femte ståndpunkten. Men det här var inte deras film, och skoldebatten inte deras debatt. Är 

den någonsin det? 

    Det bör dock nämnas att i en liten underfundig krönika rörande Hets i Aftontidningen 21 

oktober 1944, undrar en anonym skribent: ”Varför har man inte läst en enda rad om vad de 

charmanta tobaksdamerna anser om Hets?” Inlägget är faktiskt intressant, inte minst utifrån 

vår egen genus-problematiserade verklighet.   

  

Debatten kom att präglas av de krafter i samhället som vid denna tidpunkt slogs om 

tolkningsföreträdet i samhället. Tonläget, då liksom nu, blev ofta känslomässigt, upprört och 

diskussioner kunde kantra, få slagsida och begå de mest märkliga logiska felslut – precis som 

idag. 
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Många yngre och progressiva krafter kom att uppfatta filmen som en frihetsmanifesterande 

framåtrörelse, en uppgörelse med det gamla, medan de äldre nog uppfattade det hela som ett 

orättvist angrepp på skolsystem. Fast kanske gör man det lite lätt för sig genom att enbart 

tillskriva olika generationer olika åsikter och positioner. Debatten om Hets och skolan kom 

också att handla om människo- och samhällssyn, auktoritära strukturer och hierarkiers vara 

eller icke-vara, något som onekligen var aktuella spörsmål på dagordningen, både under och 

strax efter kriget.
 63

 

    Likväl var på 1940-talet det här mycket den bildade medelklassens debatt, även om 

socialdemokratin höll i dagordningen och hade för avsikt att driva igenom reformer framöver. 

Alva Myrdal talade ofta om vikten av samarbete, och Torsten Husén
64

, en inflytelserik och 

legendariskt skoldebattör ända in på 1970-talet, hävdade att skolan inte bara borde främja 

goda och sunda fritidsvanor, den hade också en viktig samlande och integrerande effekt 

genom att den skapade gemensamma referensramar. För att inte nämna doktor Urban Hjärne, 

medicinskt sakkunnig i 1940 års skolutredning, som 1943 föreslog i ett polemiskt radioinslag 

färre lektionstimmar i skolan, vilket fortfarande kan avlyssnas i radioarkivet.
65

 Med tanke på 

den läkare som dyker upp i Hets, för att ta hand om den utbrände gymnasisten, är det lätt att 

misstänka att den gode doktor Hjärne och hans tankar kan ha inspirerat filmmakarna.  

 

3.7 Åren innan – och efter 

Det är oundvikligen svårt att skärskåda den här tidens skoldebatt utan att inte också beröra 

den dispyt som uppstod kring Schamyl Baumans tidigare nämnda Swing it, magistern. Alice 

Babs utmålades av många som en dålig förebild för ungdomen och fick några av dåtidens 

betydelsefulla filmrecensenter att riktigt bullersamt ondgöra sig, även om den också mottogs 

som en frisk fläkt av somliga. I Aftonbladet ansåg recensenten Filmson bl a att ”Det enda man 

med visshet kan säga är att den (här) sortens barnsjukdomar går över, precis som mässlingen 

och röda hund."
66

  

   Huruvida Aftonbladets försynt pro-nazistiska hållning under andra världskriget påverkade 

recensenten, är svårt att veta, men faktum är att swing-musiken bannlystes av nazisterna och 

var vid denna tid förbjuden i Tyskland. Recensenten Larz i Stockholms-Tidningen var dock 
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 Beklädnadsfolket, ”De yttre formerna fälla utslaget”, 1944-11-01. 
64

 Professor Torsten Husén var under fyra decennier en svensk inflytelserik pedagog från 1940-talet och framåt. 
65

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=1207295 
66

 Källa: Svenska filminstitutet, Swing it, magistern. 
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betydligt mer positiv: ”Alla pedagoger borde gå och se den, reta sig över ungdomens 

respektlöshet - och ta sig en tankeställare."
67

  

    I filmen spelar den då 16 åriga Alice Babs skolflickan Inga Danell, och den populäre Adolf 

Jahr gestaltar hennes musiklärare, lektor Bergman. Skolan drivs av rektorn Agda Löfbeck 

(Viran Rydkvist), en gammaldags kvinna som gör allt för att stoppa den moderna swing-

musiken, som Inga och magistern ägnar sig åt på kvällarna. På dansrestaurangen Shanghai 

sjunger nämligen Inga under namnet Linda Loy, och lektor Bergman spelar piano i 

jazzorkestern. Efter diverse turer slutar filmen ändå i en uppbygglig och konsensusinriktad 

anda. Win – Win var liksom tidens melodi redan då, men man bör inte glömma det faktum att 

Alice Babs blev hårt och elakt ansatt efter filmen. Hon ansågs i vida kretsar som ett hot mot 

ungdomens mentala hälsa och stigmatiserades som person efter filmen på ett sätt som 

knappast drabbade Stig Järrel efter hans roll som Caligula, där publiken uppenbarligen skiljde 

på roll och människa.
68

 

 

Under 1940 och 1950-talet talet dök fler och fler filmer upp med ett nytt tydligt och definierat 

ungdomstema, efter att under 1930-talet ha letat sig in i marginalen i enbart en handfull 

filmer. Även om lättsam och sorglös underhållning fortsatte att dominera under krigsåren, 

hade världskrigets utbrott medfört en omorientering med flera produktioner av allvarliga 

filmer med ett stundom socialt uppsåt.
69

 Mörkare ämnen ansågs nu så pass publikattraktiva att 

det motiverade även etablerade regissörer att röra sig i denna riktning. I skugglandet fanns 

nämligen en ny konstnärlig och social prestige att erövra.
70

 Vad beträffar skolskildringarna, 

pendlade de ofta mellan att predika antingen hårdare tag – eller mjukare.
71

 

     Det industrialiserade samhället hade också medfört ett starkt uppsving för det offentliga 

nöjeslivet. Ungdomskullarna var stora och etablissemanget var, som Bengt Bengtsson påpekar 

i sin bok Ungdom i fara, oroade för ungdomens förvildning och omoral.
72

 I det avseendet 

speglar många filmer också den kulturella omorientering som var på gång och som 

förkroppsligades i den ungdomskultur som växte fram, där den äldre tyskorienterade kulturen 

som varit den dominerande, och som i Hets förkroppsligas av den äldre, stela och auktoritära 

generationen, kom att ställas mot en friare och ljusare anglosaxisk livsstil, vilket också är 

                                                 
67

 Ibid. 
68

 Ibid. 
69

 Här kan framför allt Anders Henrikssons Ungdom i bojor (1942) nämnas som ett intressant exempel. 
70

 Bengt Bengtsson, Ungdom i fara, 1998, sid 62. 
71

 Arne Matssons Rötägg (1946) lanserades som en Hets med omvända roller, där belackarna av daltet 

framställdes som krassa sanningssägare i den moraliska uppryckningens namn.  
72

Bengt Bengtsson, Ungdom i fara, 1998, sid 19.  
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mycket tydlig tendens i Swing it, magistern (1940). Här läggs grunderna för den mer 

iögonfallande utvecklingen av en ungdomskultur som på allvar tar form efter andra 

världskrigets slut, för att helt och fullt blomma ut under 1960-talet. 

 

 

4. LÄRA FÖR LIVET (360 min) 

4.1 Introduktion 

Lära för livet (svensk dramaserie i sex delar från 1977) var ett stort svenskt samtalsämne när 

det begav sig, signerad Carin Mannheimer, som samma år vann Stora Journalistpriset för sin 

skapelse.
73

 Tv-serien om den svenska skolan på 1970-talet är en av de mest sedda serierna i 

Sverige någonsin. Miljontals tittare följde varje avsnitt och serien blev oerhört 

uppmärksammad och enormt omdiskuterad.
74

  Många föräldrar, lärare och elever höll med om 

att den bild av skolvärlden som målades upp, i stora drag stämde med deras egna upplevelser. 

Politiker och debattörer å sin sida stormade över hur skolan skildrades. Mannheimer, i 

grunden journalist, som gjort djuplodande research inför att skriva serien, och tillika 

regisserade den, fick efteråt debattera och försvara sin skapelse i en mängd debattprogram, 

artiklar och på fackföreningsmöten, inte bara i Sverige, utan runt om i Norden.
75

  

    Serien ger en mänsklig och personlig inblick i hur livet kan ha tett sig för många människor 

under 1970-talet, och den visar upp en bild av hur skolan såg ut på många ställen i Sverige vid 

den här tiden. Den skildrar konflikter som uppstår när förvirrade och frustrerade lärare ska 

försöka skapa ordning och utveckling, och samtidigt anpassa läroplanen gentemot eleverna 

och deras vitt skilda behov. Naket visar den upp vådan av one size fit all-mentaliteten, 

betygsjakten och både lärare och elevers kamp för att hitta sin plats i tillvaron, både i och efter 

skolan.
76

  

 

Det finns något sorgligt, oroväckande och gripande över Lära för livet. Den söker knappast 

några svar, även om inslag av drömmar och visioner kommer till tals utan att riktigt på allvar 

övertyga någon annan än den som blåögt formulerar dem. Serien överöser oss snarare, i 

                                                 
73

 Carin Mannheimer, 1934-2014.  I radioarkivet från 2008 finns en intervju med Carin. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/400091?programid=767 
74

 Svt öppet arkiv (Aktuellt, 1977): http://www.svtplay.se/klipp/299978/lara-for-livet-aktuelltintervju 
75

 Källa: Svenska filminstitutet, Lära för livet.  
76

 Den spänningsladdade friktion som uppstår mellan skolans sorterande funktion och dess pedagogiska 

bildningsmål lyfter Torsten Husén fram som källan till skolans kris i sin bok Skolan i prestationssamhället, 

1980, sid 17. 
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avsnitt efter avsnitt, med mängder av specifika frågeställningar, utan att riktigt på allvar 

framkasta någon särskilt uppbygglig vision eller tvålfager illusion om framtiden. Det är en 

smärtsam saga, från början till slut. En skrämmande dystopi, där faktiskt också skavda lärare 

och den skrubbade vuxenvärlden skildras som stukade själar med brustna hjärtan, fångar i 

samma skeva system, och med en liknande hopplöshetens boja runt ankeln - som eleverna. 

    Mannheimer själv, som inte trodde att den gamla plugg- och elitskolan försvunnit, 

konstaterar i anslutning till premiären: ”Skolan är lite som sjukhus eller fängelse. Vi vet 

egentligen inget om vad som händer bakom murarna.”
77

  

 

4.2 Första scenen 

Varje avsnitt i serien börjar likadant med att en ensam liten flicka, betydligt yngre än eleverna 

i den högstadieklass vi får följa, sitter i en skolbänk och läser utantill ur den svenska 

läroplanen (Lgr 69), utan att riktigt helt förstå de fina fraser hon själv läser.
78

 Kameran 

zoomar under tiden utåt och vi ser hur hon sitter i ett för sin tid stiltroget svenskt klassrum. 

