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Sammandrag 
 

 

Undersökningens två syften är att visa vilka värdegrundsrelaterade frågor som kan väckas 

utifrån Jessica Schiefauers romaner Pojkarna och När hundarna kommer samt hur man kan 

motivera att läsa dem i svenskundervisningen i gymnasieskolan. Metoden för undersökningen 

är litteraturstudier där romanerna och tidigare litteraturdidaktisk forskning behandlas. 

Resultatet av undersökningen visar dels att romanerna väcker många och intressanta frågor 

kopplade till skolans värdegrund och därför utgör ett gott underlag för etiska reflektioner, och 

också att det går bra att motivera läsningen av romanerna för både lärare, elever och 

skolledning och att de därför med fördel kan väljas som skönlitteratur i svenskundervisningen. 

 

Nyckelord: Schiefauer. Pojkarna. När hundarna kommer. Värdegrund. Gymnasieskolan.     
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1 Inledning 
 

 

I ett nyligen utgivet nummer av Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden (Stridsman, 

2016:4, s. 26-31) finns ett reportage om lärare som arbetar på Kumlaanstalten. Som lärare på 

ett fängelse kan man ha en tidigare mördare som elev. Lyckligtvis är de brott mot den 

mänskliga gemenskapen som de flesta lärare möter (och bidrar till) på och i anslutning till sin 

arbetsplats inte lika oåterkalleliga. I ett tidigare nummer av samma tidning skriver Sara 

Lövestam (2014:2, s. 16) en krönika om problemet med sexuella trakasserier i skolan, att unga 

människor kränker varandra med ord som ”hora” och ”fitta” och hon frågar, med 

gruppvåldtäktsvågen hösten 2013 i färskt minne: ”Hur kan fem killar stå i kö för att 

gemensamt våldta sin redlösa klasskamrat?”. Vidare delar tre lärare som gått RFSLs1 

utbildning i normkritik med sig av sina erfarenheter i en artikel där en av dem säger: ”Vi har 

fått se siffror på hur unga hbtq-personer mår. Att både depressioner och självmordsförsök är 

så mycket vanligare än hos andra. Det blev en ögonöppnare.” (Olsson Klugman, 2016:2, s. 

33). Deras arbetsplats Grillska gymnasiet i Uppsala har nu blivit hbtq-certifierat i ett försök att 

kommunicera allas lika värde och motverka utanförskap. I ett nummer från 2013 kan vi läsa 

om hur betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar fortsätter att öka i skolan. Mats 

Björnsson som har skrivit en rapport i frågan menar att de olika förväntningarna som 

vuxenvärlden har på könen ligger bakom utvecklingen. Han pekar på ”ett slags problem med 

maskuliniteten” som i förlängningen leder till att attraktiva högskolor alltmer befolkas av 

flickor ”och de med lägre prestige av pojkar” (Sjögren & Hydén, 2013:8, s. 26). Slutligen 

publiceras i Skolvärlden (Stridsman, 2014:4, s. 10) resultaten av en undersökning som säger 

att sex av tio lärare har mött rasism och främlingsfientlighet i sina klassrum och än fler, 70 %, 

har noterat samma attityder utanför lektionstid.   

       De sociala problemämnen som antyds i ovan nämnda artiklar – våldsbrott, sexuella 

övergrepp, exkludering av normbrytare, bristen på jämställdhet mellan könen och en fientlig 

hållning gentemot människor utanför den egna gruppen – kan i tur och ordning kopplas till de 

fem värden som den nuvarande svenska läroplanen föreskriver att skolan ska gestalta och 

förmedla: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor (Lgy 2011, s. 
                                                
1 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.  
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5. Se vidare 2.3 för förklaring av begreppen). Utifrån den förbättringspotential vi ser i de 

mänskliga relationerna som utgör vårt samhälle idag blir en levande och relevant fråga för 

varje lärare hur värdegrundens ord kan bli verklighet hos oss själva och i var och en av våra 

elever så att vi alla kan finna vår ”unika egenart” och ge vårt ”bästa i ansvarig frihet” (ibid.).     

       Under den senaste Augustgalan, som hölls i Stockholms Konserthus 23 november 2015, 

tilldelades det prestigefyllda Augustpriset2 Jessica Schiefauer i kategorin barn- och 

ungdomslitteratur för hennes roman När hundarna kommer, utgiven samma år. Hennes 

tidigare roman Pojkarna (2011) hade även den gett henne samma pris fyra år tidigare. När 

hon nu mottog sin andra bronsgjutna Auguststatyett tog hon tillfället i akt att hävda barn- och 

ungdomslitteraturens värde. Under sitt tacktal sa hon att: ”Vi behöver människor i framtiden 

som är kritiska, som kan tänka själva. Hur skapar vi de människorna? Jo, vi satsar på barn- 

och ungdomslitteraturen.”. (Augustpriset, hämtad 6 maj 2016.) 

       Schiefauer verkar dela läroplanens vision om att fostra en mogen och genomreflekterad 

människa, förberedd för samhällslivet. Hon tror att litteraturläsning kan vara en väg dit. 

Hennes två nämnda romaner tar upp värdeladdade ämnen som våldsbrott till döds, 

sexualbrott, könsbyten, könsroller och tonåringars utforskande av lojalitetsrelationer, den 

egna sexualiteten och brottslighet. Kanske lämpar sig läsningen av just dessa böcker som 

underlag för personliga resonemang och gemensamma samtal om värdegrundsfrågor i skolan?  

       I denna uppsats söker jag förena värdegrundsarbete med skönlitteraturstudier och på så 

vis belysa hur man som svensklärare i enlighet med skolans dubbla uppdrag – att förmedla 

kunskap och värden (Skollag 2010:800, 4 §) – kan ge möjligheter till etiska reflektioner som 

kan utveckla både lärare och elever och kanske leder till en bättre värld.  

 

 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 

Det finns två huvudsakliga syften med utbildningsvetenskaplig forskning, som är det fält som 

min undersökning tillhör, menar Christoffersen och Johannessen (2015, s. 185), nämligen att 

”få en djupare förståelse av pedagogiska problemställningar, förbättra och utveckla 

                                                
2 Augustpriset instiftades av Svenska Förläggareföreningen 1989. Priset på 100 000 kronor 
och en bronsstatyett delas ut till författare med nyutgivna böcker i tre kategorier: Årets 
svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. 
(Augustpriset, hämtad 10 maj 2016.) 
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pedagogisk teori och i vissa fall teorier från besläktade ämnesområden (exempelvis sociologi, 

psykologi, filosofi, ekonomi och historia)” och att ”utforma en grundval för att påverka 

skolpoliska, ämnesmässiga, pedagogiska och andra utbildningsrelaterade värderingar och 

beslut”.  

       Syftena med min undersökning kan relateras till de två syfteskategorier som 

Christoffersen och Johannessen föreslagit. För det första vill jag fördjupa förståelsen för den 

svenskdidaktiska problemställningen hur skönlitteraturläsning kan användas i ett 

meningsskapande värdegrundsarbete bland gymnasieelever. Detta gör jag genom att 

undersöka Jessica Schiefauers romaner och använda, och därigenom i någon mån utveckla, 

teorier inom företrädesvis den didaktiska litteraturvetenskapen, filosofin och sociologin. För 

det andra syftar uppsatsen också till att utgöra en möjlig grundval som jag och mina framtida 

svensklärarkollegor kan bygga våra didaktiska beslut rörande framför allt innehåll och syfte 

för vår undervisning på.  

       De två frågor som jag i den här uppsatsen söker svara på är därför: 

 

a) Vilka värdegrundsrelaterade frågor kan väckas utifrån läsningen av Jessica 

Schiefauers ungdomsromaner Pojkarna (2011) och När hundarna kommer (2015)? 

b) Hur kan en svensklärare motivera att läsa de två romanerna med gymnasieelever för 

sig själv, eleverna och skolledningen? 

 

Fråga a) relaterar till böckernas innehåll, alltså didaktikens vad-fråga medan fråga b) relaterar 

till legitimeringen av läsningen, varför-frågan. En avgränsning har gjorts gentemot den 

didaktiska hur-frågan, då jag inte kommer att behandla metoder för att arbeta med böckerna i 

klassrummen. (Jfr Wahlström, 2015, s. 97.)  

 

 

 

1.2 Disposition 
 

Min uppsats är indelad i fem kapitel. Efter detta inledningskapitel, där jag har lyft fram 

undersökningens relevans och aktualitet, formulerat syfte och frågor som ger riktning åt 

forskningen samt genom detta avsnitt ger en överblick på uppsatsens upplägg, följer det andra 

kapitlet, som målar upp den bakgrund mot vilken undersökningen framträder. 
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Styrdokumentens historiska kontext och nuvarande direktiv redogörs för och tidigare 

forskares arbete och teoretiska begrepps innebörd beskrivs. I uppsatsens tredje kapitel 

motiveras metodiska val och jag beskriver de två romanerna som undersökningen ska 

behandla. 

       I det fjärde kapitlet, som också är huvudkapitlet, besvarar jag mina två frågeställningar. 

Det gör jag genom att först diskutera passager i romanerna som relaterar till de fem värden 

som står omskrivna i gymnasieskolans läroplan och som nämndes ovan. Därefter resonerar 

jag kring vilka skäl som kan framläggas inför olika målgrupper för att läsa böckerna med 

gymnasieelever och relaterar till tidigare forskare. Kapitlet avslutas med en problematiserande 

slutdiskussion. Det femte och sista kapitlet sammanfattar undersökningens resultat genom att 

besvara frågorna. Slutligen föreslår jag fortsatt forskning på området utifrån några frågor som 

min undersökning väckt. 
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2 Bakgrund 
 

 

I detta kapitel tecknas den bakgrund som behövs för att sätta in min undersökning i ett större 

sammanhang.  En historisk genomgång visar hur man tidigare sett på skolans fostransuppdrag 

och skönlitteraturen inom svenskämnet. Jag lyfter sedan upp de delar av dagens styrdokument 

som talar om värdegrund och skönlitteratur. De fem centrala värdena behandlas särskilt och 

slutligen ger jag teoretisk förankring åt min undersökning genom att beskriva tidigare 

litteraturdidaktisk forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

 

 

2.1 Historisk kontext 
 

Nedan berörs först skolans och läroplanernas historia kort med avseende på fostransuppdraget 

och sedan svenskämnets historia med betoning på skönlitteraturens roll. 

 

 

2.1.1 Skolans fostransuppdrag genom historien 

Den svenska skolan har sina rötter runt tusen år tillbaka i tiden. Vårt utbildningsväsende växte 

fram på initiativ av den kristna kyrkan, för att senare, även om det dröjde relativt länge, ställas 

i statens tjänst (Richardson, 2010, s. 12). Skolan har genom tiderna styrts av olika ideologiska 

rörelser som utifrån sina intressen bestämt vilka kunskaper och värden som utbildningen ska 

förmedla. Lärare har fostrat elever till att anpassa sig till statskyrkans läror, nationalstatens 

behov, vetenskapens rön, kapitalismens premisser, demokratins krav eller andra system för att 

bli goda lutheraner, patrioter, konsumenter eller någon annan förespråkad identitet (jfr 

Englunds utbildningskonceptioner, 1986/2005; Sigurdson, 2002, s. 10).  

       Under 1900–talets första hälft föreskrivs avseende skolans fostrande roll att man bör 

bibringa eleverna ”gudsfruktan, flit, goda seder, vördnad och lydnad” (Thavenius, 1999, s. 

30), ideal med lång historia. Thavenius återger på samma ställe en stadga från 1933 där det 

talas om att undervisningen ska ”väcka och underhålla kärlek till sanningen, friheten och 

fosterlandet” och göra ”lärjungarna till goda och dugliga medborgare”.  
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         Under 1900–talet gick Sverige från att vara ett enhetssamhälle till ett mångkulturellt 

land. Nykänen (2008, s. 31) menar att det i och med den ökade pluralismen i samhället inte 

längre var givet vilka värden och normer som skulle gälla och att behovet av att fastställa en 

värdegrund då ökade. Värdegrunden som begrepp infördes under 1990–talet av 

Läroplanskommittén och deras utredning Skola för bildning som publicerades 1992 säger 

Zackari (2000, s. 34) och normer och värden debatterades flitigt under 90– och 00–talen 

(Nykänen, 2008, s. 16), inte minst i samband med formuleringen som i den nya läroplanen 

1994 kom att lyda ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” 

(jfr Hagström, 1995, passim; Sigurdson, 2002, kap. 5). 

        Nykänen (2008, s. 45) drar utifrån sin forskning slutsatsen att ”[f]örskjutningen från 

samverkansvärden eller moraliska normer och värderingar till diskursiva värden med fokus på 

demokrati och tolerans är en förhållandevis tydlig utvecklingstendens vad gäller svenska 

läroplaner”. Över tid har skolans fostransuppdrag alltså uttryckts olika och betoningen har 

varierat, men innehållet har varit tämligen konstant (jfr Sigurdson, 2002, s. 109; Piltz, 1992). 

 

 

2.1.2 Skönlitteratur i svenskämnet genom historien 

Svenskämnet har ingen lång historia, eftersom den kan sägas börja med latinskolans 

tillbakagång 1807, men har från 1900–talets början haft en central ställning i alla skolformer 

(Thavenius, 1999, s. 9; s. 13). Englund (2005, s. 274) hävdar att ämnet är det enda som under 

en längre tid har sökt utveckla en ämnessyn som står i direkt relation till skolans övergripande 

mål. På 1930–talet, då litteraturundervisningens vikt betonades, framhölls att 

skönlitteraturstudier kunde ”väcka vördnad för det som är högt och heligt, fosterlandskärlek, 

samhällsanda och humanitet” (Thavenius, 1999, s. 30; s. 123).  

       Svensk skönlitteratur har emellertid inte alltid varit en självklarhet i skolan. I början av 

1800–talet betraktades nyskriven svensk skönlitteratur med skepsis. Thavenius (1991, s. 18; s. 

25) hävdar att man inom skolan ”var tveksam till om litteraturläsning var en angelägenhet för 

de offentliga skolorna, om den var något som borde bli föremål för undervisning” och det var 

först från mitten av 1850–talet som eleverna i skolan läste svensk skönlitteratur mer allmänt. 

En av litteraturundervisningens uppgifter blev då att förmedla smaknormer till eleverna där 

det sköna förbands med det goda. Thavenius (1991, s. 367 f) skriver: 
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Genom en skolad smak skulle eleverna bli kultiverade, avlägsna sig från den naturgivna råheten, 

drifterna, passionerna, det låga. Smakbildningen gick ut på att lära eleverna uppskatta de goda 

konstverken och lära av deras moral. Normerna handlade därför om moralisk skönhet – manlig 

fasthet, ordning, sedlighet, oegennytta, idealism. 

 

Skolan skulle också lära eleverna skilja god litteratur från ”usel” litteratur, som 

populärlitteratur och kvinnolitteratur (ibid.). 

       Thavenius (1991, s. 354) menar att samhällets modernisering under 18– och 1900–talen 

innebar en ”övergång från direkt, imitativ normbildning till mer indirekta former genom bland 

annat skolundervisning och läsning”. Skönlitteraturläsning i skolan skulle utifrån det synsättet 

ha en stor inverkan på vilka värderingar människor anammar.     

