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Abstract: 

In this essay an analysis of values will be conducted on the novel Pojkarna by Jessica 

Schiefauer. The analysis will be done on the basis of Anders Palm's value theory, especially 

with his two literary characteristics ”emotionalitet” and ”interrogativitet”. Furthermore, an 

examination will be made on how this novel could be used in teaching swedish in senior high 

school from a common value-system perspective, and a teacher's and three students' view on 

utilizing the novel while working with the common value-system. It appears that literature has 

its own inherent value, but that there are also different external values that are shown by the 

literary characteristics that Palm writes about in his value theory. The values it focus on in the 

novel Pojkarna are equality, everyone's equal value and norm criticism. These are the values 

that are the focus of this essay because it is what the teacher and students choose to discuss 

during the interviews. It appears that the novel can easily be used in teaching swedish and that 

it is easy to justify its use considering the school's governing documents. It is also visible 

during the interviews that the teacher and the students express that they all think it is a good 

and interesting novel to work with on common value-based issues 

KeyWords: Common value-system, Pojkarna, Jessica Schiefauer, Senior high school, 

Education  

 

Sammanfattning: 

I denna uppsats kommer en analys av värden att göras av romanen Pojkarna av Jessica 

Schiefauer. Denna analys kommer att göras med hjälp av Anders Palms värdeteori och då 

speciellt utifrån hans två litterära egenskaper emotionalitet och interrogativitet. Det kommer 

också att undersökas hur denna roman kan användas i svenskundervisningen i 

gymnasieskolan med ett värdegrundsperspektiv, samt hur en lärare och tre elever ser på 

användandet av romanen vid ett värdegrundsarbete. Det framkommer att litteratur i sig själv 

har ett eget inneboende värde, men att det också finns olika yttre värden som visas med hjälp 

av Palm litterära egenskaper. De värden som fokuseras i Pojkarna är jämlikhet, allas lika 

värde och normkritik. Det är dessa värden som ligger i fokus för denna uppsats på grund av 

att det är detta som läraren och eleverna väljer att diskutera under intervjuerna. Det 

framkommer att romanen på ett enkelt sätt går att använda i svenskundervisningen och att det 

lätt går att motivera användandet av den om man ser till skolans styrdokument. Det går också 



 
 

att se att läraren och eleverna uttrycker under intervjuerna att de alla tycker att det är en bra 

och intressant roman att arbeta med vid ett arbete med värdegrundsfrågor.  

 

Nyckelord: Värdegrund, Pojkarna, Jessica Schiefauer, Gymnasiet, Undervisning 
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1. Inledning 

Att alla människor har lika värde och att varje individ ska leva med samma rättigheter och 

skyldigheter är för de flesta i Sverige en självklarhet. Det är på dessa grunder som hela 

samhället är uppbyggt, och så även skolan. I diskrimineringslagen står det skrivet att skolan 

ska: 

främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande 

behandling.
1
 

I och med denna lag blir det självklart att skolan ska arbeta med den värdegrund som både 

samhället i stort och skolan vilar på och på så sätt bidra till skapandet av goda 

samhällsmedborgare. Men hur kan det faktiskt gå till i praktiken? Det är detta som jag har 

velat undersöka i denna uppsats och jag har därför valt att fokusera på svenskämnet i 

gymnasieskolan och mer specifikt på romanen Pojkarna av Jessica Schiefauer.
2
 Denna roman 

blev vinnare av det prestigefyllda Augustpriset 2011 i kategorin årets bästa barn- och 

ungdomslitteratur med motiveringen: ”Med vass och avslöjande flickblick infiltreras 

Pojklandet. En idéroman som strävar efter att upplösa språkets, växandets och verklighetens 

gränser. Om kroppen som slagfält och manligheten som drog.”
3
 Genom att välja Pojkarna får 

eleverna läsa en aktuell och belönad roman som kan ge dem en annan syn på verkligheten. 

Jag kommer att ta avstamp i Pojkarna och undersöka vilka värden som går att finna samt se 

hur denna roman kan användas i svenskundervisningen i gymnasieskolan med utgångspunkt i 

ett värdegrundsarbete. Jag har också valt att göra fyra olika intervjuer med en lärare och tre 

elever på en gymnasieskola för att undersöka hur de ser på användandet av Pojkarna som en 

del i ett värdegrundsarbete i kursen svenska 2. 