Därefter gungar ett tungt tidstypisk och aningen melankolisk musikintro i gång.
79

  

    I likhet med inledningen av Hets finner vi alltså också här ett yngre barn i fokus. En elev 

som levandegörs som blivande offer, men ett antal läroplaner och skolreformer senare tycks 

nu barnet mer diffust fångad i en värld av obegripliga visioner och tankekonstruktioner av 

verbalt och byråkratiskt förskönande slag. Försvunnen är den lille parveln som med våld 

finkades av det auktoritära system som angreps drygt trettio år tidigare i Hets. Förskjutningen 

är onekligen intressant att begrunda. Här har auktoriteten varken försvunnit eller förlorat i 

styrka, men den har omdirigerats, politiserats och anonymiserats, gått under jorden och utövar 

sin gömda makt snarast bakom ryggen eller över huvudet på flickan – men inför ögonen på 

tv-publiken. Hon är som underställd en dold hand, en byråkratiserad världsordning med 

tillhörande idékomplex, vars styre närmast tycks oskönjbart och i vår tid utmärker sig för sin 

osynliga natur.
80

  

 

                                                 
77

 Aftonbladet, ”Carin Mannheimer tog jobb som lärare för att göra serien”, 1977-02-14. 
78

 Det är samma flicka i alla avsnitt och hon är några år yngre än de elever vi får följa i klass 9B. 
79

 Proggbandet Motvind som låg bakom vinjetten ville släppa låten som singel, men enligt flera olika källor tycks 

deras skivbolag Nacksving sagt nej; de uppfattade singlar som allt för kommersiella. Denna uppgift är osäker. 

Helt säkert är dock att det aldrig kom ut någon singel på den mycket populära låten. 
80

 Erich Fromm diskuterar i förordet till A.S. Neills legendariska bok Fria barn – lyckliga människor, 1961 (sv 

1972), sid 8-9, hur 1900-talets rörelse mot den anonyma auktoriteten döljer det tvång som tillämpas, samtidigt 

som det upprätthåller illusionen hos individen att hon är fri och oberoende. En tankegång Foucault kom att 

utveckla i sin bok Övervakning och straff 15 år senare, sid 138-139. 
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En annan tidig scen de första minuterna bör rimligen också nämnas i detta stycke, då den 

liksom hand i hand med vinjetten, kort och koncist, sammanfattar den starka frustrerande 

känsla hela historien förmedlar – kanske just för att det inte finns någon tydlig fiende eller 

antagonist att angripa eller ställa mot väggen. Således har också denna skildring liksom Hets 

sitt ”nötskal”. Vi ser Katarina (Kristina Adolphson) och Marianne (Barbro Oborg), två av 

seriens återkommande lärare, som hastigast i lakoniskt samspråk i lärarrummet. Marianne, 

som under seriens gång bryter ihop, beklagar sig inför sin kollega och säger efter en stund: 

- ”Vad gör man?” 

- ”Ja, vad gör man?” 

- ”Biter ihop tänderna och längtar till fredag…” 
81

   

 

I jämförelse med Hets dramatiska inledning och sprakande intensitet, ligger ändå inte Lära för 

livet steget efter i att på sitt sätt, för sin tid, väldigt tydligt, direkt och skoningslöst servera ett 

stort stycke misströstan och nedslagenhet. På bara några få minuter. Det är effektivt och 

slagkraftigt.  

 

4.3 Handling i korthet 

I fokus står några olika elever i klass 9B, alla med olika temperament, bakgrunder och 

preferenser. Vi följer dem under deras sista år på högstadiet. Några karaktärer inom gruppen 

tillhör mer den slumrande massan och gör inte stort väsen av sig, men är likväl mycket 

betydelsefulla för dramat som helhet. Andra porträtteras och penslas fram med större 

noggrannhet. Stefan är den häftige killen, Peter den skoltrötte, Eva den tuffa men innerst inne 

osäkra tjejen, och så Camilla, som osedd kämpar på med sin tillvaro, både hemma med en 

hopplös mamma - och i skolan för bättre betyg. Den undersköna och den smarte finns förstås 

också likt arketyper med på ett hörn, liksom elever med utländsk bakgrund som osynliggjorda 

och anonyma bara flyter med strömmen utan att uppmärksammas.
82

 

    Under det läsår som skildras möter vi också skolpersonal och olika lärartyper: den 

desillusionerade, den genuine auktoriteten, den mobbade, den hårdföre, den töntige och den 

godhjärtade idealisten. Här finns också ett galleri av olika föräldrar: vuxna människor 

präglade av klass, kön, etnicitet, bildningsbakgrund, ekonomisk makt eller vanmakt.
83

  

                                                 
81

 Lära för livet, del 1, 3:e min.  
82

 Ibid, del 3, 49:e min. Finsk mamma uttrycker sorg över dotterns flytande öde i en gripande scen.  
83

 En viss likhet med första delen av Rainer Hartlebs Jordbrosvit (1972-1975), fast med fiktionen i förarsätet, 

kan onekligen spåras. 
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Bland klassens lärare möter vi framförallt Katarina (Kristina Adolphson), en naturlig 

auktoritet med elevernas förtroende; kompromissvillig, resonlig och förnumstig, men som 

samtidigt stundom uppgivet och sorgset, stundom hoppfullt och ljust, ser sig om i skolans 

ofullkomliga värld. Hon är i viss mån dramats nav och knutpunkt, och runt henne kretsar -

med Bengt Bengtssons reflektioner kring äldre tiders medlarfigurer på film i åtanke - ett antal 

karaktärer som representerar olika budskap.
84

 Katarina, möjligen Mannheimers alter-ego, blir 

därigenom framför allt berättelsens vågbrytare, mot vars vallar det svallar från både höger och 

vänster, utan att egentligen rubba hennes egen balanserade jämvikt. 

    I den unge Jan (Per Waldvik), en ny lärarvikarie, hittar hon dock en vän och vapendragare. 

Men Jan tror till skillnad från Katarina att han ska kunna förändra skolan och han brinner av 

drömmar och godtrogna visioner.
85

 I Jan finner även Katarinas mamma Inez (Isa Quensel) en 

sammansvuren. Inez, som tillfälligt är sammanboende med sin dotter, är nämligen 

pensionerad pedagog och den i vars närhet eller mun Mannheimer lagt ord och drömmar om 

Rousseau, Paulo Freire eller den progressiva reformpedagogikens oändliga möjligheter.
86

       

 

4.4 Betydelsefulla scener och replikskiften (i urval) 

Liksom med Hets kan de smakprov jag här vill lyfta fram ses som små aptitretande och 

åskådliggörande fragment, typiska för dramat och Mannheimers intention. Med tanke på det 

stora materialet (ca 6 timmar) har jag dock tvingats välja bort väldigt mycket.    

    Ett signifikativt och måhända evigt bildningsdilemma iscensätts utan egentligen större 

visuell finess under en religionslektion alldeles i början av del 1. Vi hör tydligt en oförstående 

elev frustrerat utbrista: ”Jag ska bli svetsare. Varför ska jag kunna det här – om gudarna i 

Indien?”
87

 Onekligen en rätt typisk frågeställning som ständigt lyst med sin närvaro nästan 

sedan folkskolan först såg dagens ljus. En undran som inkarnerad i vår tid, drygt trettio år 

efter Lära för livet, låter de elever som går på Universitetsholmens gymnasium i Malmö, 

uttrycka sitt missnöje med sin utbildning inom rörmokeriet på följande vis: ”För lite rör, för 

mycket av det andra.”
88

       

                                                 
84

 Bengt Bengtsson, Ungdom i fara, 1998, sid 46-47. 
85

 Waldvik var för publiken redan känd som ”Morsgrisen”, den snälle och veke fjanten i Bengt Lagerkvist tv-

serie om beredskapsåren - Någonstans i Sverige (1973). I Lära för livet har Waldvik krypit ur uniformen, men 

likväl reinkarnerat som ”Morsgrisen” trettio år senare i det svenska skolsystemet, snarare röd än skär. Något som 

måste betraktas som en markering av Mannheimer.     
86

 Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) räknas som reformpedagogikens 

viktigaste namn. Brasilianaren Paulo Freire (1921-1997) menade att de fattiga inte skulle mata de fattiga med 

den rika världens kunskaper. Källa: Sven-Eric Liedman, Hets, 2011.  
87

 Lära för livet, del 1, 7:e min. 
88

 Maciej Zaremba, Hem till skolan, 2011, sid 118.  



Erik Larsson Hets att Lära för livet redan i Klass 9A? Filmvetenskap C-uppsats 

 

 

28 

 

I del 2 finns ett annat enkelt inramat men spännande guldkorn på ett liknande tema. 

Konflikten mellan skolan och vuxenvärldens välmenande och långsiktiga framtidsperspektiv, 

kontra det unga sinnets fokus på nuet och trånande längtan att bara få fånga dagen i nästa 

ögonblick. En ambitiös yrkesvägledare har en längre dragning för eleverna inför deras praktik 

(pryo). Efter en del fina ord om att välja fritt och utforska sådant som man är intresserad av, 

vänder han sig med vuxet allvar till den måttligt engagerade klassen: 

- ”Frågor?” 

- ”Får vi gå nu..?” 

Strax därefter skymtar skolans kurator förbi som hastigast i en snabb sekvens. Hon är själv i 

kris, på väg in i väggen.
89

 Något hon inte precis verkar ensam om i personalgruppen. Trots 

scenens korthet bär den en enorm signifikans, fylld av information till tittaren. För här har vi, 

tycks Mannheimer mena, en situation där även hjälparen är illa ute och behöver – hjälp!        

    Under en lärarkonferens i del 3 låter Mannheimer olika medlemmar av kollegiet lyfta ett 

flertal verkligt tunga problemställningar, lika aktuella då som nu. Det är ett 

utrymmesbesparande grepp. Utan att förlora sig i många långa tidsödande historier blir det 

möjligt att rada upp en mängd olika komplexa problem, och dessutom snabbt ge en hint om 

olika karaktärers reaktioner på de huvudbryn och gåtor som ställs fram för beskådan. Mot 

slutet av mötet får Katarina den ödesmättade frågan: ”Kan alla läsa och skriva i din 9:e 

klass?”
90

   

     En kvart senare i samma avsnitt bråkar två föräldrar om vem som ska gå på ett 

föräldramöte. Pappan i familjen är upprörd och menar att lärarna kan sköta det där själva: 

”Det är ju det de har betalt för!”  