 

 

 

2.2 Nuvarande styrdokument 
 

Nedan behandlar jag nuvarande skollag (2010:800), läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 11) 

och gymnasieskolans ämnesplan för svenska, allt med avseende på skolans 

värdegrunduppdrag och den del av kunskapsuppdraget som handlar om skönlitteratur.  

 

 

2.2.1 Skollagen 

Nuvarande skollag trädde i kraft 2010. I portalparagrafen gjordes ett tillägg om de mänskliga 

rättigheterna och ett förtydligande om att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för 

dessa och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

(Skolverket, 2013, s. 5.) 

       Skollagen (2010:800, 4 §) statuerar att ”[u]tbildningen inom skolväsendet syftar till att 

barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (min kursivering). Under 

rubriken ”Utformningen av utbildningen” (ibid., 5 §) definieras de demokratiska 

värderingarna och mänskliga rättigheterna till att bestå av följande fem värden: 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor”. Det skrivs fram att ”[v]ar och en som verkar 
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inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av 

kränkande behandling” (ibid.). 

 

 

2.2.2 Läroplanen för gymnasieskolan  

Läroplanerna är statliga förordningar som utgår från skollagens bestämmelser och anger 

utbildningens värdegrund och uppdrag i de olika skolformerna. Gymnasieskolans läroplan 

(Lgy 2011, s. 5) inleds med kapitlet ”Skolans värdegrund och uppgifter” och återger under sin 

första rubrik ”Grundläggande värden” skollagens ovan nämnda fem värden i följande 

formulering: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 

värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.”. Denna lydelse, som har lagt till 

jämställdhetsspecificeringen ”mellan kvinnor och män” men som följer skollagens 

solidaritetsformulering ”mellan människor”, till skillnad från Lgr 113, är den som jag i min 

undersökning använder mig av. 

       Vidare talar läroplanen om att skolan ska ”främja förståelse för andra människor och 

förmåga till inlevelse” (Lgy 2011, s. 5), att eleverna ska träna sig att tänka kritiskt och ”att 

inse konsekvenserna av olika alternativ” (ibid., s. 7) och om att skönlitteratur är ”en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje” (ibid., s. 9). 

 

 

2.2.3 Ämnesplan för svenska i gymnasiet 

Skolverket säger i ämnesplanen för svenska i gymnasiet (2011) att eleven med hjälp av 

skönlitteratur lär ”känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”. Ämnets syfte är att 

eleverna ”ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.”. Ämnesplanen säger att eleverna i 

undervisningen ska ”få möta olika typer av skönlitteratur och […] få sätta innehållet i relation 

till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.”. 
                                                
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr 11 har behållit Lpo 94:s 
formulering ”solidaritet med svaga och utsatta” (min kursivering). 



 13 

       Undervisningen i svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat 

”[k]unskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt 

förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.” och en ”[f]örmåga att läsa, arbeta med och 

reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som 

män”. 

 

 

 

2.3 Begreppsutredning av de fem värdena 
 

Det har framförts att läroplanens formuleringar om etik är tämligen allmänt hållna (Sigurdson 

s. 149), och att de normer och värden som omnämns är oprecisa och vaga eftersom det inte 

sägs något om den praktiska tillämpningen (Irisdotter Aldenmyr, 2014, s. 12). Kritiken 

handlar om att värdegrunden är för löst definierad, ”porös” (ibid.). Mot det kan hävdas att det 

finns fördelar med en elastiskt formulerad värdegrund, eftersom den är menad att gälla för en 

mängd olika situationer och personer. Generella termer är kanske rent av det enda möjliga för 

en värdegrundstext, som rör den normativa etiken snarare än behandlar etikens tillämpning 

(jfr Nykänen, 2008, s. 6). Begreppen inbjuder genom sin öppenhet till vidare reflektion för de 

personer som värdegrunden angår.  

       Sigurdson framhåller att läroplanens värderingar måste tolkas och konkretiseras för att 

kunna användas och efterföljas (s. 109). En begreppsutredning av vart och ett av de fem 

värden som jag kommer att bygga min analys på är därför på sin plats. Vad innebär 

”människolivets okränkbarhet”, ”individens frihet och integritet”, ”alla människors lika 

värde”, ”jämställdhet mellan kvinnor och män” och ”solidaritet mellan människor”?  

 

 

2.3.1 Om ”människolivets okränkbarhet” 

Människan kan beskrivas med hjälp av person-begreppet. Anders Piltz sammanfattade, i sin 

bilaga till utredningen inför den förra läroplanen Skola för bildning (SOU 1992:94), vad 

begreppet ”person” genom den europeiska traditionen kommit att betyda på följande sätt: 

 
Den mänskliga personen är autonom individ, outbytbar och unik, med oförytterlig och 

okränkbar värdighet. Denna tillkommer henne inte i förhållande till hennes intellektuella eller 
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fysiska prestationsförmåga utan enbart i kraft av hennes tillhörighet till människosläktet. [---] 

Hon är, alltifrån konceptionen, att räkna som suveränt och fridlyst territorium. (SOU 1992:94, s. 

450, originalets fetstil.) 
 

Erwin Bischofberger hänvisar på ämnet till en version av Immanuel Kants kategoriska 

imperativ som säger att människan är att betrakta och behandla som ett mål i sig och aldrig 

enbart som medel (2010, s. 24). Han säger vidare att ”[ä]ven en funktionsmässigt bristfällig, 

en moraliskt undermålig eller fysiskt skadad eller rent av galen människa är och förblir person 

och måste respekteras för sin egen skull. En vingklippt eller misslyckad eller brottslig aktör 

förblir person.” (ibid., s. 25). Människan har inget pris, eftersom ”det som har ett pris kan 

bytas ut”, och rätten till liv är den viktigaste av alla mänskliga rättigheter säger han med 

hänvisning till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna4 (ibid., s. 26).     

       Mot bakgrund av detta förstår jag ”människolivets okränkbarhet” som att den mest 

grundläggande mänskliga rättigheten är rätten att existera, rätten till liv. Varje människa är 

unik och oersättlig och därför får ingen ta livet av en människa, såvida inte nödläge föreligger. 

Hon är ”fridlyst territorium” och kan aldrig förverka sin rätt att leva. 

 

 

2.3.2 Om ”individens frihet och integritet” 

Ovan nämnda Bischofberger har också kommenterat begreppsparet ”integritet” (egenvärde) 

och ”autonomi” (självbestämmande). Han kopplar samman integriteten med människan som 

person med ett okränkbart egenvärde och autonomin med människan som aktör med förmåga 

att utöva sin frihet, aktivt fatta beslut och att träffa sina val (2010, s. 29). Människans 

integritet är konstant genom livet, medan autonomin är kopplad till olika förmågor och kan 

därför variera (ibid., s. 28). Den är typiskt svagast i livets början och livets slut (ibid., s. 30).  

Integriteten förtjänar att respekteras men kan också kränkas. Den är mest hotad när autonomin 

är mest försvagad, eftersom autonomin fungerar som en sköld för att försvara den egna (och 

andras) integritet (2011, s. 52, s. 54). En tillämpning som kan härledas ur principen om 

människans integritet är att man inte får tillfoga en annan människa smärtor, om inte detta är 

enda medlet för att förhindra ännu större ont än smärtan (jfr ibid., s. 58).  

       Även Jenny Gren behandlar begreppen integritet och autonomi (2007). Hon diskuterar 

utifrån Håkan Thorsén begrepp integritetsgränser och applicerar dem på skolans värld. Hon 
                                                
4 ”Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna” antogs vid Förenta Nationernas 
generalförsamling 1948 och gör universella anspråk. 
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tar upp det materiella jagets integritet (ingen får röra någons tillhörigheter utan lov), 

livsrumsjagets integritet (alla har rätt att känna sig trygga i offentliga miljöer), kroppsjagets 

integritet (alla har rätt till sin kropp och ingen får ofreda denna) och det psykiska jagets 

integritet (avseende självbestämmande, självkompetens, rätten till sina åsikter och en privat 

sfär) som alla har gränser för omvärldens intervention (jfr s. 120–122). Integritetsgränserna 

får inte överskridas eller övertas av någon annan. Däremot kan föräldrar, pedagoger eller 

andra vara ”vikarier” för någons autonomi, till exempel ett barn som håller på att utveckla sin 

självständighet (s. 123). 

       Jag förstår läroplanens tal om ”frihet” som nära förbundet med begreppet ”autonomi”, 

självbestämmande. Medan integriteten, rätten att få sitt egenvärde respekterat, är konstant 

genom det mänskliga livet skiftar autonomin med den fysiska och psykiska förmågan och kan 

då behöva bistås av andra personer med starkare autonomi. En människas integritet riskerar 

nämligen att kränkas om autonomin inte fungerar som sköld. Andra personer kan vara ett hot 

eftersom människans frihet är ”en tragisk frihet: hon är den enda varelse som utlämnats åt sin 

egen kapacitet till ofattbar ondska och svindlande självutgivelse” (Piltz, 2002, s. 47, 

originalets kursiv).     

 

 

2.3.3 Om ”alla människors lika värde” 

Jenny Gren, som också nämndes ovan, har med utgångspunkt i Ingemar Hedenius och en 

debattskrift från Statens medicinsk-etiska råd gett en definition av människovärdet. Att alla 

människor har samma värde innebär att alla människor har vissa och samma fundamentala 

rättigheter (till exempel rätten till liv, personlig säkerhet och ett värdigt liv) och samma rätt att 

få dem respekterade eftersom ingen i detta avseende är förmer än någon annan (2007, s. 54 f). 

Människovärdet tillkommer människan genom hennes blotta existens och respekten för det 

ska skiljas från den oundvikliga samhälleliga praktiken att värdera människors egenskaper, 

lämplighet eller kvalifikationer i ett visst sammanhang olika. Denna rangordning kränker inte 

principen om allas lika värde (ibid., s. 56). 

       Diskriminering på osaklig grund är dock en kränkning av människovärdet. Den svenska 

diskrimineringslagen (2008:567) anger sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning och ålder. En person diskrimineras om hon eller han missgynnas genom att 

behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och missgynnandet har samband 
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med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. 

Denna kränkning innefattar oönskade (verbala, symboliska, fysiska) närmanden av sexuell 

natur som den som trakasserar har insikt om ger skada eller obehag för den utsatta (jfr 

Gabinus Göransson et al., 2011, kap. 4).  

       Jag förstår ”alla människors lika värde” som att det råder en principiell jämlikhet mellan 

alla människors intressen och behov som ska respekteras oberoende av egenskaper som inte är 

av direkt relevans i sammanhanget. 

 

 

2.3.4 Om ”jämställdhet mellan kvinnor och män” 

Jämlikhet mellan människor kan få en särskild tillämpning rörande kön och då uttryckas som 

”jämställdhet mellan kvinnor och män”. Genusforskningen behandlar detta område och 

Yvonne Hirdman har utvecklat teorier inom fältet. Hon menar att kvinnor generellt, över hela 

jorden och i alla tider, tillräknats ett lägre socialt värde än män och hon protesterar mot denna 

underordning eftersom den inte är naturgiven (2004, s. 113). Genussystemets logik bygger 

enligt henne på principen om dikotomi (manligt och kvinnligt hålls isär) och principen om 

hierarki (mannen är norm). De osynliga kontrakt som upprättas mellan könen i varje samhälle 

och som reglerar ansvar och förmåner kallar hon för ”genuskontrakt”. Dessa är  

 
mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur män/man, kvinnor/kvinna 

ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap som hör till vem, i kärleken – vem som ska 

förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda, – i gestalten/den yttre formen, 

vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara (ibid., s. 121). 
 

Kontrakten faller ut till kvinnans nackdel och reproduceras så från generation till generation. I 

processen är dock kvinnan medskapande, eftersom hon trots sitt sociala underläge är lika 

integrerad i genussystemet som mannen, vilket implicerar att hon har del i sitt eget förtryck 

(ibid., s. 120). Historien visar samtidigt att platser, sysslor och egenskaper kan vara båda 

könens. Hirdman pläderar för att vi kan vara på väg mot jämställdhetens förverkligande 

genom att det olika (kroppen, biologin) försvagas och det lika (intellektet, förnuftet) förstärks. 

Gränsöverskridande blir i den processen en nyckel (ibid., s. 128). 

       Jag ser relationen mellan könen snarare ut ett särartsperspektiv än ur Hirdmans 

likhetsteori eftersom olikhet inte med nödvändighet implicerar ojämlikhet utan kan inbjuda 

till ömsesidig komplettering. Frågan om makthierarkin blir därför mer relevant än den om 
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dikotomier och jämställdhet blir att erkänna båda könens likvärdighet. Samtidigt är 

problematiseringen som gränsöverskridande innebär högintressant, något som anknyts till i 

romananalysen.  

 

 

2.3.5 Om ”solidaritet mellan människor” 

Bischofberger (2010, s. 69) sammanfattar solidaritetsprincipen som att ”enskilda personer 

och olika grupper endast med hänsyn till hela samhället får följa sina intressen”. Man får inte 

’sko sig på andras bekostnad’, som ordspråket lyder. Med hänvisning till samme 

Bischofberger säger Gren (2007, s. 159 f) att solidaritet råder när det finns en balans mellan 

individualism (individens intressen är överordnade kollektivets) och kollektivism (kollektivets 

intressen är överordnade individens).  

       På ett personligt plan föreslår Gren (2007, s. 158 f) att solidaritet handlar om en vilja att 

ta ansvar också för andra utifrån att man ser sig själv i andra och kan möta sig själv i andras 

svagheter och svårigheter. Hon drar vidare kopplingar till miljöfrågor och hållbar utveckling 

utifrån solidaritet (ibid., s. 160-164). 

       Jag förstår solidaritet som villigheten att dela med sig till andra, att visa generositet. 

Grunden för detta är att vi tillhör varandra som individer sammanslutna i det mänskliga 

kollektivet. Solidariteten kan i en mognadsprocess utvidgas från att omfatta de närmaste 

familjemedlemmarna, till vänner, skolkamrater och i förlängningen främlingar och även 

fiender. 

 

 

 

2.4 Tidigare forskning om litteraturläsning och svenskämnet  
 

Här redogör jag för litteraturteoretikerna Rosenblatt, Langer, Malmgren och Molloys 

teoretiska begrepp och bärande modeller. Olika perspektiv på skolämnet svenska lyfts också 

fram. 
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2.4.1 Rosenblatts Literature as Exploration  

Sedan boken först gavs ut, 1938, har Rosenblatts Literature as Exploration (Litteraturläsning 

som utforskning och upptäcktsresa, svensk utgåva 2002) haft stort inflytande över hur 

didaktiskt inriktade litteraturvetare och lärare ser på skönlitteratur i 

modersmålsundervisningen. Hennes bidrag har handlat om att belysa samspelet, som hon 

kallar transaktion, mellan texten och läsaren och hur en litteraturläsning som snarare är 

estetisk (personligt engagerad) än efferent (opersonlig) kan tjäna de demokratiska värdena i 

samhället. (Se Gun Malmgrens förord till den svenska utgåvan av Rosenblatt, 2002, s. 5–11.) 