1.1 Syfte 

Denna uppsats centreras kring litteraturens värden och värdegrundsarbetet i 

svenskundervisningen på gymnasieskolan. Då skolans uppdrag är att förmedla både kunskap 

och värden till eleverna blir värdegrunden en viktig del i skolans verksamhet. Jag vill 

undersöka skolans ena del av sitt uppdrag och hur skönlitteratur kan användas i 

undervisningen och skapa mening för eleverna vid arbetet med värdegrundsfrågor. Den roman 

                                                           
1
 SFS 2008:567, 1 §, Diskrimineringslag, Stockholm: kulturdepartementet. 

2
 Jessica, Schiefauer. Pojkarna, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2011.  

3
 Svenska Förläggareföreningen, Augustpriset 2011, http://www.augustpriset.se/bidrag/pojkarna, läst:16/4-17.  

http://www.augustpriset.se/bidrag/pojkarna
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som kommer att användas vid undersökningen är Pojkarna av Jessica Schiefauer. Jag ska 

också undersöka hur lärare och elever ser på användandet av denna roman då de arbetar med 

värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet.  

Syftet med uppsatsen är alltså tvådelat. Dels att undersöka vilka värden som lärare och elever 

finner i Pojkarna samt ta reda på hur denna roman kan användas i undervisningen i 

svenskämnet på gymnasieskolan som en utgångspunkt för värdegrundsarbetet. Dels att 

undersöka hur en lärare och elever uppfattar hur det är att arbeta med Pojkarna ur ett 

värdegrundsperspektiv i svenskundervisningen på gymnasieskolan.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att undersökas i denna uppsats är följande: 

 Vilka värden finner lärare och elever i romanen Pojkarna?  

 Hur kan dessa värden användas som en utgångspunkt för värdegrundsarbetet i 

undervisningen i svenskämnet i gymnasieskolan? 

 Hur uppfattar lärare och elever på gymnasieskolan att det är att arbeta med Pojkarna 

utifrån ett värdegrundsperspektiv i svenskundervisningen?    

1.3 Forskningsöversikt 

Det finns en stor mängd texter skrivna om värdegrund och hur denna kan användas i skolans 

verksamhet. Jag har dock valt att fokusera på vissa specifika delar av denna litteratur 

beroende på de samtalsämnen som uppstod under de fyra intervjuerna som gjordes i samband 

med denna uppsats. De delar av värdegrunden som främst diskuterades av de intervjuade var 

jämställdhet, alla människors lika värde och normkritik, och därför kommer också fokus i 

denna uppsats att ligga på just dessa delar som också på flera sätt går in i varandra. Jag har 

alltså aktivt valt bort de delar av värdegrunden som jag inte kommer att diskutera i uppsatsen, 

detta på grund av relevansen för just denna uppsats och inte på grund av att dessa delar inte 

skulle vara precis lika viktiga och relevanta i skolans värld.  

1.3.1 Litteratur och värdegrunden 

Tanken om den ”goda” litteraturen diskuterar litteraturvetaren Magnus Persson i sin bok Den 

goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Persson skriver bland annat 

om svårigheten med att anta att litteraturen har någon slags automatisk godhet eftersom han 

menar att litteraturen inte på något sätt står ”utanför eller ovanför världens problem, orättvisor 
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och ohyggligheter, världens ”ondska” om man så vill”.
4
 Persson hävdar alltså att litteraturen 

är en del av den värld vi alla lever i med både dess fördelar och dess brister. Med detta 

påpekar Persson vikten av att faktiskt välja litteratur som utmanar och ifrågasätter de åsikter 

och värderingar som elever kan tänkas ha i klassrummet, och inte vara rädd för att välja 

provocerande litteratur även om innehållet inte stämmer överens med skolans värdegrund.
5
  

Persson skriver också om svenskämnet, och då främst litteraturläsningen, som en del i 

skapandet av demokratiska medborgare i boken Varför läsa litteratur? Om 

litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen.
6
 Han menar att det finns fördelar 

med att se på svenskämnet som ett demokratiämne då litteraturläsning är en sådan central del 

av ämnets syfte. Eftersom Persson anser, precis som många innan honom, att litteraturläsning 

skapar möjlighet för elever att utveckla egenskaper som nyfikenhet, kritiskt tänkande och 

empati passar svenskämnet mycket väl in i skapandet av demokratiska medborgare.
7
 Läsandet 

av litteratur har alltså, enligt Persson, en möjlighet att ge eleverna egenskaper som gör dem 

till goda medborgare i det svenska samhället, och det är detta syfte som värdegrunden i skolan 

har. 