    På mötet blir mamman sedan informerad om läget i klassen: ”Vi hinner inte med varken de 

begåvade eller de svagpresterande.” Ett möte som gör Katarina ledsen eftersom en majoritet 

av de talföra föräldrarna vill ha aga, mer läxor och hårdare tag. 
91

  

    Del 4 kretsar delvis kring den alienation som kan drabba föräldrar som måste kommunicera 

med skolan. Serien rymmer ett antal sådana gripande situationer. Mödrar – för det är oftast 

mödrar - som tvingas stå där med flackande blick och ängslan i rösten. Vi får följa en 

förtvivlad mamma som oroas över sin dotter. Förgäves söker hon kontakt med Katarina. Till 

sist utbrister hon desperat: ”Jag måste få prata med någon!”
92

 

                                                 
89

 Lära för livet, del 2, 10:e min och 13:e min. 
90

 Ibid, del 3, 14:e  min.  
91

 Ibid, del 3, 28:e – 37:e min. 
92

 Ibid, del 4, 4:e min. 
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Här, liksom faktiskt även i Klass 9A, uppfattar man fäderna som något fjärran. Var är männen, 

papporna?  

      

Mot slutet av avsnitt 5, efter 38 minuter, får vi ta del av seriens egentligen enda mer längre 

poetiska och vagt drömska scen. Terminen lider mot sitt slut. Våren slår ut i blom. 

Proggbandet Motvind sjunger i bakgrunden att solen skiner och vi lär för livet. Bakom 

katedern sitter Katarina och tittar ut genom fönstret. Strax innan har vi förstått att elevernas 

kulturella status lämnar en del att önska. Några av dem blandar ihop diskuskastaren Ricky 

Bruch med vissångaren Cornelis Vreeswijk.
93

  

    Katarina suckar förtvivlat över ungdomarnas knala intresse för den stora litteraturen: 

”Starlet, Fantomen och Misse & Moje, Hajen, det är deras kultur det!”
94

 Men Katarinas 

mamma, den visionära Inez, ger inte mycket för den gamla skolan. Hon fnyser över gudfader, 

fosterlandet och rottingen. Hon slår fast: ”Fler får en chans idag!” 

     Sista delen skiljer sig från de andra delarna. Den börjar också annorlunda. Flickan som 

läser ur läroplanen är borta. Därtill finns också ett antal dialoger i följd med tydliga 

ideologiska förtecken, där lärare bråkar sinsemellan om perspektiv och synen på samhället. 

Kanske har man brist på material i slutet av serien, kanske står man och stampar vid 

klippbordet. Här finns exempelvis en oerhört utdragen scen där en vänsterinfluerad pedagog 

håller ett föredrag som Katarina bevistar. Det är en väldigt lång scen. Som om Mannheimer 

nästan vill skriva oss på näsan, men i sista stund återfår besinningen och söker balansen i 

sekvensen efter, där Jan, Katarinas kollega och även älskare, tycker att föreläsningen var bra 

och givande. Själv utbrister hon bara kort, aningen syrligt, aningen tankfullt: ”Hemskt fina 

ord…”
95

 

 

4.5 Tidsanda och politik 

Lära för livet spelades in på Lundenskolan i Göteborg och kan onekligen med distans 

betraktas som ett nationellt barn av sin tid, för att referera Cecilia Mörner och hennes tankar 

kring olika skildringars retoriska strategier och relationen till den tidsanda de tillkom och 

verkade i.
96

 Även om Mörner behandlar svenska samhällskritiska filmer under perioden 1967-

1972 i sin avhandling Vissa visioner (2000), finner vi i Mannheimers berättelse det mesta av 

                                                 
93

 Ibid, del 5, 6:e min 
94

 Ibid, del 5, 21:a min. 
95

 Ibid, del 6, 46:e - 51:a min  
96

 Cecilia Mörner, Vissa visioner, 2000, sid 13. 
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vad Mörner i sin studie finner tidstypiskt, inte minst den visuella estetiken med tydligt 

dokumentära förtecken som färgar Lära för livet och ger den dess stundom väldigt realistiska 

och autentiska känsla. Den observerande kameran och autenticitetstrenden hos dåtidens 

filmer, som uppkäftigt och problematiserande sällade sig till den samhällskritiska filmens 

huvudfåra, bar i regel alltid på spår av detta bildspråk.  Så även Gordon Magnussons foto i 

Lära för livet.  

    Mörner, som i sin bok går i klinch med Bill Nichols teori om skillnaderna mellan film som 

fiktion (metaforisk relation till världen) och film som dokumentär eller icke-fiktion 

(indexikalisk relation till den historiska verkligheten), hävdar att man med hjälp av olika 

strategier kan upphäva denna motsats. Med tanke på Lära för livet är denna tanke intressant 

att begrunda. Hela serien flyter i och ur olika kontexter med varierande drag av äkthet och 

autenticitet, vilket även blandningen av amatörer och professionella skådespelare i just det här 

fallet säkerligen bidrar till. Trots fiktionen präglas faktiskt Lära för livet av en dokumentär 

känsla som inte avsevärt skiljer sig ifrån t ex Klass 9A.  

 

Politiskt kan man grubbla över Lära för livet. Kritiken som Mannerheim bakat in i dramat är 

vänsterorienterad, samtidigt som de mest vänsterradikala drömmarna framförs av seriens mer 

naiva gestalter. Detta balanserar vågskolarna något, utifrån den klassiska höger/vänster-

skalan. Frågan är dock om serien i sin helhet - i Mörners anda - kan klassas som en helt 

igenom tidstypisk samhällskritisk skildring. Mörner menar nämligen att dåtidens politiserade 

filmer appellerade till en föreställning om människan som klart och tydligt bärare av ett vaket, 

rationellt och medvetet intellekt.
97

  

    Det för inte helt osökt tankarna till en syn på individen som en separat substans med en fri 

vilja - och ett fritt val. Ett sorts outtalat antagande hos såväl den samhällskritiska vänstern 

som hos de liberala tankesmedjorna. Det kan således vara själens djup eller psykets 

mysterium som i någon mening befinner sig i centrum av skildringen, men det är definitivt 

inte det psykologiska eller individuella perspektivets förståelse av dessa storheter som är i 

fokus när vi ska försöka begripa dessa historier utan snarare strukturell och systemisk 

orättvisa eller diskriminering. Något som i vår tid ofta nu mer yttrar sig i termer av 

identitetspolitik. 

I vissa avseenden är Lära för livet verkligen ett nationellt barn av sin tid. Inget hokus pokus 

här inte! David Lynch har ännu inte dykt upp på banan och löst upp elevernas enskilda 
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identiteter och ingen visar sig i avsnitt fyra vara en gengångare, vampyr eller befinna sig i en 

annan tidsålder. Allt är vad det är, och allt är vad det ser ut att vara, skakigt, skevt och 

sprucket på sina ställen. Likväl: någon enkel hyllning till det vakna och medvetna intellektet 

är svår att läsa in i Lära för livet. Tvärtom finns en ganska skakig och svajig presentation av 

människan, våra drömmar, och den verktygslåda som står till buds.  

    Då finns – som vi ska se - kanske faktiskt hos Klass 9A en gladare och hoppfullare liberal 

arsenal av pedagogiska grepp och metoder, i det vakna och medvetna intellektets namn, som 

inte står den gamla vänstern långt ifrån i dess konstruktivistiska drömmar. Eller som läraren 

Igor i Klass 9A klart och tydligt utbrister: ”Det är inget fel på era hjärnor, så vad är 

problemet?”
98

  

    Kan man vädja till det vakna och medvetna intellektet mer än så?      

 

4.6 Skolpolitisk förvirring och paradigmskifte  

Skolan befinner sig inte i ett socialt vakuum. Den gjorde det inte då, och den gör det heller 

inte nu, men fram till början av 1960-talet hade skolfrågor under lång tid ofta uteslutande 

diskuterats i pedagogiska termer. Under åren som följde började det dock bli tydligt att de 

problem skolan led av i stor utsträckning var sociala problem verksamheten själv inte riktigt 

kunde klara av på egen hand.
99

  

    När skolan således under andra halvan av 60-talet som lysande saga, framgångshistoria och 

den sociala ingenjörskonstens främsta styrinstrument stod på krönet av sin egen upphöjelse, 

rasade allt oerhört hastigt och snabbt. Utbildningens världskris var om inte ett faktum, så i 

varje fall en källa till stor oro världen över.
100

 Vid tiden för Lära för livet hade tidigare 

decenniers utbildningseufori och hoppfullhet lämnat rum för kritik och missmod, både i 

Sverige och internationellt. I centrum stod högstadiet och elever i åldern 13-16 år. Detta 

stadium, då liksom nu, betecknades som ett katastrofområde med disciplinproblem, hög 

frånvaro och ett stigande antal funktionella analfabeter.
101

 

    Sökandet efter lösningar på skolans fundamentala problem genom varierande sätt att 

individualisera undervisningen låg faktiskt bakom många reformförslag under 70-talet. 

Många goda och kloka tankar tänktes, men att förbättra villkoren till de svagares förmån 

genom nya pedagogiska metoder och friare resursanvändning visade sig lättare sagt än 
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 Detta citat finns i inledningen av Klass 9A. Gymnastikläraren Igor sammanfattar sin syn på saken. 
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gjort.
102

 Samtidigt hör till saken att Sverige, liksom många andra länder, vid denna tidpunkt 

fortfarande befann sig fångat i sitt eget nationella vakuum. Vi så att säga tyckte vi ägde våra 

egna frågor, och kunde fatta egna beslut. Omvärlden låg för gemene man fortfarande långt 

borta. En skola för alla, trots dess sorterande mekanismer, och ett gott liv för alla och en var, 

kändes inte omöjligt. Polariseringen av frihet och trygghet hade ännu inte hunnit bli en vagel i 

den betänksammes öga. Dessutom fanns fortfarande – i varje fall imaginärt - en framtid även 

på hemorten för den med avsaknad av läshuvud, goda betyg eller akademiska ambitioner.
103

 

 

Mannheimer skapade i någon mening krigsrubriker med sin tv-serie när den slog ner som en 

bomb i svenska vardagsrum.
104

 Detta bör samtidigt ses i sitt sammanhang. Ett av många 

smärtsamma uppvaknanden som drabbade samhällskroppen strax innan, var de dramatiska 

händelser som utspelade sig på Gunillaskolan i Malmberget 1976. Rektorn stängde slutligen 

ner skolan, efter år av skadegörelse, disciplinproblem och mobbning av lärare och trakasserier 

och utpressning elever emellan. Efter en anlagd brand och knivhot av personal fanns till sist 

ingen annan utväg än detta drastiska beslut.
105

  