       Rosenblatt (2002, s. 28) menar att litteraturundervisning ofrånkomligen innebär att man 

medvetet eller omedvetet förstärker etiska attityder, eftersom det är omöjligt att behandla ett 

”litterärt verk på ett väsentligt sätt utan att ställas inför ett etiskt problem”. Hon betonar 

litteraturläsningens dubbla värde – att ge estetisk tillfredställelse och på samma gång ge 

sociala, etiska verkningar (ibid., s. 34). Rosenblatt (ibid., s. 40) menar att ”texten 

förkroppsligar verbala stimuli till en särskilt slags intensiv och ordnad erfarenhet – sinnlig, 

intellektuell, emotionell – ur vilken sociala insikter kan uppstå” (min kursivering). 

Litteraturläsning är enligt Rosenblatts synsätt särskilt lämplig för fostran till respekt för de 

mänskliga värdena och effekten blir större då den ”enskilda individens estetiska upplevelse 

intensifieras och utvecklas” (Rosenblatt, 2002, s. 49, originalets kursivering).            

 

 

2.4.2 Langers Litterära föreställningsvärldar 

Langer har utvecklat begreppet föreställningsvärldar (1995/2005) i samband med 

litteraturläsning. Någons föreställningsvärld är den värld av förståelse (idéer, bilder, frågor, 

förväntningar, argument med mera) som personen besitter vid en given tidpunkt (Langer, 

2005, s. 23). Våra föreställningsvärldar befinner sig ”alltid antingen i förändring eller i ett 

tillstånd där de är öppna för förändring” och litteraturläsning är en av många aktiviteter som 

kan förändra, bygga, föreställningsvärldarna (ibid., s. 24).  

       Langer anger fyra faser i byggandet av föreställningsvärldar under litteraturläsning. I den 

första fasen (orienteringsfasen) går man från att vara utanför till att kliva in i textens 

föreställningsvärld. Man söker efter ledtrådar för att förstå karaktärerna, miljön, situationerna 

och deras inbördes relation. I den andra fasen (förståelsefasen) är man i och rör sig genom en 

ny föreställningsvärld. Här prövas idéer för att berika läsupplevelsen. I nästa fas 

(återkopplingsfasen) stiger läsaren ur textens föreställningsvärld för att tänka över vad 
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läsupplevelsen gör för hans eller hennes egen kunskap och erfarenhet, hur textvärlden 

påverkar det egna livet. Denna tredje fas är kraftfull och kan ha genomgripande inverkan på 

våra värderingar och övertygelser. Den fjärde och sista fasen (överblicksfasen) handlar om att 

objektifiera föreställningsvärlden och analysera sin upplevelse. Föreställningsvärlden kan 

jämföras utifrån andra verk och upplevelser och bedömas vara värdiga eller ovärdiga att ta till 

sig. Faserna behöver inte följa på varandra utan kan skifta under och efter en läsning, om de 

alls uppstår. (Langer, 2005, s. 31–36.)  

       I Langers teoribygge ingår alltså både inlevelse och distansering, två förhållningssätt som 

behövs hos läsaren för att läsningen ska få återverkan på det egna livet.  

 

 

2.4.3 Malmgren och Molloy om svenskämneskonceptioner 

1988 föreslog Lars-Göran Malmgren att svenskämnet kunde uppfattas på tre olika sätt vilka 

gav skilda didaktiska implikationer. Ämneskonceptionerna kallade han svenska som ett 

färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Om svenskämnet ses som ett färdighetsämne betonas 

språkträning och den praktiska, vardagliga nyttan med svenskkunskaper. Teknik övertrumfar 

innehåll och undervisningen tenderar att uppfattas som fri från värderingar. Om den 

litteraturhistoriska bildningen istället dominerar har svenskämnet ett bestämt innehåll där 

”kulturarvet” och befästandet av en gemensam referensram lyfts fram som centrala värden. 

Grammatik och språkhistoria behandlas vid sidan av den klassiska litteraturen. Det tredje 

ämnet utgår från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. Ett sammanhängande 

kunskapssökande med utgångspunkt i historiska mänskliga erfarenheter och öppenhet mot 

andra skolämnen utmärker svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I skolverkligheten 

kombineras de tre ämneskonceptionerna i olika grad i olika sammanhang. (Malmgren, 

1988/1996, s. 86–90.) 

       Knappt 20 år senare föreslog Gunilla Molloy (2007, s. 185) en fjärde beteckning: svenska 

som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne, för att belysa hur skolans dubbla uppdrag kan 

förverkligas inom svenskämnet genom att man behandlar språk- och litteraturstudierna i 

demokratiska arbetsformer. 
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2.5 Sammanfattning av bakgrundskapitlet 
 

I detta bakgrundskapitel har jag gjort en kort historisk tillbakablick som visar att skolan alltid 

haft ett fostrande uppdrag tillsammans med sitt kunskapsuppdrag. Svenskämnet har mer än 

andra ämnen utvecklats för att svara mot skolans ideologiska målsättningar. Skönlitteraturens 

har här spelat en stor roll. 

       Nuvarande styrdokument fastställer både skolans fostrans- och kunskapsuppdrag. 

Skollagen och läroplanen talar om de fem värdena människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor. Ämnesplanen för svenska talar om att elever genom 

skönlitteraturläsning ska utmanas till nya tankesätt och vidga sina perspektiv. 

       De fem värdena som romananalysen utgår ifrån har definierats. Människolivets 

okränkbarhet är det viktigaste värdet eftersom respekten för livet är en förutsättning för de 

andra värdena. Individens frihet och integritet respekteras då människans självbestämmande 

och egenvärde erkänns av omvärlden. Att alla människor har lika värde innebär att det råder 

en principiell jämlikhet mellan människor, oavsett deras skiftande egenskaper. Denna 

jämlikhet uttrycks som jämställdhet med avseende på könen, för att förändra det 

genomgående mönstret som har varit och är att män som grupp är överordnade kvinnor som 

grupp. Solidaritet råder mellan människor när man tar hänsyn till både individens och 

kollektivets intressen.   

       Rosenblatt har skiljt mellan en estetisk (personligt engagerad) och en efferent (opersonlig) 

läsart och hon menar att den förra kan ge sociala insikter om de mänskliga värdena. Langer 

har visat hur litteraturläsning påverkar våra föreställningsvärldar i fyra faser. I den tredje 

fasen, återkopplingsfasen, kan värderingar och övertygelser påverkas starkt. Malmgren har 

formulerat tre svenskämneskonceptioner som visar att svenskämnet kan användas olika. 

Molloy har utgått från Malmgren då hon talar om svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

demokratiämne och därmed lyfter fram ämnets fostrande karaktär.   
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3 Metodiska överväganden 
 

 

Metoden som lämpar sig bäst för den undersökning av didaktisk motivering som jag vill göra 

är litteraturläsning. Min undersökning är av kvalitativ natur och jag analyserar mitt material 

utifrån vad tidigare forskning kommit fram till. Förståelsen för ämnet och svaren på 

forskningsfrågorna växer fram med hjälp av teoretiska begrepp och tankemodeller som 

litteraturvetare, didaktiker, filosofer, teologer och sociologer framarbetat enligt vad jag har 

beskrivit ovan. 

 

 

 

3.1 Perssons syn på ”den goda boken” 
 

Litteraturvetarna som jag beskrev i 2.4 kan sägas dela en tilltro till litteraturläsningens 

välgörande verkan på läsaren och därmed samhället. Magnus Persson (2012, s. 16) å andra 

sidan kritiserar ”myten om den goda boken”, som han menar är den idag utbredda 

föreställningen att ”litteraturen är god och genom att läsa den blir man en god människa”. Han 

säger att man inte kan postulera litteraturläsningens automatiska godhet, eftersom litteraturen 

inte står ”utanför eller ovanför världens problem, orättvisor och ohyggligheter, världens 

’ondska’ om man så vill. Litteraturen är en del av denna värld med alla dess brister” (Persson, 

2012, s. 67). Vi bör därför välja att läsa sådan litteratur som utmanar de åsikter och 

värderingar som vi gärna omhuldar och inte undvika provocerande litteratur, framför allt i 

skolan (ibid., s. 25; s. 84).  

       Myten om den goda boken levererar färdiga svar. Litteraturen däremot komplicerar, 

nyanserar och ifrågasätter (ibid., s. 191). Litteraturläsning leder inte med nödvändighet till en 

bättre vandel men den kan utmana vårt ”verklighetssinne” och träna vårt ”möjlighetssinne” 

(ibid., s. 278). Dessa tankar kan kopplas till mitt val av skönlitteratur för undersökningen. 
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3.2 Val av empiriskt material 
 

Utgångspunkten i min undersökning var frågan hur man kan kombinera värdegrundsarbete 

och litteraturstudier. Utifrån detta började jag leta efter romaner som lämpade sig för etiska 

diskussioner med gymnasieelever. Jag ställde upp följande premisser: romanerna skulle vara 

skrivna på svenska i original, publicerade i samtiden, tilltala unga till form och innehåll, 

kunna läsas av båda könen och lyfta flera olika etiska frågeställningar. Både Pojkarna och 

När hundarna kommer uppfyllde i stort sett alla krav och hade dessutom båda fått erkännande 

för sina litterära kvaliteter genom Augustpriset. 

       När jag hade läst Pojkarna leddes jag till När hundarna kommer eftersom de båda är 

skrivna av samma författare. Varför då utelämna Jessica Schiefauers första ungdomsroman 

Om du var jag (2009)? Man kan tänka sig ett fullkomlighetsargument som går ut på att 

romanerna utgör en treklang som ljuder bäst tillsammans och att alla Schiefauers romaner 

borde behandlas. Nu är dock romanerna fristående från varandra, både gällande karaktärer, 

miljöer och genre, och Schiefauer är en verksam författare vilket betyder att hon kan skriva 

fler romaner och det därför inte går att täcka hela hennes författargärning i nuläget.   

       Urvalet gjorde jag främst på grund av närhet i tiden och de spännande etiska frågor som 

Schiefauers senaste romaner väcker. Om du var jag tar förvisso upp värdegrundsrelaterade 

ämnen som vänskapslojalitet, sexhandel och ojämlika kärleksförhållanden men dessa kommer 

i skymundan för bokens många och långa miljöbeskrivningar och fragmenterade 

upptågspassager. De båda senare romanerna föreföll mig mer stimulerande för etisk 

reflektion.         

       Slutligen vill jag understryka att jag inte valde eller valde bort romanerna för att jag 

tyckte att de gav uttryck för en bättre eller sämre moral i sitt innehåll. Jag valde inte de böcker 

som jag gjorde för att de återger en bild av föredömligt beteende utan för att jag bedömde att 

de ger ett bra underlag för reflektion och diskussion kring värden och normer, i likhet med 

Perssons resonemang (se ovan). 
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3.3 Om de två romanerna 
 

Nedan beskriver jag böckerna genom att berätta om deras utförande och vad de säger om sig 

själva i baksidestexterna. Jag sammanfattar också handlingen och presenterar karaktärerna i 

romanerna. Närmare beskrivningar av böckernas handling görs efterhand i analysen som 

följer i kapitel 4.1.  

 

 

3.3.1 Pojkarna  

Jessica Schiefauers roman Pojkarna gavs ut 2011. Den är runt 190 sidor i omfattning och 

indelad i många korta kapitel som grafiskt markeras med en blomma i olika livsfaser. På det 

mörka men färgglada omslaget med masker, fjärilar och en stor blomma går att läsa följande: 

 
På dagarna utstår Kim tillsammans med sina tjejkompisar Bella och Momo killarnas 

kränkningar, men på nätterna dricker de av nektarn från en fantastisk blomma som förvandlar 

dem till pojkar. 

       Kim kan inte få nog av friheten i en annan kropp och blir som pojke också kär i Tony. 

Tillsammans upplever de både spänning och attraktion, och Kim dras in i en värld som blir allt 

vildare och farligare. 

 

Kim, Bella och Momo är barndomsvänner och har växt upp i samma villaområde. Bellas stora 

passion är växter och odling. En dag hittar hon ett skott som på rekordtid växer upp till en 

fantastisk blomma, och de tre vännerna smakar på nektarn. Flickorna förvandlas då till pojkar 

och ger sig ut för att upptäcka världen i en pojkkropp. Bella och Momo drar sig efter några 

nätter ur, men Kim inleder en farlig vänskap med Tony, som tar droger och gör inbrott. Kim 

eggas av de kriminella aktiviteterna och blir också kär i Tony, men avvisas. Blomman far illa 

av att Kim tappar henne på nektar och det leder till en konflikt mellan flickorna. Romanen 

kulminerar när Kim ser Tony våldta en flicka och hon misshandlar honom svårt. Han verkar 

vara död, och för att dölja brottet bränner Momo växthuset med blomman och Kim flyr ut på 

vägarna och gömmer sig i ett ödehus.  
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3.3.2 När hundarna kommer 

Schiefauers senaste roman När hundarna kommer kom förra året (2015). Romanen är runt 

300 sidor men luftigt skriven där de korta kapitlen också emellanåt avgränsas med en svart 

sida som anger en månad. Månadssidorna är tolv och går kronologiskt från ”april” till ”mars”. 

Baksidestexten lyder: 

 
DEN HÄR SOMMAREN 

ÄLSKAR 

TVÅ UNGA MÄNNISKOR VARANDRA 

BORTOM SANS OCH VETT. 

 

DEN HÄR SOMMAREN 

MISSHANDLAS 

EN UNG POJKE TILL DÖDS 

VID EN STILLA INSJÖ. 

 

Ester och Isak är 17 år när de möts och blir förälskade. Efter ett par månader svalnar Isaks 

intresse till hans förvåning och de är på olika platser under sommaren. Isak vill göra slut med 

Ester men då är hans lillebror Anton med i en dödsmisshandel och Isak söker istället tröst hos 

Ester. Anton har tillsammans med en namnlös sparkat ihjäl Simon vid en sjö, efter att ha 

pratat om att Simon säkert är homosexuell. Esters omsorg upplever Isak som kravfull och 

påträngande i samband med rättegången efter mordet och han avvisar henne och söker istället 

sina nya hundars sällskap. Esters vän Veronica råder Ester att glömma Isak eftersom han 

verkar göra henne ledsen. Ester går hem till Isak trots hans avvisande och blir attackerad av 

hundarna. Det gör att Ester får flytta till en annan stad och börja ett annat gymnasium. Hon 

och Isak skiljs ändå åt som vänner.     
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4 Undersökningens resultat 
 

 

I detta uppsatsens huvudkapitel behandlas undersökningens två frågeställningar om hur 

romanerna tangerar skolans värdegrund (vad-frågan) och hur man kan motivera att läsa dem i 

svenskundervisningen (varför-frågan). Resultaten diskuteras och problematiseras sedan i 

relation till tidigare forskning. 

 

 

 

4.1 Frågan om romanernas värdegrundsanknytning 
 

Nedan diskuteras min första forskningsfråga, som är vilka värdegrundsrelaterade frågor som 

Pojkarna och När hundarna kommer kan väcka. Diskussionen är indelad efter de fem värdena 

som skolan ska gestalta och förmedla och utgår från romanernas handlingar och karaktärer.  