1.3.2 Jämställdhet 

Maria Hedlin skriver i sin bok Jämställdhet – en del av skolans värdegrund om hur 

jämställdhet ingår i skolans värdgrundsmål.
8
 Hedlin menar att svårigheterna med att diskutera 

skolans jämställdhetsuppdrag kan vara att inte hamna i ett samtal där det enbart handlar om 

privatlivet istället för de strukturer som finns i samhället. Hon pekar då på lärarens viktiga roll 

att lyfta samtalet och elevernas perspektiv längre än till det egna privatlivet.
9
 Hedlin 

diskuterar en rapport från myndigheten för skolutveckling gjord 2003 där de visar på att en 

förutsättning för att kunna arbeta med jämställdheten på ett fullgott sätt i skolan är att lärare 

”måste ha kunskap om samhällets könsstruktur och vilken innebörd kön har i samhället.”
10

  

Något annat som Hedlin tar upp i sin bok är synen på jämställdhet på gymnasiet och hon 

menar att både maskulinitets- och femininitetsnormen kan bli ännu tydligare än tidigare under 

                                                           
4
 Magnus, Persson. Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning, Lund: Studentlitteratur, 

2012, s. 67. 
5
 Persson, 2012, s. 84. 

6
 Magnus, Persson. Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisning efter den kulturella vändningen, Lund: 

Studentlitteratur, 2007, s. 247. 
7
 Persson, 2007, s. 255. 

8
 Maria, Hedlin. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund, Stockholm: Liber, 2006, s. 20. 

9
 Hedlin, 2006, s. 21. 

10
 Hedlin, 2006, s. 21. 



4 
 

grundskolan. Både skolans olika ämnen samt gymnasieprogram är könsmärkta vilket betyder, 

enligt Hedlin, att vissa program anses vara otänkbara för många flickor och pojkar att välja. 

Hon ger som exempel fordonsprogrammet och omvårdnadsprogrammet där det finns en stor 

könssegregering.
11

 Hedlin menar att en förklaring hos eleverna på bristande jämställdhet i 

samhället ofta blir att det enbart handlar om individens fria val, och det är här som lärarens 

roll som en ögonöppnare blir viktig för att lära eleverna om de könsstrukturer som finns i 

Sverige, även om det ses som ett jämställt land.
12

 Något som Hedlin också nämner i sin bok är 

hur forskning visar på vissa lärares ojämnställda syn på flickor och pojkar i klassrummet. Hon 

visar på att ”pojkar betraktas som individer medan flickor oftare ses som en grupp”, och här 

visar Hedlin än en gång hur viktig lärarens roll blir i arbetet med jämställdheten i 

värdegrundsarbetet i skolan.
13

 

Gun-Marie Frånberg skriver i rapporten Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt – 

Jämställdhetsarbete i skolan om vikten av att undervisa mer genusmedvetet.
14

 Frånberg visar 

att en stereotypförstärkande undervisning bidrar till att upprätthålla könsmyter som t.ex. att 

femininitet ses som passiv och maskulinitet ses som aktiv. Detta menar hon att en 

jämställdhets- och genusmedveten undervisning kan råda bot på, eftersom man i en sådan 

undervisning ”undersöker och problematiserar socialt konstruerat kön och maktstrukturer”.
15

 

Att undervisningen måste vila på gedigen ämneskunskap, menar Frånberg, är självklart men 

att undervisa mer könsmedvetet har inte fått den uppmärksamhet som det förtjänar. Hon 

påpekar vikten av att som lärare känna till vad valet av innehåll, budskap och 

undervisningssätt får för konsekvenser för eleverna i klassrummet. Hon menar att denna 

kunskap borde vara lika självklar för lärarna som ämneskunskapen och anser att lärarna borde 

få mer utbildning i detta sätt att undervisa.
16

 

Moa Hjertson och Kajsa Svaleryd skriver i sin bok Likabehandling i förskola och skola om 

genus och hur man inom genusforskningen talar om att detta är konstruerat snarare än 

biologiskt.
17

 Med det menas att oavsett vilka skillnader och likheter som vi människor tror att 

det finns mellan man och kvinna så är de endast ett resultat av våra egna mänskliga 

föreställningar. Vare sig vi vill eller inte så påverkas vi av samhällsstrukturer, kultur och 