    För sin tid var detta minst sagt ögonbrynshöjande. Idag, då det brinner i en skola om dagen 

i det forna folkhemmet, och Göteborg med tillhörande änglar knappast skrämmer någon 

internationellt på fotbollsplanen längre, men däremot toppar europa-ligan för skolbränder, 

äger intermezzon av det slag som förekom i Malmberget inte samma dignitet eller hett 

upprörande indignation som då.
106

 Mannheimer låg med andra ord helt rätt ute med ett 

kvalitativt, populistiskt ämnesval, ivrigt påhejad av Gunnar Hagner, en av svensk televisions 

stora namn, som gav den goda kommersiella folkbildningsivern och pedagogiska ambitionen 

ett ansikte, med flera legendariska produktioner bakom sig.
107

  

    Lära för livet levandegör dramatiskt skolans problem, men utan att hamna i rygg på 

Malmbergets drastiska händelseförlopp. Likväl lyfter serien i scen efter scen ganska ogenerat 

och med en pedagogisk övertydlighet viktiga frågor om skolan, samhället och kunskap, på ett 

sätt som ligger en bra bit ifrån den mer strikt marknadsmässiga, ekonomiska och 

kunskapsorienterade skoldiskurs i stort sett alla riksdagspartier i dagens globaliserade värld 
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 Tomas Englund, Ett folk börjar skolan – Folkskolan 150 år, 1994, sid 109. 
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 Sven-Eric Liedman, Hets, 2011, sid 119. 
104

 Aftonbladets förstasida utlovar ”Krig i skolan” på tv, 1977-02-14. 
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 Eija Hetekivi Olsson & Jerker Andersson, Fuck skolan, 2014, sid 6. 
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tycks ha att förhålla sig till. Mannheimers hela projekt tycks ha haft ett annat syfte. Hon ville 

uppenbarligen få medborgarna att börja diskutera diskrepansen mellan de retoriskt storstilade 

målen - och klassrummens krassa verklighet.
108

 

    En drygt handfull stor grupp högstadieelever från en problematisk förortsskola i Göteborg 

är med på noterna i en artikel i Aftonbladet den 15 februari 1977, dagen efter första avsnittet: 

”Det här är en pjäs som handlar om oss. Så här är vår vardag i skolan.” Men vad beträffar 

seriens bråkstake är de dock lite missnöjda. De har sett betydligt värre: ”Det har funnits såna 

som slagit sönder bord och stolar.” 

    En lärare från samma skola, klassföreståndare till de nyss nämnda eleverna, har sett lärare 

vars nerver gått sönder och är gripen av scenen med lärarinnan som inte vågar gå in i 

klassrummet, när hon hör stöket innanför dörren. Han tror på mindre klasser och menar: ”Den 

här pjäsen handlar om människor som inte har kontakt.” 

    I Expressen samma dag, i en aningen ledande artikel och inledning, framgår att lärarna 

skulle vara överdrivna, i varje fall om man frågar lärarna. Detsamma gällde eleverna, om man 

frågade dem. Överens om en sak var de: ”Den här pjäsen kommer att väcka debatt, oj oj!” 

    På tidningens kultursida dagen efter anmärker den då unga kulturskribenten Margareta 

Sörensson att barnen tidigt lär sig att våld är en konfliktlösningsmetod. Därför kan man 

knappast vänta sig något annat av skolan. Retoriskt undrar hon vem som bär ansvaret för att 

en kille ritar ett hakkors på sin jeansjacka. Är det serietidningarnas fel? Eller David Bowies? 

Vart ligger skulden: Eller: ”Hos skolan som inte förmådde lära honom hans historia?” 

 

Efter två visade avsnitt sammanfattar Expressen själv initialt den 22 feb 1977 resultatet av sitt 

telefonväkteri: ”Visst är skolan orättvis. Och roten till det onda är betygen.”
109

 Några elever i 

sjätteklass är av samma åsikt: ”…en del av oss får betyg efter hur vi uppför oss och inte efter 

kunskaperna”. Maria i Umeå menar å sin sida att: ”Lärarna tvingas bli elaka. Många elever 

begär för mycket. Lärarna är ju bara människor.” Signaturen Lilla My påtalar i samma artikel 

brister i kontakten mellan hem och skola (något som också serien åskådliggör): ”Läraren får 

alltid sista ordet och man pratar om sitt barn som om det gällde en patient.”
110

 

    Aftonbladets skolreporter Gudrun Nordgren hoppas på en livgivande debatt i seriens 

kölvatten. Hon tycker sig dessutom efter två avsnitt ha tagit del av ”en absolut skildring av 

                                                 
108

 Den lilla flickan som inledningsvis läser vackra ord ur läroplanen markerar tydligt Mannheimers intention. 
109

 Det fanns en högljudd opinion mot betyg under 1970-talet, även mot läxor. I Lgr 80 slopades betygen. 

Skolministern på den tiden hette Britt Mogård och var moderat. Jan Björklund, f d skolminister, var även han 
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verkligheten.”
111

 Hon ser klassamhället slå igenom, och menar att serien skildrar lärarnas 

hopplösa situation och elevernas meningslösa tillvaro. I sin text hänvisar hon samtidigt 

hoppfullt till ett spännande och dynamiskt projekt på Hallonbergsskolan i Sundbyberg som 

fallit väl ut.
112

    

 

Debatt blev det, men skolan som förvaringsutrymme och selektionsinstrument bestod. Och 

innan vi alla visste ordet av och Lära för livet föll i salig glömska med sina fantasier om en 

bättre värld och en betygsfri skola, uppstod under 1980-talet en ny diskurs och tankar om 

marknadsanpassning och profilering. Det nya språket och retoriken om skolan kom också 

snabbt att i allt större utsträckning handla om ledning- och styrningsproblem.
113

   

    Ur det här perspektivet är Lära för livet ett lika spännande dokument om skolan som en 

fascinerande tidsskildring över en era och samhällsepok som å ena sidan vår egen tid sprungit 

ifrån, å andra sidan fortfarande står kusligt nära och där problembilden vad gäller skolan 

knappast skiljer sig så där jättemycket åt från dagens - egentligen.
114

 Klassresan börjar 

alltjämt i klassrummet. Det är måhända genant, men sant. Den stora skillnaden är möjligen att 

under Mannheimers infernovandring genom de svenska skolkorridorerna hade ännu ingen 

kommit på att försöka lösa detta problem genom att förvandla eleverna till kunder och lärarna 

till säljare. Att leka affär med skolan hade som idé ännu inte omsatts i praktiken. Dessutom 

skedde invandringen till storstäderna och de nya miljonprogrammen från andra delar av 

landet, inte från andra delar av världen.  

 

4.7 Åren innan – och efter 

Mannheimer jobbade några månader i skolan, men redan i mitten av 1960-talet åkte 

journalisten Jörgen Blom (sedermera Aftonbladet) ut till en av Stockholms snabbt växande 

förorter för att i lönndom vikariera på en ”nybyggarskola”. Efter en vecka återvände han svårt 

förfärad av sin upplevelse till redaktionen och skrev ett reportage.
115

 Detta är bara ett av 

många exempel på att ordningsfrågorna under den här tiden fick ny luft under vingarna. En 

annan historiskt sett betydelsefull skolskildring, utöver de jag uppehåller mig kring, och som 

bör nämnas i sammanhanget, även om den aldrig fick man ur huse, är Jan Troells Ole dole 
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doff (1968). Även där dryftas ordningsfrågor och auktoritetsproblem, på ett för tiden relevant 

och rimligt vis.
116

      

    Huvudpersonen Sören Mårtensson, gestaltad av Per Oscarsson, har problem med sig själv 

och att leda sin klass. Lektionerna förvandlas till ständiga maktkamper. Oscarssons karaktär 

ser hur han liksom ställer sig på elevernas sida – mot sig själv. Han förkroppsligar dessutom 

en hastigt växande yrkesgrupp, som under det ökande elevtrycket i utbildningsreformernas 

spår befann sig i stöpsleven, med allt vad det kan ha fört med sig av prestige- och 

auktoritetsförlust. 

    Troell (själv folkhögskolelärare en gång i tiden) låter sin huvudperson reflektera samtidens 

ambivalens för den gamla ordningens auktoritära undervisning, men det är också delvis därför 

han får problem med sitt arbete, och oordning följer honom som en skugga. För 

disciplinsvårigheterna lät nämligen inte vänta på sig i takt med att nya skolreformer 

förvandlade den gamla ”elitskolan” till en skola som skulle ta han om alla. Trots ett radikalt 

nytänkande kring mål, innehåll och metoder drabbades sekundärskolan/högstadiet snabbt av 

problem. I alla de högindustriella länderna såg man i princip samma sak: hur skolleda och 

skoltrötthet bredde ut sig.
117

 

    Samtidigt som detta föranledde många debattörer att tala om hårdare tag och ordning och 

reda, hördes också röster av annat slag. En del av dåtidens boktitlar anger onekligen tonen för 

den falang som formulerade sina tankar på ett mjukare vis. Den på sin tid kända 

skolpsykologen Barbro Wiking gav t ex ut När nu skolan ändå finns (1973). För att inte tala 

om kultklassikern Fria barn – lyckliga människor av A.S. Neill.
118

 

  

I detta debattklimat gick det bra för Lära för livet - som serie! Kanske bättre än för de fiktiva 

elever, föräldrar och lärare den skildrar. När man begrundar Mannheimers framgång, 

ämnesval och de resurser som stod till buds för detta alster, måste man även ta i beaktande 

den produktionsapparat och bedömningskultur som var nödvändig för tillkomsten av serier av 

det här slaget. Något också Mörner lyfter i sin forskning när det gäller filmer från den här 

tiden. Den mångmiljon hövdade publiken var hur som ett faktum, och frågan är om någon 

serie någonsin i svensk tv haft liknande tittarsiffror. Några skäl till det är uppenbara: det fanns 

två kanaler att välja på, och skildringen lyckades intressera både barn och vuxna. En enorm 
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framgångsfaktor bara det. Dessutom var både konservativa grupper i samhället och den 

radikala vänstern lika missnöjd med skolan - fast på olika vis förstås! 