 

 

4.1.1 Människolivets okränkbarhet i romanerna 

Frågan om människolivets okränkbarhet aktualiseras av att det i båda Schiefauers romaner 

förekommer svår misshandel som i åtminstone ena fallet leder till någons död. Man diskuterar 

också om inte mördare förtjänar att själv dödas. 

       I centrum av handlingen i När hundarna kommer är kärleksrelationen mellan 17-

åringarna Ester och Isak som inleds på en fest där de båda är främlingar. Tonårsförälskelsen 

möter en stor utmaning när Isaks 15-åriga bror Anton är med om att sparka Simon, en kille i 

Antons parallellklass, till döds vid en sjö några månader senare.  

       Lillebror Anton har hamnat i dåligt sällskap över sommaren där en namnlös ung man 

erbjuder honom berusande bekräftelse i ett sammanhang av öl, hembränt, cigaretter, rakade 

skallar, artonhålskängor, knytnävsslag och CD-skivor med nazistsymboler. En kväll är de två 

ensamma vid en sjö. De dricker och befäster brödraskap. Simon är också där visar det sig, och 

Anton och den namnlöse börjar prata om Simons sexuella läggning, med hänvisning till att 

han har hästsvans och ring i örat. Anton spinner in sig i lögner om att Simon har antastat 

honom och slutsatsen blir att Simon förtjänar att slås ihjäl. De båda söker upp honom och den 

namnlöse börjar sparka ner Simon. Anton viker sig efter ett tag under Simons bedjande blick 
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och undrar om det inte är nog nu? Då slår den namnlöse Anton i ansiktet och misshandeln mot 

Simon fortsätter, men nu är de två som sparkar på den liggande. Anton upplever det som en 

dans, han inser något nytt om sig själv – att han är bra på att slå. Det är en handling som 

driver sig själv framåt och ”[m]edan slagen föll var skallen tom, och kroppen som blev slagen 

var ingen människa” (När hundarna kommer, s. 239). Kroppen hittas morgonen efter. 

       Anton och den namnlöse häktas och i skolmatsalen läser man om mördarnas känslokyla i 

kvällstidningarna. Isak får höra att ”sådana jävlar borde få dödsstraff, de borde torteras 

långsamt till döds, de har förverkat sin rätt att leva” och om sin bror att ”alla som är friska i 

hjärnan tycker att han förtjänar en kula i huvudet”. (När hundarna kommer, s. 182 f.) 

       Gärningsmännen döms till fängelse för sitt brott. En kväll i fängelsets gym uppsöks 

Anton av tre killar som misshandlar honom med ett tillhygge som liknar en slägga. Det är en 

hälsning från den namnlöse, en hämnd för Antons vittnesmål mot honom. Efter misshandeln 

ber Anton om dödsstöten: ”Gör färdigt. För Simon. Och för mig.” (När hundarna kommer, s. 

269, originalets kursivering).  

       Även i Pojkarna sker en misshandel som verkar vara till döds. Till skillnad från När 

hundarna kommer, som behandlar följderna av mordet utförligt både med avseende på 

gärningsmännen, deras anhöriga, offrets anhöriga och rättsväsendets, medias och det övriga 

samhällets reaktion släpps dödsmisshandeln i Pojkarna ganska direkt. Det är mer ett avslut än 

en startpunkt i denna roman. 

       Huvudpersonen i Pojkarna är 14-åriga Kim, som genom att dricka nektar från en 

fantastisk blomma förvandlar sig till pojke. I sin pojkkropp inleder hon en farlig vänskap med 

Tony där kriminalitet och fartfyllda bilfärder är viktiga beståndsdelar. Kim blir kär i Tony 

men han avvisar henne eftersom han inte vill se sig själv som homosexuell. På en fest går 

Tony bort med en förtjust flicka och Kim följer efter dem in i skogen. Hon ser hur deras 

vänslande förändras till att bli en motvilja från flickans sida och ett tvång från Tonys. Flickan 

protesterar mot hans beröring men han trycker fingrar i hennes mun och tränger in i henne 

utan medgivande. Kim upprörs både av våldtäktsakten och av det faktum att det inte är hon 

som är föremål för Tonys begär. Hon fylls av adrenalin och aggression mot Tony, går fram 

och sparkar. Stålhättad känga träffar oskyddad tinning, bröstkorg och hon sparkar sönder 

”pungen och kuken och hela skiten” (Pojkarna, s. 154).   

       Misshandeln avbryts av Kims vän Momos skrik i natten, och Kim tar till flykten. Momo 

har också förvandlats till pojke den här natten och springer efter Kim, men hinner inte ifatt. 

Kim lämnar en lapp till sina föräldrar som uppmanar dem att inte leta efter henne. Hon träffar 

kompisen Bella en sista gång som frågar om det är sant att Kim mördat Tony. Kim svarar att 
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hon tror det, för han rörde inte på sig. ”– Jag måste väl … ge mig av. Bella var tyst ett 

ögonblick. Så nickade hon. – Ja, det måste du.” (Pojkarna, s. 163).  

       Kim ger sig ut på vägarna och bryter sig in i sommarstugor innan hon hittar ett ödehus 

där hon stannar, avskärmad från resten av världen. Det verkar efter en längre tid bli en 

återförening mellan de tre barndomsvännerna Kim, Momo och Bella. Mordet eller 

skuldproblematiken nämns inte mer i romanen. 

       Frågor som morden i de båda romanerna väcker är om mord är ett svårt brott eller inte? 

Simon framställs som ett oskyldigt offer till den namnlöses ondska och Antons medlöperi. 

Hade mordet varit mindre allvarligt om Simon hade gjort killarna ont eller provocerat fram 

våldet? Spelar det in som förmildrande omständighet att förövarna var berusade? Kan man 

mörda någon ”av misstag”, för att man dras med? Hur resonerar de som menade att förövarna 

borde misshandlas de också och skjutas för det som de gjort? Kan man förverka sin rätt att 

leva? Anton verkar vilja dö, både för att sona sitt brott mot Simon och för att göra slut på sin 

egen plåga. Är försoning möjlig, för offer och gärningsman? Även Antons mamma känner 

skuld inför det som har hänt. Kan man bära på skuld för något som ens barn har gjort? När 

Tony mördas sker det under det att han våldtar en flicka. Får man mörda en våldtäktsman? 

Kan man göra som Kim, fly efter ett mord? Vad säger romanernas båda mord om 

människolivets okränkbarhet genom dödsmisshandlingarna och påföljderna?   

       En annan passage som aktualiserar frågan om liv och död är när Tony leker med en pistol 

inför Kim i Pojkarna.  

 
Han tryckte pipans mynning mot tinningen. – I filmer skjuter folk sig själva i huvudet, det är 

bullshit. Om man vill ta livet av sig skjuter man sig i munnen. Snett uppåt, mot gommen. Då är 

det bara att trycka av. Så gjorde han det. Satte pipan i munnen, höll fingret på avtryckaren. 

Något grumligt smög sig in i hans blick, han såg på mig men såg mig inte, läpparna bildade ett 

blekrött O kring den svarta metallen. (Pojkarna, s. 110.) 

 

Kim skräms av Tony, men han tar ut pistolen ur munnen och skrattar. Får man ta sitt eget liv? 

Hur relaterar värdet om människolivets okränkbarhet till självmord? 

       Mordet på oskyldige Simon, misshandeln av våldtäktsmannen Tony och leken med 

dödsstraffs- och självmordstanken kan diskuteras utifrån människolivets okränkbarhet och de 

implikationer som ovan visades att person-begreppet har. I alla fyra fallen rör det sig om en 

unik individ som mänskligheten berövas. Det har föreslagits att ingenting människan gör kan 

ändra på hennes värdighet (Bischofberger, 2010). 
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4.1.2 Individens frihet och integritet i romanerna 

Flera passager i Schiefauers romaner går att koppla till ämnet individens frihet och integritet. 

Jag kommer nedan att beröra delar av handlingen som relaterar till kroppsjagets integritet, det 

psykiska jagets integritet och det materiella jagets integritet, begrepp som beskrevs i 2.3.2. De 

stycken som skulle kunna kopplas till livsrumsjagets integritet (till exempel Antons 

misshandel i fängelset och flickornas begränsningar i det offentliga rummet som beskrivs i 

Pojkarna) utelämnas eftersom de bättre behandlas under andra värdekategorier. 

       I båda romanerna sker sexuella trakasserier, där kvinnors kroppsliga integritetsgräns 

kränks. I När hundarna kommer sker det genom blickar. Huvudpersonen Ester sitter med 

bästa vännen Veronica på ett kafé och lite längre bort sitter ett killgäng från 

yrkesprogrammen. Flera av dem sneglar på Veronicas bröst och utbyter blickar med varandra. 

Veronica uppmuntrar tittandet genom att ta av sig tjocktröjan och luta sig fram över bordet så 

att det ”i hennes urringning blottas en djup klyfta” (När hundarna kommer, s. 22), i vilken en 

av de unga männens blick drunknar i flera sekunder. Kan blickar kränka någons kroppsliga 

integritet? Vilken roll spelar det att Veronica verkar uppskatta att man tittar på hennes bröst? 

       I Esters första möte med Isaks föräldrar utspelar sig följande mellan Ester och Isaks 

pappa: 

 
– Han [Isak] kom hem och sa att han träffat en flicka med ögon som safirer och hår som guld. 

Ska det vara du, det? 

   Ester rodnar. 

– Det ska väl det. 

   Pappans ansikte spricker upp i ett brett flin. Han sträcker fram handen, tar en slinga av Esters 

hår mellan tummen och pekfingret. 

– Ta och klipp av lite då och sälj det, sa jag till honom. Guldkursen är bra och vi behöver 

pengar.  

(När hundarna kommer, s. 51 f.) 

 

Sker det ett övergrepp mot Esters kroppsliga integritet här eller inte? Vilken roll spelar 

pappans intentioner och Esters upplevelse av beröringen och orden? 

       I Pojkarna framställs pojkarnas objektifiering av flickorna som mer traumatisk. 

Högstadieskolan beskrivs som en krigszon mellan pojkar och flickor där den förra gruppen är 

tydligt maktmässigt överlägsen den senare. Kim, Momo och Bella håller ihop under 

sammandrabbningarna. 
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Det hände hela tiden. Några pojkar går förbi några flickor och strax innan de är i jämnhöjd med 

varandra sätter en av pojkarna sin underarm framför gylfen och låter den sprätta upp som en 

ståkuk ut från skrevet. Han spänner armen, knyter näven, härmar ljud han hört i filmerna han sett 

tillsammans med andra pojkar. En annan pojke uppmärksammar hans gest, bidrar med att trycka 

in tungan i kindens insida upprepade gånger. Sedan stämmer de upp i ett unisont ylande, öser 

hela repertoaren av köttiga porrfilmsrepliker över flickorna. (Pojkarna, s. 22.) 

 

De tre vännernas strategi i dessa situationer är att ignorera pojkarnas beteende och till varje 

pris inte visa rädsla.  

 
Men det fanns tillfällen när pojkklungan närmade sig med något obevekligt i blickarna, när vi 

var särskilt utvalda och de ställde sig i en ring runt oss, nära stod de, så nära att deras 

andedräkter bildade en mur framför våra ansikten och det gick inte att vända sig bort för de var 

överallt. De sträckte ut tungorna mot oss och lät tungspetsen spela över våra kinder, de letade 

efter våra läppar, de lät sina pojkhänder glida uppför våra lår och de viskade andra saker, 

skorrande falska kärleksrepliker med honungslena tillgjorda röster. Om du klarade att hålla mun 

hela tiden, om du höll blicken stadigt riktad i marken medan de undersökte dig med händer och 

tunga, då fick du till slut en hård knuff i bröstet och en spottloska framför fötterna. Innan de 

vände och gick väste de att vi var äckliga, att vi var fulfittor, att vi var så djävla vidriga att ingen 

kille någonsin skulle vilja knulla oss om han så fick betalt för det. (Pojkarna, s. 23.) 

 

Det händer att flickorna protesterar, väser åt pojkarna att sluta, vrider sig ur deras grepp, 

spottar pojkarna i ansiktet och försöker komma åt att knäa angriparna. ”Men de var ju så 

hopplöst, orättvist, obegripligt mycket starkare.” (Pojkarna, s. 24)    

       En dag spelar klassen brännboll på gymnastiken. Pojkarna följer flickornas minsta 

rörelser och tar varje tillfälle att flina och kommentera. De busvisslar och applåderar åt Bellas 

gungande bröst när hon springer. Läraren ignorerar beteendet. Efter lektionen ska Kim och 

Bella gå in, men en killklunga blockerar vägen. Bella väjer inte utan går mot dörren. Pojkarna 

tar på henne, försöker klämma på hennes bröst, drar av T-shirten och sportbehån och viftar 

med dem som segertroféer i luften och skrattar. Kim bryter sin förlamning och skriker åt 

pojkarna att ”ni har ingen rätt att göra så!” (Pojkarna, s. 45). För pojkarna är leken över och 

de kastar kläderna på Kim som räcker dem till Bella. Hon stryker den chockade över håret och 

smeker hennes kinder. Momo kommer springande och de tre håller om varandra och tröstar 

varandra med sina kroppar.  

       Vad är skillnaden mellan Veronicas och de tre tjejernas sätt att hantera kroppslig 

integritetskränkning? I Pojkarna beskrivs maktbalansen mellan pojkarna och flickorna som 
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hopplöst ojämn, och det visas till exempel när pojkarna avkläder Bella. I den situationen är 

Bellas autonomi inte tillräckligt stark för att skydda hennes integritet (jfr Bischofberger, 

2011). Hur bistår hennes vänner henne i svagheten och bildar en sköld? Vad skulle mer kunna 

göras? Vilka likheter finns mellan de beteenden som beskrivits ovan och Tonys våldtäkt? 

       Andra människor kan kränka ens personliga integritet genom att överträda kroppsliga 

gränser, men Gren talade också om det psykiska jagets integritet. En person har rätt till 

självbestämmande, åsikter och en privat sfär. Dessa ämnen tangeras flera gånger i När 

hundarna kommer, särskilt i relationen mellan föräldrar – barn, just innan myndighetsåldern 

inträder.  

       När Ester och Isak blir tillsammans hanterar deras föräldrar detta olika. Esters föräldrar 

menar att det är viktigt att inte gå för fort fram när det gäller intimiteten och efter en del 

förhandlande tillåts Isak sova nere i gästrummet. Trots att föräldrarna klargjort att det är 

gästrummet som gäller delar det nyförälskade paret säng hemma hos Ester när de vuxna 

somnat. Isaks föräldrar är mer avslappnade och när Isak ”tar Ester i handen och leder henne 

uppför trappan till sitt rum redan klockan nio på kvällen skrockar de bara menande” (När 

hundarna kommer, s. 56). 