                                                           
11

 Hedlin, 2006, s. 69.  
12

 Hedlin, 2006, s. 70. 
13

 Hedlin, 2006, s. 72. 
14

 Gun-Marie, Frånberg. Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt. Jämställdhetsarbete i skolan, 
Rapport XI från Delegationen för jämställdhet i skolan, Stockholm: Statens offentliga utredningar, 2010, s. 58. 
15

 Frånberg, 2010, s. 58. 
16

 Frånberg, 2010, s. 58f. 
17

 Moa, Hjertson & Kajsa, Svaleryd. Likabehandling i förskola och skola, Stockholm: Liber, 2012, s. 80. 
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normer som talar om för oss hur det är att vara kvinna eller man. Att arbeta med genus i 

skolan innebär alltså, enligt Hjertson och Svaleryd, att skapa en medvetenhet kring 

föreställningar, både medvetna och omedvetna, på de båda könen. Det blir därför viktigt att 

som lärare uppmärksamma den rådande genusprincipen om mannens dominans över kvinnan 

och också ifrågasätta denna tillsammans med sina elever. Precis som Hjertson och Svaleryd 

skriver blir det viktigt att som lärare ”skaffa sig kunskap för att kartlägga och analysera 

relationer, organisationen av tid, bedömningsgrunder och maktförhållanden.”
18

 När vi ser på 

jämställdhet utifrån ett genusperspektiv finns det hopp om jämställdhet och lika värde mellan 

könen eftersom genus är något som vi skapar, något vi gör, och som då också kan göras 

annorlunda.
19

  

1.3.3 Alla människors lika värde 

Hjertson och Svaleryd skriver också om hur ”Den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.” och hur detta 

internationella dokument fastställer att alla människor överallt på jorden är födda som fria 

individer med lika värde och rättigheter.
20

 Detta dokument ligger sedan till grund för den 

diskrimineringslag som omfattar skolans arbete. Enligt diskrimineringslagen måste skolan 

arbeta för att ”främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder.”
21

 Hjertson och Svaleryd skriver ”Alla människor har rätt att 

erhålla de mänskliga rättigheterna, utan någon form av diskriminering.”, och detta gäller 

givetvis också alla i skolans verksamhet.
22

 Varken personal eller elever får diskriminera eller 

diskrimineras och detta är tydligt framskrivet i skolans värdegrund, och visar på att alla 

människor har lika värde i skolan likaväl som i det övriga samhället. 

1.3.4 Normkritik 

Lotta Eek-Karlsson skriver i kapitlet ”Förgivettaganden och utmaningar” i boken 

Normkritiska perspektiv – i skolans likabehandlingsarbete om normens två olika funktioner. 

Dels fungerar normen som redskap för ett styrande och kontrollerande av individer, dels som 

integrerande och socialt sammanhållande kitt.
23

 Det innebär alltså att de som följer rådande 

                                                           
18

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 81. 
19

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 84. 
20

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 27. 
21

 SFS 2008:567.  
22

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 27. 
23

 Lotta, Eek-Karlsson. ”Förgivettaganden och utmaningar”, i Normkritiska perspektiv – i skolans 
likabehandlingsarbete, Elisabeth Elmeroth (red.), Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 20. 
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normer kommer att få lättare att tillhöra gruppen än de som inte vill eller kan anpassa sig får. 

Eek-Karlsson menar att det är på grund av den trygghet och säkerhet som gruppen ger 

individerna som finns i den som det är mycket svårt att ifrågasätta normer, eftersom det kan 

innebära att gruppen och gemenskapen med den försvinner. Hon skriver också att en 

avvikelse från normen oftast följs av någon form av sanktion och att dessa kan vara både 

positiva och negativa. Att anpassa sig till normen ger en känsla av samhörighet och 

sanktionen blir här positiv, men om man istället bryter mot normen blir sanktionerna istället 

negativa.
24

  

Hjertson och Svaleryd skriver även de om normer och om hur diskussionen om värden i 

skolan måste starta redan i lärarrummet. De menar att lärarna måste börja hos sig själva och 

fråga sig vad det är som de anser vara normalt och inte för att på så sätt kunna 

uppmärksamma de normer som finns i både personal- och elevgruppen.
25

 Att arbeta 

normkritiskt i skolans verksamhet innebär, enligt Hjertson och Svaleryd, att börja först hos en 

själv och fundera över ens egna värderingar och normer. Detta är en förutsättning för att 

kunna skapa en verksamhet där all undervisning, alla möten med elever och läromedel är 

normkritiskt medveten.
26

 Att normkritik är en viktig del i skolans verksamhet är tydligt om vi 

ser till skolans värdegrund, men precis som Hjertson och Svaleryd skriver så finns ändå ingen 