    Lägg därtill att den typ av dokumentärteater som Lära för livet representerar, och i någon 

mening kan associeras med, åren innan också hade vunnit inte bara publiken utan också 

kritikernas hjärta. Jag åsyftar här framför allt på den mest långlivade tv-serien i svensk 

historia: Hem till byn (1971-2006). En i sanning märklig, historiskt, sociologiskt och kulturellt 

fascinerande skapelse som filmforskaren Per Olov Qvist ömsint nystat upp trådar och tåtar 

kring.
119

 Att serien i många avseenden sannolikt inspirerade Mannheimers socialrealistiska 

mardrömsresa i den svenska skolvärlden några år senare känns inte som ett hugskott. Helt 

enkelt: högoktanig Göteborgs-tv i 1970-tals skrud. Produkter stundom präglade av en stark 

dokumentär och autentisk känsla, ofta avskalade och utan den typ av berättartekniska finesser 

eller verbala raffinemang som utmärkte t ex första delen av Hedebyborna (Håkan Ersgård, 

1978), en annan stor och älskad svensk serie om tidens obönhörliga gång.
120

 

     

Mindre än en månad efter att sista avsnittet av Lära för livet sänds i mars 1977, är det dags för 

Tjejerna gör uppror, en mini-serie i tre delar som bygger på en bok av Fröydis Guldhals.
121

 

Tjejerna i serien ifrågasätter gamla vanor och förlegade mönster i skolan, hemma och där de 

bor. Ett sammanfallande som ytterligare också säger något om stämningarna och den tidens 

politiska atmosfär. Här har vi dock en skapelse som, i Mörners mening, kan sägas vara en 

sorts hyllning till det vakna och medvetna intellektet, som i bästa välmening vill fostra och 

dana en ny människa. En tendens som ofta mer ogenerat kan sägas prägla hela den genre som 

riktar sig till barn och unga.
122

 

    I Tjejerna gör uppror serveras vi den populära berättelsen om den förtryckta skolflickan, en 

historia som faktiskt i någon mening återfötts på bio för några år sedan i Peter Schildts Tusen 

gånger starkare (2010). Frågan är om kärnproblematiken håller, och om det är ”vaket” och 

”medvetet” att hålla denna problemformulering vid liv, då killar tycks vara de som 

missgynnas i skolan och är de stora förlorarna, i ett system som tycks främja tjejernas 

specifika förutsättningar.
123
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5. KLASS 9A (394 min) 

5.1 Introduktion – åren innan 

För att kunna fördjupa sig och bättre förstå en vårt lands största skolsnackisar - Klass 9A 

(2008) – kan det vara av betydande värde att faktiskt erinra sig dokumentärfilmen Vikarien 

(2006), som med ganska oskyldiga och godhjärtade intentioner blev en överraskande stor 

framgång och fick fart på många skoldebattörer och ledarskribenter. Filmen vann en 

guldbagge (2007) och belönades därutöver med att många människor kom att börja diskutera 

dess innehåll. Folkets bio beskriver den på sin hemsida som ett spännande actiondrama i 

skolmiljö. Historien handlar om den unge ambitiöse högstadieläraren Max, som inte längre 

orkar med det högljudda kaoset på Hallonbergskolan strax utanför Stockholm.
124

 Han 

tillkallar därför den gamle godhjärtade men stränge läraren från sin egen skoltid, den nu mer 

pensionerade Folke Silvén från Lund, för att få bukt med röriga och besvärliga klasser. Mötet 

mellan den gamle stofilen Folkes gammaldags disciplin och den moderna förortsskolan 

innevånare blir minst sagt märkligt och intressant.
125

  

    Avsikten med Vikarien är naturligtvis att påpeka att det är svårt att bedriva vettig 

undervisning när ingen sitter still, alla pratar i mun på varandra och ingen visar någon annan 

någon hänsyn. För det är vad den här filmen visar, rakt upp och ner, men den berättar också 

om de unga människorna i skolan – eleverna. Många av dem i det här fallet är av utländsk 

bakgrund. En del har fäder och bröder som dött i krig och de lever under hemförhållanden 

som är präglade av en otrygghet och osäkerhet som är minst sagt påfallande. Är det då 

konstigt att skolarbetet fallerar? Frågan formuleras under filmens gång, men lämnas på något 

vis ganska öppen. Att här också finns ett sorts släktskap med Lära för livet, är inte helt 

otydligt eller osynligt. Ambitionen att synliggöra och lyfta fram delar av den problematiska 

verkligheten i skolan, och koppla den till andra sociala omständigheter, finns hela tiden med i 

bakgrunden av historien. 

 

Filmen blev snabbt en del av ett debattklimat. Avslutningen på följande recension är värd att 

begrunda i sammanhanget: ”Man sätter en idé i rullning och filmar den – ja man kanske till 

och med fiktionaliserar bitar för att påvisa ett problem. Är det sanning? Får man göra så? När 

                                                 
124

 Se sid 39, fotnot 109.  
125

 Källa: Svenska filminstitutet, Vikarien.   
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resultatet är en av de mest avslöjande filmerna om det svenska skolsystemets brister är detta 

frågor av underordnad betydelse.”
126

 

 

Slutklämmen är spännande att kontemplera över, dels i relation till Bill Nichols resonemang 

om dokumentärfilm som genuint sätter ”nykterhetens diskurs” (discourses of sobriety) i 

högsätet.
127

 Här finns också anledning att erinra sig Ulf Zanders tankegångar kring film och 

det ideologiska och politisk-pedagogiska historiebruket.
128

 

    Recensenten reflekterar onekligen själv över sanningshalten, men klargör med ogenerad 

bestämdhet att ändamålet helgar medlen, eftersom det uppenbarligen i det här fallet 

legaliserar hans verklighetsuppfattning. Syftet är att legitimera och rationalisera en 

utvecklingslinje, en inställning och ett förhållningssätt kring skolan och dess accelererade 

problembild som kulminerar och är gångbar i samtiden. Likväl: tanken i sin utvidgning 

svindlar. Tänk ifall någon sa likadant om min uppsats: ”Erik ljuger och hittar på, men 

eftersom han har rätt gör det ingenting.”   

    Emellertid: vi förstår nog alla recensentens retoriska avsikt, och kanske behov av att 

provocera i en egen hjärtefråga. Med Stella Bruzzis argument för att göra sig kvitt 

objektivitetens ändå omöjliga maskerad i åtanke, ser man här således ett exempel på en 

historia, och en recension av densamma, som båda tycks huggna ur samma diskursiva, 

performativa tankefigurer.
129

 En värld där alla definierar sin egen sanning, i regel tillsammans 

med distinkt likasinnande. Här ges onekligen retorikern Chaim Perlemans tankar kring den 

dissociativa omdefinieringens potential ny energi och luft under vingarna.
130

 Denna en gång 

så radikala upptäckt och möjlighet, som omsatt i praktiken nu mer ger vem som helst 

möjlighet att relativisera och omdefiniera sin bild av t ex skolan, dess symtom, sjukdom och 

bot, hand i hand med egennyttan och den postmoderna världens nihilism.
131

  

 

Så här i efterhand med historien som facit, är det mycket som talar för att Vikarien, trots sin 

fina och uppriktiga gestaltning av ett ömtåligt möte mellan två världar, och en guldbagge i 

bagaget, mer är att betrakta som den blygsamma men betydelsefulla impulsgivaren till den 

                                                 
126

 Svenska Dagbladet, recension av Vikarien, 2006-03-30. 
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 Bill Nichols, Introduction To Documentary, 2010, sid 36-37.    
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 Ulf Zander, Clio på bio, 2006, sid 23.  
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 Stella Bruzzi, New Documentary, 2006, kap 6. 
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 Chaim Perelman, Retorikens imperium, 2004, sid 78, 150 
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 Moderaternas trolleri med partiets historia och nyskapade självbild (2002 – 2014) är ett exempel på den 

dissociativa möjlighetens potential.  
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verkligt stora tv-serie snackisen klass 9A (2008, del 1).
132

 För med Vikarien hade man 

återigen sett den publika dragningskraften i skolfrågan och förstått att man kommersiellt i 

tittarhänseende kunde snylta på allmänhetens djupa indignation i frågan. Det hela handlade 

mer om att väcka den slumrande hungern till liv igen, med ett modernt format och ett 

autenticitetgivande dokumentärt grepp, samt införa det ytterst resultatorienterade och 

klassiska tävlingsmomentet: tv-underhållningens bäste vän i alla väder och alla tider.  

    Det går heller inte att sticka under stol med, att när det gäller skolan som dokusåpa-motiv, 

har man med filmteoretikern Bill Nichols ord de ”sociala aktörerna” redan i startblocken på 

banan eller i burarna, och man behöver bara reducera vissa aspekter, och förstärka andra, för 

att få det hela att bli just vad det är, eller riskera att bli – en sorts frågesport!
133

 Där de 

tävlande om betygen inte nödvändigtvis förstår de intrikata, diskursiva eller ideologiska 

konsekvenserna av det dramatiska race som de deltar i. Likväl som de samtidigt kommer att 

känna sig ”belönade” och sedda. För sannolikt första gången under hela sin 

institutionaliserade skoltillvaro.
134

      

  

5.2 Klass 9A på Johannesskolan 

Under vårterminen 2008 får vi som tittare följa en dokumentär skildring av en klass på 

Johannesskolan i Malmö under höstterminen 2007. De undervisades under denna tid av en 

elitgrupp på åtta särskilt utvalda lärare.
135

 Hela projektet ingick i en process initierad av 

skolans relativt nya och modiga rektor Eva-Marie Schultz, som tillsammans med sin 

studierektor ville få något nytt och positivt att spira innanför skolans väggar.     

    Målet var att klassen skulle bli en av Sveriges tre bästa, tack vare rätt pedagogik, lärare av 

rätt snitt - och ordning och reda. Följdenligt hade vid höstavslutningen av 9:an också 

elevernas betyg höjts. Här får vi dock återigen anledning att återkomma till Ulf Zanders fråga 

om hur verkligheten konstrueras. Det framkom nämligen i medierna redan tidigt under seriens 

gång (februari 2008) att eleverna i klassen både som grupp och individuellt konsekvent 

                                                 
132

 2011 gjordes en uppföljare (klass 9A, del 2) där fokus framför allt låg på lärarna. Den spelades in i Örebro. 
133

 Anja Hirdman refererar till Bill Nichols, Svensk television – en antologi, 2008, s 277. 

Bill Nichols reflekterar över ”social actors”. Han avser personer som vi inte uppfattar som skådespelare, men 

som likväl i fråga om vad de talar om, hur de talar om det, och när de talar, i någon mening är 

reglerade/regisserade.  
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 Klass 9A, del 12, 7:e min. Eleverna har Nobelmiddag och belönas med priser för saker de gjort bra.  

Svt, Gomorron Sverige, 2008-02-12: Medverkande elev menar att det hon fått med sig, det kommer hon att ha 

med sig hela livet.   
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 Bert Stålhammar, Professor emeritus i pedagogik deltog i urvalet. Han är också en återkommande 

kommentator som ger sin syn på skolan och dess situation. I del 1, 24:e min, redogörs för urvalet. 
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framställts som betydligt sämre än vad de var.
136

 Nästan 90 % var egentligen redan godkända 

i alla kärnämnen.
137

 Något som naturligtvis väcker allvarliga frågor, då det kan tolkas som att 

det ideologiska syftet med serien och dess budskap var att visa hur överlägsna superpedagoger 

kan vända en negativ utveckling på individnivå, oavsett de psykologiska, sociala eller 

strukturella omständigheter som omger eleverna.   