       När Isaks bror Antons rättegång närmar sig vill Ester följa med Isak och vara ett stöd för 

honom. Hennes föräldrar förbjuder henne att göra det. De säger att det är en mordrättegång 

och att de kommer att visa hemska bilder. Ester protesterar och säger att hon inte är någon 

barnunge och måste gå för Isaks skull. Föräldrarna är obevekliga och pappan fastslår att 

frågan inte är förhandlingsbar. Efter bråket med föräldrarna går Ester till Isak och förklarar att 

hon inte får gå på rättegången men tänker göra det i alla fall. Isak säger att inte heller han vill 

ha henne med på rättegången och något går sönder i Ester. 

       Antons hemadress är känd och en natt krossas alla rutorna på familjens bil. Vakthundar 

införskaffas men Esters föräldrar är oroliga. De vill inte att deras dotter ska vara i Isaks hus 

något mer. Ester vill inte lyssna på dem och säger att Isak behöver henne. ”Mamma slår ut 

med händerna, gesten är på en gång bedjande och beslutsam. – Vi måste hindra dig. Det är vår 

plikt. Vi är dina föräldrar.” (När hundarna kommer, s. 214).  Här ser vi hur Esters föräldrar tar 

ansvar för hennes autonomi, eftersom de anser att hon håller på att utveckla sin 

självständighet. Ester delar däremot inte deras syn och trotsar föräldrarna. Hon betackar sig 

deras föräldraskap och rymmer till Isak. 

       Hur långt sträcker sig föräldrars auktoritet över sina barns frihet och autonomi? 

Bischofberger sa att autonomi kan variera och oftast är svagare i livets början och slut. För en 

omyndig tonåring är självbestämmandet inskränkt. Handlar Esters föräldrar rätt när de hindrar 
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sin dotter att dela säng med Isak, följa med honom till rättegången och vara i hans hus? Hur 

ska en omyndig person reagera på sina föräldrars önskningar och förbud gällande den egna 

personen? 

       Grens tredje kategori handlar om att man inte får röra någons materiella tillhörigheter 

utan lov. Stöld är ett återkommande tema i Pojkarna. När Kim förvandlas till pojke kan hon 

umgås med Tony, och tillsammans med hans underlydande kumpan Höken gör de inbrott och 

stjäl kläder, dataspel, cigaretter, sprit, mobiltelefoner, bilar, knivar, bensin, tabletter och 

kreditkort. Tony är domare i tävlingen mellan Kim och Höken. Kim är snabbast och Höken 

utesluts då från räderna som Kim och Tony gör i parkeringshus, lagerlokaler, bakgårdar och 

kontorsbyggnader. Kim vinner bekräftelse för sin duglighet som tjuv av Tony varje gång hon 

kommer tillbaka med sitt byte. Tony ”sorterade ut det som han tyckte var tillräckligt 

värdefullt, han gav mig [Kim] hälften och resten slängde han ut, i rännstenen eller i vägrenens 

sly. Det blev ett långt spår av andra människors tillhörigheter bakom oss där vi dragit fram.” 

(Pojkarna, s. 89).  

       Varför stjäl Tony och Kim? På vilket sätt är deras nattaktiviteter en kränkning av andra 

människors integritet? Tonys och Kims stölder verkar inte vara riktade mot någon person, de 

tar vad de kan komma åt. Skiljer sig dessa brott mot attentatet mot Antons föräldrars bil, som 

också innebar skadegörelse mot materiella egendomar?    

      Vi får i romanen veta något om hur Kim ser på sina handlingar. På sidan 172 i Pojkarna 

säger Kim: 

 
Jag borde väl ha blivit illa till mods av att ta mig in i låsta hus, av att gå i främmande rum och 

leta bland andras saker. Men det var inte så. Jag upptäckte att tomma rum är som konserver av 

andra människors liv. [---] När mörkret föll plockade jag snabbt på mig sådant jag kunde ha 

nytta av. [---] Sedan […] vred jag tillbaka lås och reglar och jag kastade ingen blick i 

backspegeln när jag körde därifrån. 

 

Är inbrott ett brott om ingen blir drabbad? Om ingen kommer på tjuven?  

 

 

4.1.3 Alla människors lika värde i romanerna 

På flera ställen i de båda romanerna berörs ämnet homosexualitet. Kan följande passager 

sägas ge uttryck för homofobi hos karaktärerna Höken, Tony och den namnlöse? 

       I en scen där Kim i sin pojkkropp står och kissar med Höken säger denne: 
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– Du då, Kim? Inte har väl du knullat någon? Någon tjej, alltså. 

   Jag vände blicken mot honom. [---] Det där flinet, att han trodde att han kommit på min 

hemlighet, att han äntligen hade ett övertag. Med ens tyckte jag synd om honom. Hans kropp var 

fettsprängd, hans fingrar var fumliga, hans hjärna var utan fantasi. Förut hade han haft nåd hos 

Tony men nu hade jag tagit hans plats. Han hade ingenting, hans värld var raserad.” (Pojkarna, 

s. 126 f.) 
 

Kort därefter springer Kim och Tony från en brottsplats och faller i skogen. De rullar runt 

tillsammans och Tony hamnar ovanpå Kim med benen på varsin sida och han håller fast Kims 

handleder.  

 
Någonting pumpade i hans [Tonys] kuk, och han visste att jag kände det. [---] Tony for upp som 

om han bränt sig, fumlade med luvtröjan som vridit sig kring bröstkorgen. I hans ansikte lyste en 

underlig skräck. Han frustade till som ett djur innan han fortsatte att springa. Långa steg tog han, 

lät armarna löpa med i full kraft, som om han ville springa ifrån sig själv. (Pojkarna, s. 131 f.) 

 

I När hundarna kommer talar den namnlöse mycket om ”bögar” och det verkar vara en viktig 

del i att lära känna Anton, att undersöka hur han reagerar på frågan om han är homosexuell: 

 
– Totte? Kallas du för Totte? 

   Anton nickar. Han flinar. 

– Låter som ett bögnamn. Är du bög? 

   Det lyser underligt ur hans ögon. Anton vet inte var han ska titta. Han vill ha den där blicken 

och han kan inte tåla den, den är som en hand som vill röra vid honom. 

– Nä. För fan. 

   Han reser sig, klappar sig nöjt på bakfickorna.  

– Bra det, du. Bra det. Kom igen, Totte, vi sticker ut och hittar på nåt. 

(När hundarna kommer, s. 74.) 

 

Månaden senare, i juli-kapitlet, frågar den namnlöse om Anton ska göra något under 

sommaren. Anton svarar att han ska med familjen till Mallorca. 

 
– Dit åker bögarna. Har jag hört.  

   Hans ögon öppnas nu, de svarta skärvorna lyser till när han tittar på Anton. 

– Du får passa röven, Totte. Med den bögfrillan. [---] Säkert att du inte är bög, Totten? 

(När hundarna kommer, s. 97) 
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Frågan upprepas och Anton bekräftar att det är helt säkert att han inte är homosexuell. Gillar 

han brudar och inte killar? ”Ja. För fan.” (ibid.). Den namnlöse verkar fortsatt besvärad av 

Antons frisyr och när han kommer tillbaka från ”bögön” rakar han Antons huvud. Detta gillas 

av gänget.  

       När de är vid sjön i augusti talar de såhär om Simon på håll: 

 
– Ser ut som en bög. 

   Anton flinar. Det känns skönt i magen att höra honom säga så där. 

– Lär han vara. Med ring i örat och allt. 

– Jag sa ju det! En rövknullare! 

   Så vänder han blicken mot Anton. Ljuset lyser ur ögonen.  

– En sån som du. Innan vi fick ordning på dig. 

(När hundarna kommer, s. 130) 

 

Den namnlöse frågar Anton om Simon har gjort något mot honom. Anton säger att det har 

han. ” – Fy fan vad äckligt! Såna skulle man slå ihjäl.” (När hundarna kommer, s. 136). Den 

namnlöse visar sitt förakt mot homosexuella personer, något som Anton dras med i. Skulle 

han ha kunnat göra på något annat sätt? Vad hade priset för det varit? Vad är priset för att inte 

protestera? 

       Höken verkar försöka förändra maktbalansen mellan honom och Kim och ställa sig över 

Kim genom att anklaga Kim för att vara homosexuell. Tony verkar vara rädd för 

homosexuella drifter inom sig själv. Den namnlöse verkar intresserad av att dela in människor 

i kategorier av ”bögar” och ”de som är med i vårt gäng” och Anton anammar hans premisser 

för att bli accepterad. De kan alla sägas diskriminera homosexuella, vara homofobiska. 

Homofoberna beskrivs som sorgliga, oattraktiva personer. Höken är tjock och ointelligent. 

Den namnlöse är ond, vill andra illa. De står båda i kontrast till någon som omfamnar tron på 

alla människors lika värde eftersom de ser ner på homosexuella. Är de då själva värda att ses 

som personer värda respekt och aktning? Låt oss titta närmare på hur den namnlöse beskrivs i 

När hundarna kommer. 

       Den namnlöse avhumaniseras genom romanen genom att aldrig namnges. Han blir en 

demonliknande varelse som står för den rena och okomplicerade ondskan. Om hans kropp 

sägs att han har en ful, hemmagjord tatuering i form av en röd blixt över handryggen. Hans 

ögon återkommer i historien. Den första gången de möts tänker Anton: ”Det är något med 

killens ögon. Som om det satt små svarta skärvor i dem, blanka mörka flisor som verkar ha 

fastnat i blicken.” (När hundarna kommer, s. 65 f). De svarta skärvorna ”lyser till” när han 
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ska säga något homofobiskt (ibid., s. 97) och vid ett annat tillfälle kan man i den namnlöses 

ögon se ”det där svarta ljuset, det där vansinnet som lyser extra skarpt när han har druckit” 

(ibid., s. 116). Han markerar ideologisk samhörighet med nynazister genom en Torshammare 

i svart granit som han bär i ett läderband runt halsen och genom uttryck som ”sieg heil”. 

Mordet på Simon föregås av att den namnlöse plågar en chihuahua på en fest.  

 
– Spola! Spola då! 

   En av killarna trycker på spolknappen. Ur toaletten hörs ett ylande. Han spänner sina stora 

armar, kämpar för att hålla fast hundens kropp när vattnet forsar över den. Klorna skrapar mot 

porslinet, en tufsig tass fäktar i luften. Han tar ett nytt tag, djuret gläfser till av smärta. 

– Mer! Igen! 

   Toaletten spolar. Hunden tjuter. 

(När hundarna kommer, s. 77) 

 

Inte nog med att han är en djurplågare som skrattar rått efter sitt dåd. Han står dessutom inte 

för sina handlingar utan efter mordet på Simon ljuger han i förhören och skyller mordet 

ensidigt på Anton. Kan man säga att en sådan person omfattas av samma värde som Ester 

eller Simon eller någon annan? Vad menar vi med allas lika värde? 

 

 

4.1.4 Jämställdhet mellan kvinnor och män i romanerna 

Hela romanen Pojkarna lyfter frågan om hur friheten att vara och att göra skiljer sig för 

kvinnor jämfört med män. Vilka villkor ändras om en flicka plötsligt skulle förvandlas till en 

pojke? 

       När klassen spelar brännboll i skolan har flickorna lärt sig att inte ta i, inte göra sitt bästa. 

Om de slår med ”killracket” och springer helvarv straffas de med tillrop och busvisslingar 

från pojkarna. När de är bara flickor är det en annan sak, då är de fria att spela spelet fullt ut. 

Det är alltså inte oförmåga som hindrar flickorna under brännbollen att göra bra ifrån sig utan 

pojkarnas reaktioner på kvinnlig prestation. Man kan säga att de upprätthåller genusstrukturen 

att flickor ska vara sämre på sport än pojkar. Flickorna underordnar sig det ojämlika 

genussystemet och kan så sägas ha del i sitt eget förtryck, något som Hirdman citerad ovan 

också skrivit om. Situationen kan emellertid liknas vid att klandra en som ligger för att ta 

emot slag av en som står. Skuldbördan kan vara olika stor, men också variera med situationen. 

Gymnastiklärarens uteblivna kommentar blir en bild av att vuxenvärlden står bakom 
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ojämlikheten mellan könen och upprätthåller genussystemet. Skiljer sig ansvaret för att skapa 

jämställdhet mellan kvinnor och män mellan könen, mellan generationerna? Vilket ansvar har 

staten jämfört med individen? 

       När Kim, Momo och Bella förvandlas till pojkar är det mycket som förändras i 

omvärldens sätt att bemöta dem.  

 
Vi mötte pojkar. Våra blickar mötte deras en bråkdels sekund och sedan såg de liksom förbi, vid 

sidan av våra ögon. Det var underligt. Inga hala glidande blickar, inget begär, inga flinande 

munnar, ingenting som smet in under huden och bet sig fast. Bara en glasartad, fjärrskådande 

blick som varken såg eller såg bort. [---] [Blickarna] var annorlunda. (Pojkarna, s. 53 f.) 

 

Flickorna bjuds in i pojkarnas värld, där man kan ta droger och begå brott. Där man bemöts 

med respekt men där inbördes hierarkier är viktigt. Där uttryck för sexualiteten kan beskrivas 

explicit: ”Kuken fylldes med blod, växte i min hand” (Pojkarna, s. 72), och inte i metaforer: 

”röra vid kronbladen” (ibid., s. 32), som i flickornas värld. Hur skiljer sig verklighetens 

villkor för kvinnor och män? Hirdman föreslår att gränsöverskridande kan vara en nyckel till 

jämställdhet. Hur påverkar de erfarenheter som flickorna gör i sina pojkkroppar deras 

förståelse av sin könsidentitet? Vilka tankar väcks i läsaren av skillnaden mellan flickors och 

pojkars världar? 

       Jämställdhetsfrågan kan också aktualiseras i kärleksrelationen mellan Ester och Isak. Vad 

är en jämställd relation mellan en kvinna och en man?  

       Innan Ester och Isak ska gå på sin första dejt lånar Isak pengar av sin lillebror för att 

kunna bjuda Ester. När de ska betala inträdet till Parken för Isak talan och ber killen i entrén 

om två biljetter.  

 
Ester skakar på huvudet.  

– Jag har pengar.  

   Men Isak vill inte lyssna på det.  

– Lägg av. Jag betalar. 

(När hundarna kommer, s. 44.) 

 

Isak hämtar sitt beteende ur en gammal tradition som säger att mannen ska betala för kvinnan 

när de går ut tillsammans. Det signalerar att han är beredd att ta sitt ansvar som 

familjeförsörjare i ett framtida äktenskap. Hon kan vila tryggt i att han förser henne med det 

hon behöver. Så föreslås ett genuskontrakt där kvinnan erbjuder sin skönhet och mannen sin 
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styrka. Vilka problem för jämställdheten kan detta beteende innebära? Hur kan det 

motverkas? Isak lånar pengar av sin bror för att kunna bjuda ut Ester. Vilket olika sorters pris 

kan vi betala för att upprätthålla genussystemets könsroller? 

       I början av Isak och Esters relation är allt förunderligt och spännande. Känslorna vänder 

emellertid för Isak och på deras tremånadersdag säger han att han vill ta en paus för att reda ut 

vad han känner. Strax efteråt åker Isak med sin familj till Mallorca och där har han sex med 

en tjej från Tyskland tre gånger. Ester funderar på att kyssa en rödhårig kille som hämnd för 

att Isak inte känner lika starkt för henne som hon för honom, men hon förmår inte göra det. Är 

likvärdiga känslor en förutsättning för en jämlik relation? Kan man klandra någon för att inte 

älska en tillbaka? Vilka konsekvenser för den framtida relationen mellan Isak och Ester får 

deras tillfälliga förbindelser med andra? 