önskan om ett normfritt samhälle eftersom normer är oundvikliga för att kunna förhålla sig till 

sin omvärld.
27

 De menar att det viktiga istället blir att ”medvetengöra, ifrågasätta, omforma 

och ibland skapa nya normer.”
28

 Här blir lärarens roll mycket viktig i klassrummet för att 

kunna hjälpa eleverna med detta stora arbete som kan vara svårt att klara av på egen hand. 

Hjertson och Svaleryd visar att målet med normkritiken i skolan blir att vara medveten om hur 

normer kan vara förtryckande för vissa och att också motverka att de som bryter mot 

normerna inte automatiskt utsätts för diskriminering eller osynliggörande.
29

  

1.3.5 Tidigare uppsatser 

Det finns också flera uppsatser skrivna där värdegrunden i undervisningen tas upp. Jag 

kommer enbart att fokusera på en av dem som jag anser ha relevans för denna uppsats och 

inte nämna resten, men vid vidare intresse finns många fler uppsatser att läsa om detta 

                                                           
24

 Eek-Karlsson, 2012, s. 20f.  
25

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 31. 
26

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 32. 
27

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 67. 
28

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 67. 
29

 Hjertson & Svaleryd, 2012, s. 72. 
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spännande ämne.
30

 Den uppsats som fokuserar samma ämne som min är skriven av Elin 

Jönsson och hon tar upp frågan om vilka värdegrundsrelaterade frågor som kan uppkomma 

vid en läsning av bland annat Pojkarna av Jessica Schiefauer.
31

 Hon har dock valt att dela upp 

sin diskussion i fem värden som hon anser att skolans värdegrund är uppdelad i; 

Människolivets okränkbarhet, Individens frihet och integritet, Alla människors lika värde, 

Jämställdhet mellan kvinnor och män och Solidaritet mellan människor. Detta till skillnad 

från mig som valt att fokusera på jämställdhet, alla människors lika värde och normkritik. Det 

hon kommer fram till är att romanen ger ansikten och händelser som kan användas vid olika 

etiska resonemang och diskussioner av elever och lärare i klassrummet. Jönsson menar att 

detta är styrkan med att läsa romaner i klassrummet och även om det är nästintill omöjligt att 

hitta en roman som tar upp alla delar av värdegrunden så kan Pojkarna fungera väl då 

frågorna som den väcker ”visar både en bredd och ett djup i förhållande till värdegrunden”.
32

 

Jönsson kommer också fram till att det går bra att motivera användandet av Pojkarna i 

undervisningen även om hon visar på att en bok kan få väldigt olika mottagande i olika 

klasser beroende på bland annat elevernas sociokulturella bakgrund och val av 

gymnasieprogram. Något som Jönsson också tar upp i sin uppsats är frågan om romanens 

egenvärde:  

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.
33  

1.4 Teori 

Den teori som jag kommer att använda är litteraturvetaren Anders Palms litterära värdeteori 

och detta på grund av dess relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar. Palm har i 

kapitlet ”Egenart, egenskaper, egenvärden. Bidrag till en litterär värdeteori” i antologin 

Litteraturens värden skrivit om värden i litteraturen och bland annat hur man genom litteratur 

kan lära känna sig själv och andra, samt om litteraturens förmåga att öka empatin hos sina 

                                                           
30

 Erik, Bornstedt. Zlatans värde i ett värdegrundsarbete.: En studie av värden och värdegrunden i grundskolans 
styrdokument samt Jag är Zlatan Ibrahimovic och förslag på hur de kan förenas i ett deliberativt samtal, 
Examensarbete, Karlstads universitet, 2014 och Jenny, Lennartsson Ward. Uppdrag jämställdhet - en studie av 
gymnasielärares tankar kring värdegrundsarbetet, C-uppsats, Lunds universitet, 2014 och Malin, Lundqvist. 
“Värdegrunden handlar om hur man är mot varandra och hur det känns i hjärtat”: – en kvalitativ studie om 
värdegrunden ur ett lärarperspektiv, Examensarbete, Uppsala universitet, 2016. 
31

 Elin, Jönsson. "Och kroppen som blev slagen var ingen människa": Belysning av skolans värdegrund utifrån 
två av Jessica Schiefauers romaner, Examensarbete, Lunds universitet, 2016. 
32
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33
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läsare.
 34 

Jag har därför valt att använda mig av just hans värdeteori då detta passar väl in i det 

resonemang kring värdegrundsfrågor som kommer att föras i denna uppsats. 