    Det var dock riktigt att Johannesskolan i Malmö inte var en av landets främsta skolor, men 

här blandade så att säga produktionsbolaget Strix, för övrigt ägt av MTG (ett dotterbolag till 

Kinnevik-koncernen), ihop korten på ett för tittarna fängslande och behändigt vis. Samma 

produktionsbolag som för övrigt låg bakom Vikarien.  

 

5.3 Första scenen 

Första avsnittets tillspetsade och laddade inledning äger en signifikant och enastående 

pregnans, helt i klass med Hets och Lära för livet, men med den skillnaden att barnet här i 

någon mening bytts ut mot siffror och i centrum har vi en vuxen person med kraft och 

auktoritet. Efter någon sekunds tittande förstår man att det är en lärare som står och läser upp 

elevernas värdelösa resultat från ett prov. Det är matematikläraren Stavros Louca som rabblar 

siffrorna rakt upp och ner: ”3 av 15. 1 av 15. 1 av 15. 6 av 15. 2 av 15…”
 138

 

    Därefter visas en skylt med en text som konstaterar att svenska grundskolans resultat faller. 

Läraren fortsätter sitt rabblande: ”0 av 15. 0, 1, 2, 1, 3 av 15...” Därpå följer en rad mycket 

korta och hastiga klipp som främst syftar till att framställa eleverna som okunniga och 

stökiga. Det hela får lite av sitt crescendo med en annan av elitlärarnas replik till klassen: ”Det 

är inget fel på era hjärnor – så vad är problemet?”
139

 

    Strax därefter kommer en välmodulerad speaker-röst in börjar berätta om läget på skolan. 

     

I jämförelse med Hets dramatiska och expressionistiska upptakt, och Lära för livets på sitt sätt 

excellerande i korthuggen minimalistisk misströstan och stilistisk nedslagenhet, befinner sig 

Klass 9A:s brutalt hårdkokta och drastiskt redigerade början i gott sällskap med de andra två 

skolhistorierna. Det är tre mycket sevärda minuter, och som författaren och 
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 Klass 9, del 1, 8:e min: seriens återkommande speaker-röst redogör för hur illa det är ställt. Klassen var dock i 

realiteten redan bättre än genomsnittet. Klassens storlek var också betydligt mindre än genomsnittet. 
137

 SvD granskar klass 9A och deras betyg, 2008-02-21.   
138

 Stavros Louca är den älskvärde matematik- och fysikläraren som blev hela svenska folkets store lärarhjälte 

med sitt spontana sätt och ”grekiska sinnelag” (vilket han själv påpekar i serien). 
139

 Gymnastikläraren och coachen Igor säger sin mening.  
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akademiledamoten Torgny Lindgren sagt i någon av sina otaliga noveller: ”Det är 

begynnelsen upp på en sak som avgör änden.”
140

 

    Där Hets fångar in och läxar upp den lille pojken i början, och sedermera underkänner 

huvudpersonen på slutet, och Lära för Livet lämnar både lärare, elever och föräldrar i ett 

limboliknande tillstånd som offer för en besvärlig verklighet, får i Klass 9A eleverna och vi 

som tittar oss en mental örfil direkt i dramats inledning, samtidigt som vi sannolikt tycker att 

vi nog både förtjänar det - och behöver det. En elev vet ju inte ens vart London ligger. 

    Må de riset smaka - sedan blir det honungskaka!  

 

5.4 Handling i korthet 

I klass 9A följer vi ett antal olika elever med delvis skiftande bakgrund. Vi blir också 

presenterade de åtta olika superpedagoger med gott renommé som ska lyfta dessa elever och 

deras betyg, så att de eventuellt kan komma in på de gymnasielinjer de åstundar. Så mycket 

mer om dessa magistrala själar får vi inte veta.  I den här skildringen av den svenska skolan 

efter millennieskiftet är det eleverna som har problemen, och om lärarna har problem, så är 

det möjligen med eleverna – ingenting annat.
141

 Dessutom har man effektivt skalat bort alla 

strukturella problem. I Klass 9A existerar egentligen bara ett individuellt och psykologiskt 

perspektiv, hand i hand med det pedagogiska och kunskapsorienterade. Som åskådare får vi ta 

del av de olika ungdomarnas individuella svårighet och specifika problem, vilket är ömsint 

och respektfullt skildrat, men all problematisering sker överlag snarast genom ett 

psykologiserande på individnivå. Man nämner aldrig på allvar det strukturella perspektivet, 

mer än möjligen genom att skolan återupprepade gånger framställs som en av de sämsta, men 

skälet till det tycks mer handla om - kanske - lata elever. Fast det är ju inget fel på deras 

hjärnor, så vad är då problemet? Dåliga ordinarie lärare?   

 

5.5 Betydelsefulla scener och replikskiften (i urval) 

Att välja ut några iögonfallande scener ur Klass 9A (394 min) är inte helt enkelt. Det är nästan 

omöjligt. Det finns för många. Hela produktionen är imponerande snygg och i mina ögon ett 

resultat av en beundransvärd hantverkskunnighet, över hela linjen.
142

 Kanske är det nästan 
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 Torgny Lindgren, Merabs skönhet, 1983, ur novellen Vattnet. 
141

 I Hets och Lära för livet gestaltas även lärarnas komplexitet. Caligula bekänner sig utbränd. Marianne blir i 

Mannheimers drama sjukskriven för svaga nerver. 
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 Jag är själv utbildad dokumentärfilmare. Nordens dokumentärfilmskola, Biskops-Arnö, 2010-2012.. 



Erik Larsson Hets att Lära för livet redan i Klass 9A? Filmvetenskap C-uppsats 

 

 

42 

 

möjligen för snyggt, för välproducerat, för uttänkt. För få skarvar, för få fel. Likväl, läckert är 

det. Som en reklamfilm för – att gå i skolan?  

    Det finns en manlig välmodulerad speaker-röst som under seriens gång, i gammal klassisk 

god expositorisk dokumentärfilmsanda, fungerar som ciceron och ”gods voice”.
143

 Dels är den 

smörjolja för narrativet. Dels redovisar den uppgifter av olika slag som antar formen av 

obestridbara fakta. Dessutom gör den stundom suggestiva och himmelskliknande 

klargöranden. I del 4 deklarerar den: ”Mirakel inträffar för de som tror…” 
144

 

    Denna röst samverkar mycket effektivt med den i fotnoterna tidigare nämnde Bert 

Stålhammar, den gamle pedagogikprofessorn, som också återkommande finns med serien 

igenom, framför allt i början, för att skänka dignitet och vetenskapligt stöd åt det som 

skildras. Han griper sig an sakernas tillstånd och slungar ut domar eller pekar ut riktningen. I 

del 2 förklarar han att ”Sverige ligger bra till i oordning.”
145

   

    Under 394 minuters speltid nämns egentligen bara ett strukturellt problem. Voice-of-god 

tiger på den punkten. Stålhammar berör det aldrig. De resterande vuxna ägnar sig åt 

”kunskapsbitar som saknas” eller koncentrationsövningar ”som kan göra er till bästa eleven.” 

Det är faktiskt lilla goa, glada och truliga Ala, en av eleverna, som stora mäktiga 

produktionsbolaget Strix gömmer sig bakom. För Ala är den växande segregation i samhället, 

som leder till en växande segregation i skolan, lika klart som korvspad som det är för Sven-

Eric Liedman. Ala fixerar oborstat problemet: ”För många blattar.”
146

 Tre år senare avfattar 

Liedman samma sak på DN debatt, men med mindre belastad vokabulär. Han talar om en ny 

underklass.
147

 

 

Det finns många som menar att barn och ungdomar idag har större förväntningar på sig själva 

och sitt liv än tidigare. Onekligen har många av eleverna rätt vidlyftiga drömmar. Det framgår 

under seriens gång. I anslutning till denna reflektion är ett kvartssamtal i avsnitt 5 intressant 

att begrunda. Det speglar vår tids rastlöshet. Pedagogen klargör följande för eleven: ”Det är 

nu du har en chans att välja. Gör det valet nu.”
148

  

    Man kan onekligen fråga sig hur rimligt det är att så unga människor ska tänka på det viset 

om sig själva.  
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 Bill Nichols, Introduction To Documentary, 2001, sid 147, 210. 
144

 Klass 9A, del 4, 21:a–28:e: min. Två statement är som hämtade ur new age doku-eposet The Secret (2006). 
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 Ibid, del 2, 45:e min. Ett annat exempel: del 6, 16:e min.  
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 Ibid, del 2, 27:e min. 
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 Sven-Eric Liedman, Dagens Nyheter, DN debatt, 2011-01-31. 
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 Klass 9A, del 5, 8:e min. 
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I del 8 poängterar Tony, musikläraren som längre fram i samma avsnitt ser till att en tjej med 

musiköra får en egen skamfilad men fungerande basgitarr, ett av seriens otvivelaktigt 

vackraste och starkaste budskap: Det viktigaste är att eleverna upptäcker att de kan göra 

skillnad i sitt liv. Att de kan klara av saker.
149

     

     

Inte förrän i del 9 får vi som tittare möjligheten att reflektera över det faktum att elever som 

varit i Sverige kort tid kan ha mycket svårt att nå godkänt. Vilket är ganska rimligt, oavsett 

vilka lärare de utrustats med. Rektor Schultz lyfter denna aspekt, sju avsnitt efter att Ala 

pratar om det i del 2.
150

 

    De två avslutande avsnitten, 12 och 13, innehåller rörande glädjescener och lycka över att 

klassen nått fantastiska mål och höjt sig på ett frapperande vis. Med en dokumentäridé som 

hämtad ur en hollywoodrulle blir det förstås en del tårar och kramkalas också. Inte ett öga är 

torrt, inte mitt heller. Eleverna gör under en termin som de blir tillsagda, och jag gråter av 

lycka - av att få se det ske. Slutet gott, allting gott.    