       Isak filar på göra-slut-repliker men så sker mordet på Simon, Anton häktas och allt vänds 

uppochner. I sitt chocktillstånd går Isak till Ester för tröst och trygghet. Hon förstår vad som 

händer men njuter av att få tillbaka Isak, vilka omständigheter som än ligger bakom. ”Ett rum 

och en dörr och Esters nakna kropp, det är inte vad Isak önskar, inte vad han vill – det är 

livsnödvändigt.” (När hundarna kommer, s. 153). De har sex för att Ester vill ha Isak och för 

att Isak behöver det: ”hennes kropp är en varm tröst i mörkret” (ibid., s. 208). Hur kan 

relationen nu tolkas? Är den ett uttryck för jämlikhet mellan de båda parterna? Vad utgör 

skillnaden mellan en jämställd kärleksrelation och en som inte är det? Gör Ester fel som 

utnyttjar situationen för att få tillbaka Isak och binda honom till sig när han är svag? Gör Isak 

fel som utnyttjar Ester för att genom tröstsex få sina psykologiska behov mötta? Vem bär det 

största ansvaret för att upprätthålla ömsesidighet och en jämställd relation här eller för att 

avbryta det som sker? 

       Esters kärlek upplevs av Isak som kravfylld och han står inte ut med ”all denna 

förlamande omsorg som Ester vill ge honom” (När hundarna kommer, s. 218). Hon vill följa 

med till rättegången mot hans vilja, hon vill alltid vara nära honom och försummar därför 

skolan och hon tänker gå hem till honom trots att hennes föräldrar har förbjudit henne. Hon 

vill ha hans uppmärksamhet och bekräftelse. De båda hundarna Bruno och Roxy däremot, 

som familjen skaffar efter skadegörelsen mot bilen, ”kräver inget annat än att få ligga vid 

någons fötter, att få lägga huvudet i någons knä” (ibid., s. 212). Isak slappnar av i deras 

närvaro och känner sig inte ensam. Han får huvudansvaret för Roxy. På kvällen när det är 

dags att sova väntar Roxy på att Isak ska klappa på täcket, och då hoppar hon ”upp vid 

fotänden, rullar ihop sig där och kräver absolut ingenting” (ibid.). Hundarnas sällskap är nog 

för Isak, och han vill egentligen skrika åt Ester, köra ut henne ur huset och göra sig fri. ”Men 
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hur gör man sig fri från en människa som valt bort allt för ens egen skull? Hur gör man sig fri 

från någon som liksom bara ångar av välvilja och godhet? Nej, det går inte.” (ibid., s. 219). 

Situationen är dock ohållbar och i ett pressat läge skriker Isak på Ester. Ester känner sig 

skrämd av både Isak och de morrande hundarna och springer därifrån. Hon gråter hos 

kompisen Veronica och får bo där några dagar eftersom hon fortfarande är i bråk med sina 

föräldrar. Isak kommer och säger förlåt och de blir tillsammans igen. Men fortfarande finns 

obehaget inför Esters kvävande omsorg och hennes begär efter honom. Det plågar Isak att han 

inte sett vad som höll på att hända med Anton under sommaren. Han hade varit för upptagen 

med Ester för att lägga märke till sin bror. Isak anklagar Ester för att ha gjort anspråk på att 

han skulle ägna varje sekund av sin tid åt henne: ”– Du ville så mycket, du ville bara … ha. 

Av mig. Och under tiden var Anton … under tiden blev han … jag borde ha sett. Men det 

gjorde jag inte.” (ibid., s. 262). Tillslut bestämmer sig Isak för att avsluta relationen. Ester är 

mycket ovillig. Isak är allt hon har efter att ha brutit med sina föräldrar och sin bästa vän för 

Isaks skull. Han har uppslukat hela hennes värld, och trängt undan familj, vänner och 

skolarbete. Hon har stängts ute men vill in igen. Hon hamrar med knytnävarna på Isaks hus 

och skriker att ”han ska släppa in henne och att hon ska slå ihjäl honom och att hon älskar 

honom, att han kan dra åt helvete och att han inte kommer undan” (ibid., s. 278) innan hon 

krossar en ruta med armbågen. Hundarna går till anfall och hugger Ester så att hon blöder 

kraftigt. Ester åker till sjukhus och det är den sista spiken i tonårsromansens kista.   

       Vad skiljer relationen mellan människor och relationen mellan människa och djur? Hur 

relaterar svaret på den frågan till tanken om jämställdhet? Varför slutar Ester och Isaks 

kärleksrelation och vad har hundarna med saken att göra? Vilka krav kan man ställa på 

varandra i ett jämställt förhållande? När blir kärleken osund och man tvingas ”bita ifrån”, med 

eller utan hundar?   

       En återkommande symbol är det silverhjärta som Isak ger Ester för att dela i två halvor 

som de båda bär om halsen. Det kan ses som en sorts förlovningsring. Under sommaren kastar 

Ester i ilska ut sin halva i sjön. Isak tar av sin för att ge tillbaka den i ett brev till Ester där han 

förklarar att han älskar henne men inte vill vara tillsammans med henne. Brevet kommer på 

avvägar men i bokens slut har Ester hittat det och hjärthalvan som Isak vill ge tillbaka. 

 
– Det känns lite … orättvist. Bara. 

– Orättvist? 

– Ja. Du kan inte få tillbaka mitt för jag … jag har det inte kvar. Jag slängde det. 

   Isak låter förvånad men inte arg. 
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– Slängde du det? 

   Ester tvinnar en hårslinga runt fingret. 

– Ja, i sjön. Det var i somras, jag var så arg på dig, det var ju innan allting. Jag skulle vilja ge 

tillbaka det, men det går ju inte. Och då är det ju … ojämnt. Liksom.   

(När hundarna kommer, s. 297)   

 

Isak hittar den försvunna hjärthalvan efter islossningen i sjön. Så har de båda fått tillbaka sina 

hjärthalvor. Silverhjärtat blir en symbol för en tonårsförälskelse där man delar sitt hjärta med 

någon men sen återlämnar det till varandra. Kan det också vara en metafor för jämställdheten 

i ett förhållande? Vad händer om man inte ger eller får lika mycket i och efter ett förhållande? 

 

 

4.1.5 Solidaritet mellan människor i romanerna 

I bakgrundsavsnittet skrev jag om solidaritetsprincipen att det bör råda en balans mellan 

individens intressen och kollektivets. Handlingen i Pojkarna aktualiserar frågan om solidaritet 

på många olika sätt. 

       Bella, som brukar beställa fröer till sitt växthus, får en lördagsförmiddag ett paket. 

Förutom varorna som hon har beställt finns där också en liten plastflaska med en grön klump 

på botten. Ur klumpen växer ett skott och när Bella planterar skottet växer på rekordfart en 

stor och vacker karnivor, en köttätare, upp till de tre vännernas förtjusning. De undersöker 

henne och finner att det i kronans mitt, vid pistillernas fötter ligger små bollar. Kim punkterar 

det tunna skinnet med en skalpell och ur säcken väller en ”tjock, gulaktig vätska” (Pojkarna, 

s. 40) ut. En söt doft som av honung sprider sig i växthuset från nektarn.  

       De tre vännerna har en maskerad i växthuset. Kim får idén att blanda nektar i teet. Bella 

utbrister: ”– Låtom oss sluta en pakt, mina herrar. Låtom oss brygga ett Magiskt Serum och 

dricka tillsammans. Låtom oss aldrig andas ett ord till någon dödlig om vår dryck, vad som än 

må ske!” (Pojkarna, s. 49). Flickorna dricker och förvandlas till pojkar. Efter den första 

nattens äventyr förvandlas de i gryningen åter till flickor och de ligger tätt tillsammans i 

skogen. Momo säger: ”Vi måste vi [sic.] lova, på heder och samvete, att vi aldrig berättar om 

det här för någon levande människa. Vi måste lova!” (ibid., s. 58). Vännerna lovar att bevara 

denna deras hemlighet.  

       Efter några nätters pojkäventyr drar sig emellertid Bella tillbaka från leken och strax 

därefter Momo också. Kim blir den enda som suger nektar och söker kickar genom umgänget 

med Tony och hans kriminella upptåg. Vad gör detta med väntrion? Kim har inte brutit mot 



 39 

paktens ord men kanske mot dess anda? De var tre vänner, en enhet, som inledde äventyret, 

men nu är Kim ensam om att fortsätta, trots att de andra två har dragit i bromsen. Visar Kim 

brist på solidaritet? Eller är det de andra två som ska klandras? Vilka kopplingar finns det 

mellan vänskapslojalitet och solidaritet? 

       Det visar sig efter ett tag att blomman inte mår bra. Bella menar att blomman behöver få 

vara i fred och vårdar henne med hjälp av en sprayflaska. Men Kim kan inte få nog av 

äventyren i pojkarnas värld. Trots att Bella förbjudit Kim att ta av nektarn smyger hon i natten 

ut i Bellas växthus och petar hål på en nektarsäck för att komma åt ”den gyllene vätskan” 

(Pojkarna, s. 102).  

       Situationen för blomman förvärras av Kims fortsatta nektarkonsumtion. Blommans 

rotknölar blir svampiga. Bella ger diagnosen: ”Hon ruttnar. Inifrån. [---] Med tiden ska hon 

fälla kronbladen, vissna och skrumpna. Men hon ska inte ruttna.” (Pojkarna, s. 113). Kim 

anklagas för att ligga bakom blommans förfall, men hon nekar. I den stunden går en tvär 

spricka genom trion. Det är Bella och Momo mot Kim.  

       Bella sätter hänglås på växthuset men inbrott är en lätt match för Kim som måste få tag i 

sin förvandlingsdryck. Med hjälp av en bit metalltråd bryter hon sig in och böjer sig girigt 

”över blommans huvud” (Pojkarna, s. 116). Momo söker upp Kim för att försöka förmå 

henne att sluta med sitt destruktiva beteende, som inte bara skadar blomman utan också var 

och en av de tre flickorna: 

 
Bella … jag börjar bli orolig för henne. På dagarna står hon i telefonkö hos utländska 

botanikinstitut och om nätterna sitter hon vid datorn och letar. Jag var där igår, hon såg ut som 

ett lik när hon öppnade och sade att hon inte hade tid. Hon mumlade om livsuppehållande 

åtgärder och DNA och pollinering och hon lät så konstig på rösten, Kim, hon har blivit så 

annorlunda. Jag känner inte igen henne. (Pojkarna, s. 136.)  

 

Kim lyssnar på Momo och håller sig i sitt flickrum några nätter. Men en morgon får Kim sin 

menstruation och rusar i panik ut till växthuset. Hon viskar: ”Förlåt mig, förlåt mig detta men 

jag kan inte leva annars.” (Pojkarna, s. 140) och suger glupskt i sig av den söta nektarn. Bella 

blir förfärad när hon kommer ut och ser Kim i växthuset. Hon knuffar undan förövaren för att 

kunna undersöka blomman och sprayar varligt med växtnäring. Bella förebrår Kim: ”Du 

kunde ha dödat henne. Du tar all kraft ifrån henne och du bryr dig inte det minsta om det, så 

länge du får dina kickar.” (ibid., s. 142).  
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Bella inser situationens ohållbarhet och ringer till botanikinstitutet som ska komma och ta 

hand om blomman. Kim gör dock en sista räd. När hon kommer tillbaka efter misshandeln av 

Tony ser hon blomman cancersjukt hängande med flera av kronbladen fallna. Minsta pust från 

Kim får de kvarvarande skrumpna kronbladen att falla ner. ”Kvar var ett gapande jack i 

hennes huvud. Det gulvita pollenpudret hade fått en fadd, brungrön färg.” (Pojkarna, s. 156). 

Blommans historia slutar med att Momo bränner ner växthuset samma morgon. 

       Kims utsugning av blomman kan tolkas allegoriskt som människans uttömmande av 

naturresurser och appliceras på olika miljöproblem. Vad händer när människan tar mer av 

naturen än vad som kan återskapas? Vad finns det för likheter mellan vårt beroende av olja 

och Kims beroende av den förvandlande nektarn? Vad blir konsekvenserna för klimatet om 

man jämför med blommans öde? Var kommer den mellanmänskliga solidariteten in i bilden? 

Här kan talas om klimatförändringarnas sociala aspekter, eftersom de fattiga som inte gjort sig 

skyldiga till växthusgasutsläppen blir de som drabbas värst.   

       Både Kims svek mot vännerna, hennes utsugning av blommans resurser och de stölder 

hon begår (som behandlades närmare ovan rörande integritetsvärdet) kan sägas vara brist på 

solidaritet och det skedde för att få kickar. Boken kan väcka frågan om hur vi själva brister i 

solidaritet till våra medmänniskor för de kickar vi eftersträvar. Vad griper vi girigt efter på 

bekostnad av de andra? Vad är vägen till mer generösa, solidariska livsstilar? Kim verkar 

kluvet ångerfull inför sitt beteende, hon är ledsen för det hon gör samtidigt som hon stjäl från 

blomman. Finns förlåtelse? 

       Diskussionen ovan har främst rört fall då individen sätter sina intressen över kollektivets, 

som när Kim för att förvandla sig till pojke sviker sina vänner och förstör en blomma som 

många skulle kunna ha glädje av. Men i När hundarna kommer kan vi läsa om en situation 

där kollektivets intressen trycker undan individens. Det är när tidningarna börjar skriva efter 

mordet. Det blir ett mediedrev mot gärningsmännen där de utmålas som ondskefulla och 

kallsinniga. Kvällstidningarna skriver om ”isande hat hos någon som borde vara för ung för 

att vara så ond” (När hundarna kommer, s. 182.). Folk vill läsa om hur känslokalla mördarna 

varit och genom TV-soffsamtal, krönikor och prat i matsalar och personalrum kommer 

kollektivet fram till att pojkarna som står anklagade inte är pojkar utan ”monster” (ibid., s. 

204).  

       Även förövarnas familjer drabbas av medias agerande och kollektivets ilska. En morgon 

skyltar löpsedlarna med att hemligstämplade protokoll har läckt ut och att den som köper 

tidningen kan läsa om ”mördarnas bakgrund och hemförhållanden, skolbetyg och klassfoton, 
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vårdjournaler och straffregister” (När hundarna kommer, s. 208). Tidningarna säljs och läses. 

Det är efter detta som någon ur den upprörda massan krossar rutorna på Antons familjs bil.  

       Vilka principer ska vara vägledande för media i intressekonflikten mellan allmänhetens 

nyfikenhet och individens integritetsskydd? Vilka konsekvenser kan det få när kollektivets 

intressen överskuggar individens, som i Antons familjs fall? Kan man vara solidarisk mot en 

brottsling? Hur kan det ta sig uttryck?                      