Palm menar att litteraturen både har ett egenvärde men också ett mervärde som gör 

litteraturen speciell och mer värd än andra uttryck.
35

 Han pekar på att diskussionen om 

litteraturens värde har funnits lika länge som litteraturen själv, och eftersom människan är en 

värderande varelse av naturen tillskriver vi läsare litteraturen potentiella och varierande 

värden då vi börjar vår läsning. Han menar alltså att själva läsandet blir en värdeskapande 

aktivitet då vi väljer att läsa litteratur med en förväntan om värden och även läser för att 

erhålla eller framkalla värden.
36

 Palm skriver också om att det finns en stor mångfald av 

värden i litteraturen, samt att litterärt värde är kontextuellt bundet till och beroende av 

omgivningen och läsaren. Det går alltså inte att finna endast ett värde i en litterär text, och det 

kan också vara annorlunda värden beroende på vem läsaren är av just den specifika 

litteraturen.
37

  

Palm hävdar att litteraturens värden är beroende av läsaren och det blir alltså i mötet mellan 

just läsare och text som ”texten frigör sin konstnärliga potential att kunna skapa betydelse 

utöver den elementärt givna. Det är där och då som diktverket blir till värdeladdad upplevelse 

och erfarenhet. Det är där och då som texten blir till ’värdebärare’.”
38

 Palm anser att läsaren 

tolkar texten för att kunna förstå och värdera den, och att detta är en viktig del i att kunna 

finna de litterära värden som finns i litteraturen.
39

 Han skriver också om litteraturens 

egenvärde och den behållning man som läsare kan få av att läsa litteratur. Han menar att ”det 

estetiska värdet förmeras med möjligheter till insikter och emotionella erfarenheter som gäller 

existens och etik i vid mening, konsten att förstå sitt eget liv, andras liv, varandras liv, i en om 

än aldrig så lite förändrad belysning”.
40

 Som Palm skriver så erbjuder litteraturen oss 

människor att berika, ifrågasätta och omvärdera våra invanda mönster och föreställningar som 

vi har både på oss själva och på omvärlden.
41

 Palm visar alltså att den som söker efter 

litteraturens egenvärde kommer att upptäcka att det handlar om ett samspel mellan 

litteraturens egenart och egenskaper och att det är i mötet med läsaren som värden kan 

                                                           
34

 Anders, Palm. ”Egenart, egenskaper, egenvärde. Bidrag till en litterär värdeteori”, i Litteraturens värden, 
Anders Mortensen (red.), Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2009. 
35

 Palm, 2009, s. 281. 
36

 Palm, 2009, s. 282f. 
37

 Palm, 2009, s. 284. 
38

 Palm, 2009, s. 289. 
39

 Palm, 2009, s. 289. 
40

 Palm, 2009, s. 305. 
41

 Palm, 2009, s. 305. 
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uppstå.
42

 De värden som Palm diskuterar är alltså inte specifikt kopplade till skolans 

värdegrund utan mer en fråga om vad läsaren vill få ut av sin läsning, men genom att använda 

sig av dessa litterära värden kan man också nå de specifika värden som skolan ska arbeta med. 

Palm skriver om sex olika egenskaper en text kan ha som han menar utgör stommen i den 

gemensamma uppfattningen om vad som är utmärkande för den litterära diskursen. Genom 

samspelet mellan litteraturens egenvärde och dessa egenskaper kan värden uppkomma och 

sedan tolkas av läsaren. Han anser inte att alla sex litterära egenskaper behöver vara 

representerade och framträdande i alla litterära texter, men dessa egenskaper kan vara en hjälp 

för att sedan kunna söka de litterära egenvärden och mervärden som litteraturen besitter.
43

 

Palm presenterar de sex egenskaperna fiktionalitet, poeticitet, emotionalitet, interrogativitet, 

performativitet och historicitet. Jag har valt att fokusera på emotionalitet och interrogativitet 

på grund av att dessa två egenskaper passar bra till syftet med att använda litteratur för att 

belysa värdegrundsfrågor i skolan.  