    

5.6 Tidsanda och politik 

När det gäller spelfilmer som problempresentatörer, nationella såväl som internationella, äger 

många tittare ett skeptiskt sinnelag. Man vet att det är påhittat, och att det är skådespelare i 

rollerna, och att det finns ett manus, och kanske en agenda. När det kommer till tv, och inte 

minst nya dokumentära format som seglar in i vardagsrummet, svävar många människor 

fortfarande i oerhörd ovisshet över vad det är de egentligen får se - och blir utsatta för.
151

 

Själv måste jag också hela tiden nypa mig i armen. För verkligheten, som den presenteras, 

består egentligen av oerhört väl valda utsnitt. Allt är filtrerat, regisserat, arrangerat, och 

dessutom i likhet med vilken film som helst, kopplat till definierade målgrupper, samtidigt 

som det odiskutabelt ingår i en medial, kommersiell plan. Som Ulf Zanders påpekar: 

”Klagomål över att filmer upplevs som overkliga beror sällan på att de inte är övertygande, 

utan snarare på att de är alldeles för övertygande.”
152

 

 

I princip skulle man kunna säga att Hets eller Lära för livet i efterdebatten kunde avfärdas i 

egenskap av fiktiva berättelser och ideologiska ställningstaganden. Vad beträffar Vikarien 
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eller Klass 9A blir situationen annorlunda. Tilltron till Svt och dess potential att förse sin 

publik med fakta och objektivt material är stor
153

. Dokumentära serier och reality-tv i olika 

former kan ibland vara svårt att förhålla sig skeptiskt till, både som deltagare, tittare och 

kritiker, speciellt om vi redan emotionellt sagt ja till budskapet som förmedlas. Det blir tydligt 

med SvD:s recension av Vikarien i åtanke. Eller som med Aftonbladets kärnfulla 

sammanfattning av Klass 9A som citerats på dvd-boxen: ”De var klassen som tog fajten. Vann 

lärarnas respekt – och tv-tittarnas hjärtan.” Med andra ord: precis som någon tänkt ut. Att 

scener och karaktärer ofta spetsas till av ideologiska, dramaturgiska och kommersiella skäl, är 

på pappret lika lätt att förstå som det är kusligt svårt att värja sig mot. Eller som 

demonregissören spelad av Ed Harris i Trumanshow (1998) utrycker det: ”Du tror på det du 

ser, vad annat kan du göra?” 

 

Det som utmärker Klass 9A, i relation till de andra skildringarna jag tar upp, är dess ointresse 

för symtombild och diagnos. Här sopar man övergripande strukturella problem under mattan 

och koncentrerar sig helt på att utvidga och förfina det KBT-orienterade super-nanny-koncept 

som rönt stor framgång i allehanda tv-kanaler efter millennieskiftet, lierad med den 

förbättring- och bedömningskultur som vuxit fram både som en allmän modern livsstil och 

medial underhållningsform.
154

 

    Här har man för avsikt att göra reality-tv om super-lärare, som med supermetoder ska ges 

möjligheten att visa att alla kan lära sig, om de bara vill, anstränger sig och tar av sig kepsen. 

Man ville ge en annan typ av pedagogik, människosyn och kanske rent av annan relation till 

det organiserade samhället och dess produktionsapparat en möjlighet att visa sig slagkraftigt 

och potent. Onekligen mejslade här Svt hand i hand med produktionsbolaget Strix fram ett 

sorts Dr Phil-koncept, fast inom skolans värld.
155

 

    Detta kan väcka tankar kring terapirummets dialektik – och dess begränsning. Många 

samhällsproblem har onekligen flyttat in i en typ av vokabulär och teoribildning som ofta 

stammar ur detta alldeles specifika och säregna rum för inre resor. Detta är på ett sätt djupt 

olyckligt. För den som bara har en hammare ser alla problem ut som en spik.  

    Samtidigt finns en fräschör över Strix koncept med Klass 9A – just för att man tar steget 

från gnäll-tv till handling. I familjerådgivningssamtal kan man inte ägna alla timmar åt att älta 

det kapitalistiska systemet som gör par- och familjebildning svårt. Man måste också 
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 Åsa Nilsson, Lennart Weibull, Annette Hill, Synen på icke-fiktion i TV, Göteborgs universitet. 2005, sid 11.  
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 Anja Hirdman, Svensk television – en antologi, 2008, s 271 (om reality-tv, doku-serier).   
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 Dr Phil, Phillip Calvin McGraw, är en psykolog (doktor i psykologi) som med egen talkshow gjort sig känd 
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pragmatiskt fokusera på det praktiska i nuet och se om det finns beslut eller 

handlingsalternativ i vardagen som förbättrar det rådande läget runt livspusslet. Med andra 

ord: vem ska gå ut med soppåsen? Och hur gör vi med dammsugningen? Detsamma gäller 

även det lilla fotbollslaget som under svåra umbäranden kan ägna försnacket åt att gny över 

ekonomiska orättvisor som präglar fotbollen – eller så går man ut och gör en inihelvete bra 

match, utifrån de riktlinjer man drog upp innan. 

  

5.7 Klass 9A – i en klass för sig? 

När vi bekvämt sjunker ner i TV-soffan eller lutar oss tillbaka i biofåtöljen finns alltid en sorts 

förförståelse där, och egna behov som pockar på uppmärksamhet. Kanske vill vi bli 

upphetsade, upprörda eller indignerade. Att få vatten på sin kvarn är alltid en lika märklig som 

mäktig källa till tillfredställelse. Ur ett filmvetenskapligt perspektiv är olika aspekter av detta 

intressant att problematisera, inte minst genom att undersöka de varierande meningar olika 

typer av tittare eller tittarkulturer kan läsa in i det de ser, vilket i sig för vissa filmanalytiker 

eller ikoniska filmskapare nog varit, och är, djupt problematiskt. Vi förstår det vi vill, och det 

vi har behov av att förstå. Eisensteins tanke om den ideale tittaren är förrädisk.
156

     

     

Bland elevernas skara fanns många intresserade tittare. Klass 9A speglade nämligen en 

tillvaro de känner till och är tvungna att leva i. För en gång skulle handlade det närt och kärt 

om deras livsmiljö. För min dotter och hennes kompisar är det strukturella förtyck de 

måhända är förslavade under i relation till produktionsapparaten inte deras huvudsakliga 

fokus – de undrar bara mer konkret och jordnära över sin egen situation, sina betyg, och sina 

egna insatser: ”Hur kan jag bli bättre? Kan jag lära mig lättare? Hur gör jag för att få ut mer 

av min tid i skolan? Hur står man ut? Varför är vissa lärare så dåliga – andra så bra?”  

    Många fann – liksom jag själv – därför denna serie både betydelsefull, berörande och djupt 

gripande.
157

 Frida Jönsson, ung studerande, skriver i en krönika i Metro: ”Klass 9A var en av 

de viktigaste och finaste serier som gick på svensk TV år 2008. Det var en timme då man fick 

en insyn i hur både lärare och elever jobbar, känner och tänker när det kommer till 

skolarbete.”
158

 

    Är detta vardagliga och icke-strukturella perspektiv inte fint nog? Är det bara en 

intellektuell och akademisk elit av det rätta ideologiska virket som har rätten att avgöra om - 
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och ifall - det Klass 9A dryftar och lyfter fram ur skolbänkens innandöme är viktigt och 

värdefullt?  

    Frågan är värd att begrunda med Robert Stams funderingar kring åskådarens blick i 

åtanke.
159

 Traditionellt rör detta perspektiv ofta genus och etnicitet (jmf Mulvay), men det 

skulle samtidigt kunna nyttjas när man begrundar andra grupper i samhället som definitivt står 

lågt i kurs. Barn och ungdomar befinner sig ju utanför det demokratiska systemet, och de 

saknar som regel akademiska och ekonomiska muskler. Skulle då inte deras blick räknas? Har 

de inte rätt till sin Klass 9A? 

 

Stuart Hall har sedan 80-talet förfäktat att alla medietexter kan läsas olika, av olika grupper, 

utifrån varierande drömmar, idéer och behov.
160

 Det skulle kunna tala för att många elevers 

positiva intryck av Klass 9A inte nödvändigtvis måste ses som ett utslag på en imbecill-

detektor. Kanske måste vi därför besinna att det finns ”många” Klass 9A (liksom det fanns 

många Hets och Lära för livet). Bara inom lärarkåren fanns sannolikt ett par tre stycken.
161

 

Och Sven-Eric Liedman har sin, när han gör gällande att det viktigaste som serien visar inte 

sägs klart ut: ”Alla undersökningar om skolresultat visar att elever från miljöer som kallas 

studieovana når sämre resultat. Underklassens barn har en svårare väg genom skolan än 

andra, ja än deras äldre kamrater för tio eller trettio år sedan.”
162

  

    Författaren Per Wirtén, frilansskribent på Sydsvenskan och Expressens, slår ett slag för sin 

bild, när han förfäktar att det inte är eleverna som är problemet: ”Klass 9A har visat att 

skolans problem inte är elevernas respektlöshet för auktoriteter.” Tvärtom, tänker Wirtén: 

Problemet är lärare och rektorer.
163

  

    Gamle fackpampen Stig Malm såg sin version av det hela, och undrade indignerat vad 

skolan haft för sig med eleverna sedan lågstadiet, medan riksdagspolitikern Maria 

Abrahamsson, SvD:s ledarskribent på tiden det begav sig, menade att det inte borde behövas 

dreamteam-lärare för att elever ska fixa skolan.
164

 

     

En annan alternativ läsning vore att Stavros Louca och hans kollegor i Klass 9A är offer för 

sin egen tids belönings- och bedömningskultur. Att prestationssamhället i sin beslöjade 
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normativitet förvandlat dem till bärande tjänstehjon i ett system dömt till undergång av sin 

egen bottenlösa ambition och ärelystnad. För när blev egentligen strävan mot att tillhöra de 

absolut bästa i Sverige ett särskilt rimligt eller adekvat mål för en ensam liten människa?  

    Ur ett slikt konspiratoriskt perspektiv var dock serien tråkig. Pedagogerna vaknade aldrig 

upp ur sin tids diskursiva dröm och dvala, vilket kunde ha skett i avsnitt 8, där de annars 

tycktes börja svaja en aning, skylla på andra och komma med bortförklaringar, när som 

resultaten sviktade och elevernas prestationer tycktes tryta.
165

 

 

Sannolikt har varje tid sina profeter, nu mer ofta både lanserade och välsignade av i regel 

samma typ av gudalika och eteriska medium: televisionen. Stavros Louca, för övrigt 

evolutionsförnekare och ledande medlem av Jehovas Vittne, är en av vår tids större tv-hjältar 

och gloriaburne förkunnare.
166

 Klass 9A:s otvetydigt störste stjärna har onekligen en 

avundsvärd messiansk strålglans och en självlysande god vilja som få, trots oroväckande 

fuskanklagelser som kastat en skugga över honom, i samband med en senare version av ett 

liknande koncept som Klass 9A - i Malmö.
167

            

     För drygt tjugofem år sedan älskade vi Robin Williams karismatiske magister och 

uppviglare i filmen Döda poeters sällskap (1989), en revolutionär och subversiv lärare i ett 

synligt auktoritärt system. Idag ser vi honom kanske rentav som en kunskapsföraktande och 

egenmäktig sektledare som struntade i det högaktningsfullt vedertagna och lät studenterna 

riva bort de sidor i boken som inte passade honom - eller hans världsbild.  