 

 

 

4.2 Frågan om motiveringar att läsa romanerna 
 

Nedan diskuteras min andra forskningsfråga, som är hur en svensklärare kan motivera att läsa 

Pojkarna och När hundarna kommer för sig själv, eleverna och skolledningen. Diskussionen 

är indelad efter de tre målgrupperna och utgår från romanernas kvaliteter och tidigare 

forskning. 

 

 

4.2.1 Motivation för läraren 

Molloy (2002) har visat att tillgången på böcker är en betydande faktor i lärares litteraturval. 

Vilka romaner som finns i klassuppsättning i skolbiblioteken avgör ofta vilka böcker som 

sätts i händerna på eleverna. Hur är det då med de relativt nyutgivna Pojkarna och När 

hundarna kommer? Om de inte finns på skolan, kan det finnas skäl att köpa in dem för att 

svenskläraren ska kunna använda dem i undervisningen? 

       En svensklärare skulle kunna resonera i termer av andras erkännande inför valet av 

skönlitteratur i undervisningen. Pojkarna och När hundarna kommer har båda vunnit 

Augustpriset, och det kan ses som en litterär kvalitetsstämpel. Böckerna är därför aktuella och 

omtalade. Genom att läsa dem kan läraren visa hur eleverna kan ta del i kulturdebatten och så 

känna att de läser för mer än skolan. Läraren kan hämta material till undervisningen från 

tidningars recensioner, bloggar, P3-dokumentären om mordet på John Hron och den 

nyutkomna filmatiseringen av Pojkarna. Intertexter som ligger nära i tiden kan verka 

motiverande och stimulerande på läraren som därigenom kan entusiasmera eleverna. 

       Det är önskvärt att läraren själv är förtrogen med den litteratur som hon eller han 

rekommenderar till sina elever. Genom min egen läsning av romanerna har jag fångats av 
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både språk och innehåll och fått en angenäm och tankeutmanande estetisk upplevelse. 

Rosenblatt (2002, s. 40) menar att litteraturens styrka ligger i att texten kan förkroppsliga 

”verbala stimuli till ett särskilt slags intensiv och ordnad erfarenhet – sinnlig, intellektuell, 

emotionell – ur vilken sociala insikter kan uppstå”. Dessa insikter, som kan uttryckas i 

läroplanens formuleringar om de fem värdena, kan förstärkas genom att ”den enskilda 

individens estetiska upplevelse intensifieras och utvecklas” (ibid., s. 49, originalets kursiv). 

Böckerna i sig erbjuder en god grund för en stark estetisk upplevelse, och på Rosenblatts 

uppmaning kan en lärare än mer motiveras att genom sin undervisning förstärka och utveckla 

elevernas läsupplevelse. Detta kan ske genom loggboksskrivande, litteratursamtal eller att gå i 

dialog med texten på olika sätt. 

       Som lärare kan man samtidigt känna obehag inför litteratur som berör starkt. Molloy 

(2002, s. 147; s. 190) har i sina intervjuer funnit att lärare inte vågar prata om känsliga ämnen 

med sina elever och väljer bort litteratur som är ”för nära”. Även kollegor och föräldrar kan 

kritisera läsning som tar upp svåra ämnen, som våld och sex. Det innebär en utmaning 

eftersom reaktioner på en text avslöjar läsaren på ett sätt som kan skapa förlägenhet menar 

Molloy (2002, s. 148). Persson (2012, s. 85) är inne på samma tanke när han skriver att 

litteraturen ”vet saker om läsaren som läsaren inte själv vill veta”. Som lärare får man tänka 

igenom hur man vill bemöta reaktioner som kan uppstå ur läsningen av Pojkarna, som tar upp 

könsidentitetsproblematik, sexualitet och flykt från föräldrar, och När hundarna kommer, som 

tar upp dödligt våld, sexuella erfarenheter och hundattacker. Vilka erfarenheter kan 

gymnasieeleverna själva bära på? Är man villig att anta utmaningen att brottas med dessa 

ämnen tillsammans med sina elever kan det vändas till en motivering för läraren att föreslå 

böckerna. Persson (2012) stöder att man ska ta in provocerande litteratur i klassrummen, som 

vi såg i metodavsnittet, eftersom den utmanar vårt tänkande.  

       Som lärare har man skyldighet att tillmötesgå både sina elevers och skolledningens 

intressen. Valet att läsa Pojkarna och När hundarna kommer kan sägas samtidigt möta 

elevernas önskan om att läsa en bok som tilltalar dem och skolledningens krav på att 

styrdokumenten ska följas. En lärare kan för sig själv motivera valet av romanerna med att de 

innebär en symbios av elevernas lust och skolledningens krav. Vidare ska dessa båda aspekter 

utredas i tur och ordning.        
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4.2.2 Motivation för eleverna 

Elever kan motiveras att läsa en bok om de upplever att den är överkomlig och samtidigt 

utvecklande. Både Pojkarna och När hundarna kommer är korta (188 respektive 299 sidor) 

och går relativt fort att läsa. När hundarna kommer är längre än Pojkarna men samtidigt går 

många sidor i den åt till kapitelindelande och språket är enklare, vilket gör att de båda 

romanerna kan läsas på ungefär samma tid. Snabbt bladvändande och en känsla av att snart 

vara i mål kan verka motiverande för elevens läsning.  

       När hundarna kommer har en tydlig kronologi i sin narration, där årets tolv månader 

avlöser varandra explicit. Romanen byter däremot fokalisator ofta, mellan nästan vart och ett 

av de korta kapitlen. Vi följer historiens gång ur både Isaks, Esters, Antons synvinkel, men 

berättelsen återges också ur sjöns perspektiv på återkommande ställen. I Pojkarna är Kim det 

ständiga berättar-jaget. Här använder sig Schiefauer däremot av anakronismer och läsaren 

lämnar primärhistorien (Nikolajeva, 2004, s. 206) och slängs fram i tiden genom prolepser i 

början, mitten och slutet av romanen. För att eleven ska behålla intresset för romanen måste 

hon eller han ha en litterär repertoar som matchar böckerna. Om läsaren inte är van vid att 

skifta perspektiv (eller att tänka att en sjö kan ha ett perspektiv) och göra tidshopp kan 

utmaningen att läsa romanerna vara för stor och boken riskerar att avvisas. Då måste läraren 

hjälpa eleven att hitta lässtrategier för att ta sig igenom romanerna. 

       I sin forskning kommer Molloy (2002, s. 328) fram till att de flesta tonåringar verkar 

uppskatta texter som ligger ”nära en verklighet som de kan känna igen” och igenkänning är en 

framgångsfaktor för en bok som vill bli läst. Kan gymnasieelever finna en subjektiv 

förankring i Pojkarna och När hundarna kommer? I båda romanerna möter eleverna personer 

som är i deras egen ålder eller i en ålder som de har passerat. De brottas med sin självbild och 

en kropp i pubertal förändring, de reflekterar kring sin könsidentitet och relationen till det 

motsatta könet, de upplever lojalitetskonflikter i förhållande till gamla vänner när nya 

relationer inleds och de befinner sig i en frigörelseprocess från sina föräldrar. Dessa frågor 

kan förmoda röra sig i de flesta tonåringars tankevärld i olika utsträckning och på så sätt kan 

man säga att det finns beröringspunkter mellan elevernas verklighet och romankaraktärernas. 

Detta bekräftas av Molloy (2002, s. 309) som skriver att hennes forskning visar att tonåringar 

vill läsa om ”makt, maktlöshet och sexualitet kopplat till konflikter om klass, kön, etnicitet 

och generationer”.  

       Mycket skiljer sig emellertid mellan romanvärlden och verkligheten. I Pojkarna beskrivs 

en magisk förvandling genom blommans nektar och När hundarna kommer beskriver extremt 

olyckliga situationer som de flesta eleverna förhoppningsvis är skonade från. Ändå kan man, 
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likt Persson citerad i metodavsnittet, säga att det är i litteraturens experimenterande som vi 

tränar vårt ”möjlighetssinne” och de framfantiserade historierna kan rent av säga något 

mycket sant om verkligheten. Därför kan även de delar av litteraturen som ligger långt från 

elevernas vardag förefalla dem relevant. Dessutom skriver Schiefauer i sitt efterord till När 

hundarna kommer, som har inspirerats av verklighetens våldsbrott: ”Det är inte en sann 

berättelse. Men den är inte heller osann.” Molloy (2002) bekräftar att tonåringar gärna läser 

om händelser som hänt på riktigt. 

       Även om de båda romanerna är tämligen nyskrivna bär de på spår av en tid som kan 

verka främmande för den som är ung idag. En gymnasieelev som läser När hundarna kommer 

skulle kanske förvånas över att Ester och Isak ringer varandras hemtelefoner och lämnar 

meddelanden till den andres familjemedlemmar istället för att sms:a (s. 100) och att 

tonåringarna vid flera tillfällen verkar titta på det som visas på TV i realtid istället för att 

använda on demand-tjänster (s. 162). Att vara beroende av kontanter (s. 231), spela kort (s. 

163), skriva brev (s. 133) och läsa papperstidningar (s. 182) känns tämligen exotiskt att läsa 

om. Ändå är detta detaljer som inte förtar helhetsintrycket. Många elever kan säkert 

fortfarande känna igen sig i svårigheten att börja använda linser som Isak upplever (s. 13), 

glädjen över att ha en hund som Anton känner (s. 24) och vreden mot oförstående föräldrar 

som Ester ger uttryck för (s. 215). Dessutom finns det få beskrivningar av kläder och 

Schiefauer använder inte så mycket slang i dialogerna. Detta är annars något som kan göra att 

en ungdomsroman snabbt känns utdaterad. 

       För att motivera en elev att läsa en viss bok måste läraren slutligen känna sin elev. 

Molloy skriver: ”En första förutsättning för att läsaren utifrån sina allmänna och litterära 

repertoarer inte ska avvisa texten, är att han/hon på något sätt finner sig själv och sina frågor i 

den. För läraren blir ett första steg att se vilka frågor som tonåringar för med sig till skolan.” 

(2002, s. 315). Elever finns inte för att romaner ska bli lästa utan romanläsningen är till för 

eleven och måste motiveras utifrån dennes person. Detta knyter an till Malmgrens tredje 

svenskämneskonception, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, där undervisningen 

utgår från eleven och dennes erfarenheter och intressen. 
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4.2.3 Motivation för skolledningen 

En lärare kan motivera att använda Pojkarna och När hundarna kommer för skolledningen 

genom att hänvisa till skollagen, läroplanen för gymnasieskolan och ämnesplanen för svenska 

i gymnasiet. 

       Som jag nämnde i bakgrundskapitlet säger skollagen att utbildningen inom det svenska 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta både kunskaper och värden. Fem centrala 

värden utrycks och det skrivs fram att lärare ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. Genom utredningen av min undersöknings 

första delfråga visade jag hur det finns beröringspunkter med alla de fem värdena 

(människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor) i Schiefauers 

behandlade romaner. Om jag som lärare använder dessa i undervisningen kan jag följa 

skollagens föreskrifter att göra eleverna förtrogna med de värden som skolan framhåller som 

vägledande för mänskligt handlande. Genom att hjälpa eleverna att relatera värdefrågor till sin 

läsupplevelse kan jag främja de mänskliga rättigheterna och motverka kränkningar. Böckerna 

lämpar sig alltså väl för värdegrundsarbete. Att läsa om Kims dragning till att förvandla sig 

till pojke trots de konsekvenser det får för blomman och barndomsvännerna utgör ett bra 

underlag för att föra värdegrundssamtal med eleverna. Man kan också stimulera eleverna till 

att resonera etiskt utifrån historien om Ester och Isak och den påverkan som familjetraumat 

som uppstår efter dödsmisshandeln av Simon har på deras kärleksrelation. 

       Vidare talar Lgy 11 om att skolan ska främja förståelsen för andra människor och träna 

förmågan till inlevelse hos eleverna. Detta kan göras genom skönlitteraturläsning. I 

romanerna inbjuds läsaren att liksom Kim känna hur det är att inte vara bekväm i sin 

kvinnokropp och att gå i Antons fängelsetofflor. Beskrivningarna av personer som är 

människor med samma känslor som vi fast i okända situationer kan leda till en ökad empati 

för personer som många annars inte identifierar sig med, som transpersoner och kriminella. 

Fiktiva historier kan få oss att leva oss in i andras bevekelsegrunder och motiv för olika 

handlingar och val. Genom att läsa Pojkarna och När hundarna kommer kan en lärare med 

sina elever pröva konsekvenser av olika alternativ, som Lgy 11 också säger, och erfara hur 

skönlitteratur kan vara ”en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Lgy 2011, s. 9). På 

uppmuntran att ifrågasätta romanerna tränas också det läroplansföreskrivna kritiska tänkandet 

hos eleverna. Borde inte Veronica vara arg på Ester som försummat henne ända sedan hon 

träffade Isak, i stället för att helt villkorslöst ställa upp när Ester är ledsen? (När hundarna 
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kommer, s. 230 f). Är det rimligt att bo i ett ödehus flera år utan att bli upptäckt, som Kim i 

Pojkarna?   

       Ämnesplanen för svenska talar om svenska skönlitterära verk och böcker författade av 

kvinnor. Angående detta bidrar läsningen av Schiefauers romaner till att eleverna får en 

mångsidighet i sina läserfarenheter, då böckerna är skrivna på svenska och av en kvinna. 

Majoriteten av alla skönlitterära verk är ju skrivna på ett annat språk och av en författare med 

ett annat kön. Genom sin litterära attraktionskraft kan både Pojkarna och När hundarna 

kommer suga in läsaren i nya föreställningsvärldar och som Langer uttryckt det kan 

återkopplingsfasen, föreställningsbyggandets tredje fas, ha genomgripande inverkan på 

elevens värderingar och övertygelser. Ämnesplanens mål, att skönlitteraturen blir en källa till 

självinsikt och förståelse för andra människors erfarenheter, livsvillkor och tankar, blir då 

uppfyllda. 

       Mot valet att läsa nyutkomna ungdomsromaner skulle skolledningen kunna invända att 

det väl borde vara bättre att läsa klassiker med eleverna? Beprövade och erkända storverk som 

Lagerkvists Dvärgen eller Dostojevskijs odödliga Brott och straff måste väl ha ett högre värde 

och större prioritet än Schiefauers romaner? Och inte vill väl gymnasieelever läsa om 14-åriga 

flickors maskeradlekar? Jag bygger inte min motivering att läsa Pojkarna och När hundarna 

kommer på att de är bättre än resten av all världens litteratur utan på att framhäva de kvaliteter 

som dessa båda romaner har. De båda romanerna verkar ha förmågan att genom sin språkliga 

form och sitt fylliga innehåll tilltala unga människor idag, samtidigt som de lyfter värdefrågor 

som vuxenvärlden vill samtala med den uppväxande generationen om, och därför borde de 

med fördel kunna användas i gymnasieskolans svenskkurser.  

 

 

 

4.3 Diskussion av resultaten  
 

Jag har ovan visat hur Pojkarna och När hundarna kommer väcker många frågor utan några 

självklara svar. Med utgångspunkt i böckerna kan elever och lärare diskutera hur man kan 

förhålla sig till människolivets värde, vad det innebär att kränka någons integritet, vilka 

faktorer som kan få någon att uteslutas ur en gemenskap, problematiken med jämlikhet mellan 

könen och hur långt man kan sträcka sig i solidaritet med andra. Böckerna ger ansikten och 

händelser som kan användas i etiska resonemang, och detta är läsningens styrka. Kanske 
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upplever någon dock att just deras största frågor inte har någon kontaktyta i romanerna. 