Emotionalitet är den första av de egenskaper som jag kommer att använda mig av och också 

den mest centrala för en läsning av Pojkarna med fokus på värdegrundsfrågor. Palm menar att 

emotionalitet ”anger litteraturens förmåga att uttrycka känslor, att gestalta och iscensätta 

känslor, att förmedla och väcka känslor.”
44

 Palm skriver också om den litterära upplevelsen 

som en central funktion av litteraturens emotionalitet. Han beskriver den litterära upplevelsen 

som ”att leva sig in, att leva med, att gripas, att fängslas, att fascineras, att känna med, att 

engageras” och genom att utveckla dessa egenskaper kan man som läsare skapa ett stort 

känslomässigt engagemang för litteraturen och dessa värden.
45

 Palm visar alltså att litteraturen 

vädjar till läsarens känslomässiga inlevelse i och med sin emotionalitet och han skriver om 

”känslans fantasi” som han anser är en förutsättning för att vi människor ska kunna sätta oss 

in i någon annans situation.
46

 Att kunna tänka sig in i en annan individs situation anser jag är 

en förutsättning för att på ett meningsfullt sätt kunna arbeta med just värdegrundsfrågor och 

därför blir litteraturens emotionalitet så pass viktig för denna uppsats. 

Interrogativitet är den andra av de egenskaper som jag kommer att använda mig av. Palm 

menar att interrogativitet karaktäriseras av ifrågasättande, utforskande och undran. Han 

påpekar att det inte behöver vara bundet till en specifik litteratur utan kan ses som en mer 
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allmänmänsklig egenskap där man står frågande inför tillvaron man befinner sig i. Denna 

egenskap kan spåras till det som Platon och Aristoteles kallade ”att undra” – thaumazein – 

och som ses som filosofins och vetenskapens ursprungliga drivkraft. Det handlar alltså om 

begäret att lära känna världen, och Palm menar att det är samma drivkraft som driver 

litteraturen; författaren drivs till skrivandet och läsaren drivs till läsandet.
47

 Litteraturen kan 

då fungera som en källa till de frågor som vi människor har och samtidigt uppfylla vårt behov 

av att lära känna och uppleva nya saker. Litteraturen kan också uppfylla vår önskan om ny 

kunskap. 

Palm tar också upp hur författaren och läsaren tillsammans skapar en fråga/svar-situation då 

de båda gemensamt engagerar sig i litteraturen. Litteraturen fungerar på så sätt dialogiskt 

mellan författare och läsare då litteraturen verkar både som ”frågor till och svar på 

existensens gåtfullhet”.
48

 Det blir också så att författaren kan ställa frågor med sin text och att 

läsaren sen skapar motfrågor med sin reaktion på den lästa litteraturen. Vidare står det att 

”den frågande interaktionen – mellan text och värld såväl som mellan text och läsare – är en 

fundamental egenskap hos den litterära texten”.
49

 Interrogativiteten blir alltså, enligt Palm, en 

av ”litteraturens viktigaste värdeproduktiva egenskaper”.
50

 Han menar att det är med 

interrogativiteten som litteraturen får möta läsarens undran och förundran inför världen, och 

att det också är genom interrogativiteten som vi läsare kan skapa ny kunskap genom att läsa 

litteratur.
51

 

1.5 Metod 

Den metod jag använder i denna uppsats är en lärares och tre elevers noggranna läsning av 

Jessica Schiefauers roman Pojkarna för att kunna finna de värden som litteraturen omfattar, 

för att sedan kunna använda dessa som en utgångspunkt för ett värdegrundsarbete i 

svenskundervisningen i gymnasieskolan. Jag kommer även att använda mig av kvalitativa 

intervjuer med en lärare och tre elever i gymnasieskolan för att kunna ta reda på hur de 

uppfattar att det är att arbeta med Pojkarna ur ett värdegrundsperspektiv i 

svenskundervisningen. 

Vid de kvalitativa intervjuerna har jag valt att använda mig av intervjupersoner från min 

VFU-skola (verksamhetsförlagd utbildning) då jag innan denna uppsats hade min slutpraktik 
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och arbetade med just Jessica Schiefauers roman Pojkarna utifrån bland annat ett 

värdegrundsperspektiv. Denna gymnasieskola ligger i en mindre ort som jag valt att hålla 

anonym. Jag har också valt att låta lärare och elever vara anonyma och gett dem fiktiva namn. 