    Trodde jag på Jungiansk synkronicitet skulle jag kanske rentav se den sistnämndes nyligen 

påskyndade hädanfärd till de sällare jaktmarkerna som symtomatisk för vår tidsperiod.
168

 

Liksom den andres upphöjelse. I en tid då religionen återigen mobiliserar, i bakvattnet av 

måhända en grumlig humanism och en politisk dialektik som närmast på amerikanskt manér 

börjat smygtreva efter gud och en medelklass-designad metafysik.
169
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6. SKOLAN - DEN EVIGA FRÅGAN? 

Hur kommer nästa stora svenska skolsnackis att se ut? Det är ungefär 30 år mellan de 

skolskildringar jag dryftar i denna text. Om 30 år fyller jag 80 år – 2044. Hypotetiskt skulle 

mina barnbarn då just ha lämnat gymnasiet. Några frågor kommer till mig: kommer vi ens 

framöver att kunna samlas om begreppet stor svensk skolsnackis? Kanske inte. Kommer vi att 

fortsätta uppröras över skolan? Ja, absolut. Kommer vi att behöva vänta till 2044 för nästa 

stora skolskildring. Nej, jag tror inte det. 

    En annan betydligt mer omfattande, allvarsam och komplex fråga som denna uppsats vill 

lämna över till läsaren lyder: Är en helhetsskola ens en möjlig realitet längre? Befinner sig 

inte skolsfären i en sorts pedagogisk kris, i en samtid där identiteter och kulturer befinner sig i 

ett upplösningstillstånd och där allt fler olika auktoriteter tillhandahåller allt spretigare och 

mer svårjämkade livsbudskap, religiösa normer och politiska budord. Vi häller liksom inte 

längre upp pusselbitarna ur samma kartong ens. 

    Bauman menar att det blivit allt svårare att finna fog för det kollektiva gemensamma, i en 

tid som sågar upp alla pusselbitar i ännu fler små mindre fragment. Våra livsberättelser har 

börjat glida isär, vilket blir oerhört problematiskt för utbildningsinstitutionerna.
170

 Och jag är 

benägen att tro honom. I en multikulturell värld blir dessutom kanske förutsättningarna för att 

komma överens om 1+1 en betydligt lättare uppgift för samhället med Stavros i spetsen att ta 

sig an än att resa pelare i helhetsskolans värdegrundstempel som alla kan vara eniga om. 

Något inte minst filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö kommit att problematisera i sin oerhört 

skarpa kritik av skolans ambitioner kring att skapa en gemensam värdegrund – som ska kunna 

omfattas av alla! Något han finner halsbrytande och direkt skrämmande, och som enligt 

honom påminner om hur totalitära stater som inte kan hantera olika åsikter och värderingar 

brukar manövrera i frågan.
171

  

 

Således finner vi kanske egentligen här ytterligare skäl och bevekelsegrunder för den 

framskjutna position som språkutveckling och framför allt matematik fått i den skolpolitiska 

retoriken, i varje fall om man konsulterar Liedman och Hargreaves. Stavros stjärnstatus i 

egenskap av mattelärare är sannolikt symtomatisk. Men där de enbart ser det onda kapitalet 

som spökar, och som efterfrågar kunskaper som gynnar den ekonomiska eliten och gör de rika 
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rikare, är faktiskt tanken kring värdegrundskollapsen, eller alternativt gemenskap kring minsta 

gemensamma nämnare och enkla fakta alla kan komma överens om, en nog så intressant och  

omskakande - om än provokativ – tankefigur att besinna. 

    Kanske är det också därför som den av Kroksmark beskrivna kunskapsskolan, inte minst 

med Björklund, Zaremba och andra i spetsen, segervisst seglat iväg i medvind med 

vinnartröjan på. I vilket fall skulle man i ljuset av detta kunna begrunda Klass 9A som tidens 

tecken på den kollektiva kollaps den skola som utgår från värdegrundsfrågor kanske drabbats 

av. 

    Måhända har vi som en rekyl på detta sett en sorts värdegrundssamling mot nazism sista 

året, vilket visat att värdegrundsfrågor visst kan samla folk, men med denna 

exkommunicerade ideologi som minsta gemensamma nämnare för att skapa kollektiv enighet 

inför framtidens enorma utmaningar, både nationellt och globalt, ska vi nog inte kasta 

Baumans farhågor på soptippen eller glömma bort Tännsjös obehagliga kritik av det man 

skulle kunna kalla värdegrundsfascism: att alla måste tycka lika. Ett samhälle som förgäves 

famlar efter en sedan länge svunnen tids homogena trygghet, i en ny tids spretiga och 

fragmenterade landskap, löper nämligen sannolikt risken att demonstrera sin makt, enighet 

och sekterism genom att utsätta sina fiender för samma övergrepp man anklagar sin 

motståndare för.             

    I skuggan av eftertankens kranka blekhet kan man också fundera över det måhända ironiska 

i hur egentligen en institution kan slå sig för bröstet i värdegrundsfrågor och predika allas lika 

värde, samtidigt som den sortering man ägnar sig åt av de barn man förvarar leder till radikalt 

olika möjligheter att leva ett gott liv i framtiden. 

 

Drastiskt skulle man kunna säga att Skolan är den nya kyrkan. Det är den dominerande och 

domesticerande kraften i vårt samhälle idag. Ingen kommer undan, ingen går fri. Det är en 

sekulär institution, men knappast neutral eller värdefri. Men om man varken lärt sig läsa eller 

räkna kommer man aldrig att kunna lägga ihop de siffror eller bitar som behövs för att kunna 

urskilja just detta mönster. Paradoxalt nog kan man således säga att vi faktiskt behöver skolan 

– inte minst för att få syn på densamma. Häri ligger nog en del av skolfrågans ständigt 

brännande aktualitet. Som om vi behövde skolan. För att göra oss fria den.   
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Det pågick i efterdebatten av Hets en kamp om tolkningsföreträdet vad beträffar skolan och 

hur barn och ungdomar ska förstås, behandlas och fostras. En diskussion som fortsatt sedan 

dess, i mer eller mindre styrka. Tv-serien Lära för livet formulerade sina frågeställningar 

under sin tid på 1970-talet. Vikarien och Klass 9A är moderna exempel på hur nya historier, 

efter millenieskiftet, sökt sina frågor och svar. 

    Det är tydligt att dessa exposéer i skolmiljö på olika vis återspeglar både moderniteten och 

jagets historia under nittonhundratalet. I Hets åskådliggörs auktoritetsupproret och konflikten 

med det gamla auktoritära och straffande samhället, som succesivt avlöstes av auktoritetens 

succesiva anonymisering, och demokratisering, men också i hög grad – relativisering. I Lära 

för livet, drygt trettio år senare, blir vi sedan plötsligt varse baksidan av den förvirring och 

frustration det urvuxna folkhemmet lämnar efter sig, när det i skarven mellan det nya och 

gamla, nednött av en annan tids anspråk och förväntningar, upphör att leverera drömmar och 

spelplaner som speglar den kollektiva längtan efter individuell frigörelse och jag-uppror, som 

hela 1960- och 70-talets ungdomskultur kretsar kring.  

    Så en bit in på det nya årtusendet, en period präglad av en närmast religiös vurm för 

kunskap och mängder av märkliga myter runt utbildning i bagaget, återuppstår så den 

resultaträknande auktoritetsfiguren i Klass 9A, men först efter att ha genomgått en sorts lömsk 

och inte helt oskuldsfull metamorfosliknande process av ett närmast Hollywood-liknande 

slag. Från Caligula till Stavros. Nu för att som vän och kompis med de karriärsplanerande 

barnen fungera som den normaliserande maktens tjänare, en implicit försvarare av 

tankefigurer och ideologiska diskurser, som i skenet av denna blida, älskvärda och milda 

variant av auktoritetsposition, blir närmast omöjlig att ifrågasätta, problematisera eller 

bestrida. Läraren som kompis är förstås en dröm. Men kan också vara en veritabel mardröm, 

där maktaspekten maskeras och motstånd omöjliggörs.           

 

En annan fundering värd att grunna över, vad beträffar de skolskildringar jag dryftat här, är 

hur vida ungdomar är drabbade objekt, offer för förhållanden de inte rår över?
172

 Eller: Är de 

handlande subjekt med möjligheter att skapa sina egna liv och upplevelser? Eller: är de både 

och? Hur problem och orsaker tecknas och avgränsas konstruerar inte bara i någon mening 

själva spörsmålet, det utformar och lägger också grunden för efterkommande interpretationer 
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och slutsatser, vilka i sin tur banar väg för politiska utspel och ingripanden, diverse reformer 

eller åtgärdspaket. Själv undrar jag ofta: är det möjligt att dels individualisera och 

psykologisera enskilda personers liv och ge de stöd som enskilda människor, i en viss given 

kontext? Samtidigt som man inte sticker under stol med strukturella problem och vågar ta en 

större debatt om vilket samhälle man vill ha – eller vill sträva mot. 

 

 På frågan om vem eller vilka som kommer till tals i debatten om skolan, och hur det är att 

vara omsluten av skolplikten, är det självfallet så att barn och ungdomar i Sverige generellt 

sett har andra förutsättningar idag att höja sin röst och ställa krav än 1944, men fram till 

ganska nyligen har själva filmskapandet, och möjligheten att nå ut till en publik med sitt 

gestaltande, trots allt varit i händerna på de vuxna och deras olika preferenser och 

föreställningar om vad som är bra för barn. Somliga har sett som sin pedagogiska uppgift att 

ge barnen historier om tolvåringar som super, målar graffiti och röker mystiska hemrullade 

cigaretter. Andra har hyst pedagogiska föresatser och böjelser av ett motsatt slag. Det är 

däremot inte förrän de sista åren barn och ungdomar själva, via den nya tekniken, getts 

möjligheter att själva skapa egna små filmer och visuella alster, verk gjorda av och för dem 

det berör.  

    Bäva månne vuxenvärlden! 

 

Slutligen och till sist återstår bara en fråga – till dig som läsare. Vilka sidor i den här 

uppsatsen skulle du vilja rycka ut. Så den passade din sinnebild av livet och tingens ordning? 

Själv har jag ryckt och slitit i de flesta rader, ut och in. Dessa blev kvar. Gud må förlåta mig 

somliga av dem. 
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8. Analysmaterial  

Två år i varje klass, 1938 

Swing it, magistern, 1941 

Hets, 1944,  

Sista paret ut, 1956  

Ole dole doff, 1967 

Jordbrosviten, 1972-2006 

Lära för livet, 1977 

Tjejerna gör uppror, 1977 

Döda poeters sällskap, 1989 

Lust och fägring stor, 1995 

Vikarien, 2006 

Klass 9 A, 2008 & 2011 

Tusen gånger starkare, 2010 
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