Religiös tro, etnicitet och funktionsnedsättningar är ämnen som inte behandlas i romanerna 

men som kan uppta en stor del av en ung människas tankevärld. Dessa relaterar till värdet om 

allas lika värde och bör tas upp i skolans värdegrundsarbete. Detta kan ändå inte räknas som 

ett skäl att förkasta romanerna, eftersom det är orimligt att begära att alla aspekter av 

värdegrunden ska kunna behandlas i alla moment i undervisningen. De frågor som romanerna 

väcker visar både en bredd och ett djup i förhållande till värdegrunden. 

       Jag har också visat hur det går att motivera att läsa Pojkarna och När hundarna kommer 

på olika sätt. Finns det då någon garanti för att böckerna landar väl i alla klasser? Molloy 

(2002, s. 41) skriver att en och samma bok kan få helt olika mottagande i olika klasser. 

Faktorer som elevernas sociokulturella bakgrund och gymnasieprogramsval spelar in eftersom 

de har betydelse för läsvanorna och kommunicerar något om elevernas intressen. Kanske 

tycker någon att de passerat stadiet att läsa ungdomslitteratur och vill ha romaner med mer 

krävande språk. Kanske upplevs den grafiska utformningen med blommor och svarta sidor 

som barnslig. Kanske vill man hellre läsa om huvudpersoner som är äldre än en själv än att 

återkalla hur det var att vara 14 år. Jag har visat att böckerna har potential att fungera väl i 

undervisningssammanhang, men litteratur är i sig själv alltid ett frieri till läsaren, och denne 

står fri att bejaka eller förkasta förslaget. En lärare måste vara lyhörd för hur en bok tas emot 

och visa flexibilitet inför elevernas reaktioner. Om eleverna faller in i en efferent läsart, där 

man inte läser för att man är personligt engagerad utan för att det är en läxa, är det kanske 

bättre att byta bok.   

       En invändning som man skulle kunna ha mot mitt sätt att behandla Pojkarna och När 

hundarna kommer är att jag företrädesvis ger dem ett instrumentellt värde. Gör det litteraturen 

rättvisa, att behandla dem som ett medel? Är romanerna inte värda att läsa för sin egen skull, 

och inte bara som språngbräda för värdediskussioner? Min mening är inte att reducera böckers 

egenvärde utan att visa på vilken viktig funktion de kan fylla i skolans värdegrundsarbete. Att 

de kan läsas i syfte att möta skolans fostransuppdrag förtar inte att de också kan läsas för sina 

rena litterära kvaliteter. Tvärtom vill jag visa vilket mervärde romanläsningen kan ha. 

       Jag nämnde i inledningen en mängd sociala problem som man kan möta i skolans värld, 

eftersom skolan är en del av ett samhälle där våld, sexuella trakasserier, diskriminering, 

ojämställdhet och brist på solidaritet förekommer. Hjälper det då verkligen att läsa romaner? 

Är det inte materiella strukturer som måste angripas för att ändra asociala beteenden? Vägen 

till ett bättre samhälle kanske snarare går genom att fördela resurser jämt och skapa 

ekonomisk rättvisa än att läsa romaner och diskutera värdegrund? Metoderna rör sig kanske 
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på olika nivåer, men markerar ändå en skillnad mellan om man ser samhället ur ett struktur- 

eller aktörsperspektiv. Ska man börja förändra människors tankar eller materiella 

förutsättningar för att skapa det goda samhället? Oavsett svaret på frågan är skolans område 

det intellektuella. Utbildning formar våra föreställningsvärldar och dessa är, som Langer 

(2005, s. 24) säger, ständigt i förändring. Utifrån dessa kan vi ändra också strukturer, eftersom 

samhällets strukturer byggs och uppehålls av personer. Som jag visade i det historiska 

avsnittet har svenskämnet mer än andra tjänat skolans övergripande mål. Litteraturvetare som 

Rosenblatt (2002, s. 49) har argumenterat för en etisk förändring utifrån intensiva estetiska 

upplevelser. Därför borde romanläsning kunna vara ett svar på frågan om hur skolan kan 

aktualisera värdegrundsfrågor. Förr menade man att elever skulle läsa för att lära av 

böckernas moral, och den tanken lever kvar i vad Persson kallar myten om den goda boken. 

Denna föreställning har vederlagts, eftersom litteraturen är en del av samhället med all dess 

problematik. När en lärare kan hjälpa elever att förhålla sig till detta och föra självständiga 

resonemang om gott och ont utifrån litterära berättelser har vi kanske kommit ett steg på 

vägen mot ett bättre samhälle.  

       Vad händer då om en elev kommer fram till ”fel” slutsats efter sina läsupplevelser? Att be 

någon tänka själv innebär alltid en risk att personen hamnar snett. En lärare måste därför vara 

beredd att möta påståenden och attityder som står i kontrast till värdegrunden. Vad ska man 

svara om en elev säger att det vore rätt om Tony sparkades ihjäl? Som titeln på uppsatsen 

vittnar om kan människor avhumanisera varandra och därigenom rättfärdiga 

värdegrundsfientliga handlingar. Langer säger att våra föreställningsvärldar alltid är öppna för 

förändring, även om det inte alltid verkar så när en tonåring yttrar sig. Om det stämmer finns 

det alltid en möjlighet att leda rätt genom att peka på de värden som skolan framhåller som 

grunden för mänsklig samvaro och de skäl som finns till att omfatta dem. Kontinuitet i tid och 

spridning i världen skulle kunna vara sådana skäl. Värdegrundens innehåll skiljer sig ju som 

nämnt tidigare inte mycket åt genom tiderna eller mellan olika kulturer. 

       Man kan också utifrån undersökningens ämne diskutera vilken roll läraren spelar som 

moralisk förebild för sina elever. Kanske har läraren som person större inverkan på elevernas 

moraliska föreställningar än böckerna de läser. Colnerud och Thornberg (2003, s. 130–139) 

har sammanställt forskning som pekar på hur läraren förmedlar moraliska normer till 

eleverna. Det har visats att lärares handlande inrymmer många moraliska budskap som fångas 

upp av eleverna. Människans moral utformas i en socialiseringsprocess, där man tar efter 

personliga förebilder. Även om påverkan ofta är större ju yngre man är och gymnasieelever 

har en mängd förebilder att välja mellan ska lärarens karaktärs betydelse inte undervärderas. 
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Sigurdsson (2002, s. 143) skriver om att läraren förkroppsligar skolans värdegrund för 

eleverna. Det är i lärarens sätt att bemöta dem som eleverna ser värdegrunden ”komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling” (Lgy 2011, s. 11).  

       En människa ingår genom livet i olika värdegemenskaper. Som barn föds man in i en 

familj som blir ens första moraliska plantskola. När man blir större tilldelas man en ny 

värdegemenskap genom skolplikten. Som vuxen väljer man sedan mer självständigt vilka 

sammanhang (politiska partier, religiösa rörelser, kulturklubbar, idrottsföreningar …) som ska 

forma ens etiska föreställningar och moraliska handlingar. De erfarenheter elever gör i skolan 

kan påverka dem starkt, eftersom de är i en moraliskt mycket formbar fas i livet. Därför är 

skolans kunskaps- och värdemässiga innehåll betydelsefullt, och läraren har ett stort 

samhällsuppdrag nu och framöver liksom tidigare.      
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5 Sammanfattning och slutsatser 
 

 

Här sammanfattas de svar som undersökningen lett fram till. De två delfrågorna besvaras i 

varsitt avsnitt där också slutsatser dras och sist av allt föreslås ämnen för vidare forskning. 

 

 

 

5.1 Svaren på de båda delfrågorna 
 

Undersökningens första delfråga, som handlar om romanernas innehåll och alltså relaterar till 

didaktikens vad-fråga besvaras först, och därefter följer svaret på delfrågan om legitimeringen 

av läsningen av romanen, didaktikens varför-fråga. 

 

 

5.1.1 Svar på delfrågan om värdegrundsrelaterade frågor utifrån romanerna 

Min undersöknings första delfråga var: 

 

Vilka värdegrundsrelaterade frågor kan väckas utifrån läsningen av Jessica Schiefauers 

ungdomsromaner Pojkarna (2011) och När hundarna kommer (2015)?  

 

Jag har genom min undersökning visat hur Jessica Schiefauers romaner Pojkarna och När 

hundarna kommer kan lyfta flera frågor relaterade till de fem värdena som den svenska 

läroplanen föreskriver att gymnasieskolan ska gestalta och förmedla.  

        

Centrala frågor rörande det första värdet, människolivets okränkbarhet, är:  

1. Kan man döda någon av misstag? (Anton följer den namnlöses exempel och dras in i 

en ”dans”.) 

2. Får man döda en ond människa? (Tony våldtar en kvinna precis innan han blir 

nersparkad. Förslaget om dödsstraff för mördarna.) 

3. Får man ta sitt eget liv? (Anton önskar sig döden i fängelset. Tony leker med pistolen.) 

 

Frågor som angränsar till det andra värdet, individens frihet och integritet, är: 
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1. Vilka olika former kan sexuella trakasserier ta sig? (Yrkesprogramkillarnas blickar. 

Högstadiepojkarnas tafsande. Tonys våldtäkt.) 

2. Hur långt sträcker sig föräldrars auktoritet över nästan myndiga barn? (Esters 

föräldrars regler för umgänget med Isak.) 

3. På vilket sätt kan stöld sägas vara en kränkning av någons frihet och integritet? (Kims 

stölder med Tony och ensam.) 

 

Dessa frågor berör det tredje värdet, alla människors lika värde: 

1. Hur tar sig förakt för homosexuella uttryck och vilken funktion fyller förtrycket? 

(Hökens relation till Kim. Tonys självbild. Den namnlöses gruppmarkering.) 

2. Har de människor som omfattar en nazistisk världsbild, föraktar homosexuella och 

plågar djur samma värde som andra människor? (Bilden av den namnlöse.) 

 

Värdet jämställdhet mellan kvinnor och män kan diskuteras utifrån följande frågor: 

1. Hur skiljer sig mäns och kvinnors villkor åt på en strukturell nivå? (Flickornas 

respektive pojkarnas tilldelade roller i brännbollspelet. Möjligheterna som öppnas när 

Kim förvandlas från flicka till pojke.) 

2. Vad är jämställdhet mellan två individer i en kärleksrelation? (Isak betalar för Ester. 

Ester kräver Isaks uppmärksamhet.)  

 

Romanerna väcker också följande frågor, som berör värdet solidaritet mellan människor: 

1. Vad händer när individens intressen sätts före kollektivets? (Kim sviker sina vänner. 

Kim tar mer av blomman än vad växten klarar av.) 

2. Vad händer när kollektivets intressen sätts före individens? (Mediedrevet mot 

gärningsmännen efter dödsmisshandeln.)  

 

Slutsatsen av resultatet för den första delfrågan blir därför att Schiefauers romaner Pojkarna 

och När hundarna kommer väcker många och intressanta frågor kopplade till skolans 

värdegrund. De utgör på så vis ett gott underlag för etiska reflektioner för lärare och elever på 

gymnasiet.  
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5.1.2 Svar på delfrågan om motiveringar för att läsa romanerna 

Min undersöknings andra delfråga var: 

 

Hur kan en svensklärare motivera att läsa de två romanerna med gymnasieelever för sig själv, 

eleverna och skolledningen? 

 

Jag har genom min undersökning visat att det går att motivera att läsa Pojkarna och När 

hundarna kommer på olika sätt. 

 

En lärare kan motivera sig själv att använda romanerna med hänvisning till följande: 

1. Böckerna åtnjuter andras erkännande och är aktuella. (Böckerna har vunnit 

Augustpriset. Utgivningsåren är 2011 och 2015.) 

2. Om läraren personligen uppskattar böckerna kan eleverna motiveras. (Lättare att göra 

en estetisk snarare än en efferent läsning.) 

3. Utmaningen att ta sig an böckernas svåra ämnen. (Relationer till vänner, föräldrar och 

partners.) 

 

För en elev kan följande motiveringar att läsa böckerna framhållas: 

1. De matchar många elevers litterära repertoar. (Språk och stil anpassade till unga 

vuxna.) 

2. Det går att känna igen sig i karaktärerna och deras kamper. (Ester är kär. Anton vill bli 

accepterad av någon som han ser upp till. Kim blir beroende av en drog.)  

3. Böckerna har verklighetsförankring. (Unga begår våldsbrott. Pojkar och flickor lever i 

en värld där deras kön spelar roll.) 

 

Skolledningen kan visas hur läsningen av romanerna står i linje med styrdokumenten: 

1. Skollagen. (De fem centrala värdena berörs i litteraturen.) 

2. Läroplanen. (Läsningen främjar förståelsen av andra och tränar inlevelseförmågan.) 

3. Ämnesplanen för svenska. (Romanerna blir en källa till självinsikt.) 

 

Slutsatsen av resultatet för den andra delfrågan blir därför att läsningen av Schiefauers 

romaner Pojkarna och När hundarna kommer går bra att motivera för både lärare, elever och 

skolledning. Därför kan en svensklärare med fördel göra det didaktiska valet att använda 

böckerna i sin undervisning. 



 53 

5.2 Vidare forskning 
 

Vi lever i en socialt och ekologiskt orolig tid med stora utmaningar kopplade till migration 

och miljöfrågor. Globala förändringar påverkar individen, och värdefrågor om människans 

rätt till liv, allas lika värde och solidaritet ställs på sin spets. För att navigera i nya sociala 

omständigheter behöver människan reflektera över rätt och fel, väsentligt och oväsentligt. 

Skolan behöver utföra sitt värdegrundsarbete väl och för det kan mer forskning på området 

hjälpa.   

       Mitt blygsamma bidrag till detta har varit den här uppsatsen. Jag har undersökt vilka 

värdegrundsrelaterade frågor som Jessica Schiefauers romaner Pojkarna och När hundarna 

kommer kan väcka med sitt innehåll och det har bildat ett av flera argument till att använda 

romanerna i svenskundervisningen på gymnasiet. När jag så har besvarat didaktikens vad- och 

varför-frågor skulle det vara intressant att behandla hur-frågan, om hur romanerna skulle 

kunna användas i klassrummen. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka metoder för 

att läsa romanerna med eleverna på ett utvecklande sätt. Hur kan man genomföra 

undervisning med romanerna? Hur kan man öka elevernas läslust? Ska böckerna läsas i 

helklass eller vara ett av många möjliga val? Vilka uppgifter kan föreslås till läsningen och 

vilka bör undvikas? Hur fungerar loggboksskrivande, helklassamtal och kreativt skrivande 

utifrån böckerna? Vilka frågor väcks hos eleverna av läsningen? Hur hittar man arbetsformer 

som i sig själva är i linje med värdegrundens mål? Vad är fungerande och framgångsrika 

metoder för att fostra individen till ”rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” 

(Lgy 2011, s. 5) inom svenskämnet? 
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