Jag har intervjuat min lokala lärarutbildare (LLU) och tre av eleverna i klassen, eftersom 

dessa personer kan ge intressanta och givande svar på frågor kring Pojkarna och värdegrund. 

Att det blev just tre elever var på grund av att det var dessa tre som ville ställa upp på en 

intervju när jag frågade dem via mejl efter mina tio veckors VFU hos dem.  

Jag valde att spela in intervjuerna för att sedan kunna lyssna på dem efteråt för att transkribera 

dem. Detta för att jag skulle kunna vara en aktiv lyssnare under själva intervjun och för att 

den intervjuades fraser och nyanseringar inte skulle gå förlorade på grund av den mänskliga 

faktorn.
52

 Jag kommer därför att kunna använda mig av precisa citat från intervjuerna i 

uppsatsen.  

Något som kan ses som problematiskt med intervjuerna är samspelet mellan mig som 

intervjuare och de intervjuade, ”Lena”, ”Sara”, ”Emma” och ”Johan”. Då det är omöjligt för 

mig som intervjuare att vara helt objektiv kommer jag ofrånkomligt att tolka det som de 

intervjuade säger utifrån mina förväntningar, önskningar och tidigare erfarenheter. Den 

förståelse som jag har av det som intervjupersonerna säger under intervjun kommer att vara 

personbunden och selektiv oavsett hur jag väljer att göra intervjun. Detta är viktigt att vara 

medveten om då jag genomför intervjun.
53

  

1.5.1 Intervju med läraren ”Lena” 

Innan intervjun med Lena mejlade jag intervjufrågorna till henne så att hon skulle ha 

möjlighet att läsa igenom dem och fundera över dem innan intervjutillfället. Dessa frågor 

återfinns i bilaga 1. Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervju då jag hade en 

lista med frågor som jag utgick från vid intervjun, men jag hade ändå ambitionen att låta den 

intervjuade få frihet att utforma sina svar på sitt eget sätt.
54

 Då jag utgick från vissa frågor 

kunde jag samtidigt som jag lät den intervjuade svara fritt styra intervjun mot uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Jag ställde också en del följdfrågor till den intervjuade för att få henne 

att utveckla de svar som hon redan påbörjat, eller för att få henne att förklara mer ingående 

vad hon menade med sitt tidigare svar. När jag utformade intervjufrågorna hade jag i åtanke 
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att ställa öppna frågor som inte hade något givet rätt eller fel svar, samt att inte ställa allt för 

ledande frågor för att på så sätt kunna få den intervjuades individuella åsikter.
55

  

Intervjun med Lena ägde rum i lärarrummet på den skola som hon arbetar på och vi var 

ensamma under hela intervjun. Jag inledde den med att informera Lena om de 

forskningsetiska principer som gäller för hennes medverkan i min undersökning. Jag berättade 

då att hon kommer att vara anonym, att det är frivilligt att delta och att hon när som helst 

under tiden kan dra sig ur projektet.
56

 Vid intervjun med Lena anser jag inte att inspelningen 

av intervjun störde utan samtalet flöt på precis som om det inte funnits en mikrofon i rummet. 

Intervjun med Lena varade i ca 27 minuter och jag anser att den gick bra då det kändes som 

om hon kunde svara fritt på de frågor som jag ställde.  

1.5.2 Intervju med eleverna ”Sara”, ”Emma” och ”Johan” 

Precis som vid intervjun med läraren Lena mejlade jag intervjufrågorna till de tre eleverna, 

Sara, Emma och Johan, innan. Detta för att de också skulle ha möjlighet att läsa igenom dem 

och fundera över sina svar innan intervjun. Dessa frågor återfinns i bilaga 2. Jag valde även 

att använda mig av en semistrukturerad intervju vid dessa intervjuer. Jag hade en lista med 

frågor som jag utgick från vid intervjun, men jag hade ändå ambitionen att låta de intervjuade 

få frihet att utforma sina svar på sina egna sätt.
57

 Även vid dessa intervjuer ställde jag en del 

följdfrågor till eleverna för att få dem att utveckla de svar som de redan påbörjat eller för att 

få dem att förklara mer ingående vad de menade med sina tidigare svar. Jag ställde fler 

följdfrågor vid intervjuerna med eleverna än vid intervjun med Lena, och detta kan bero på att 

eleverna inte är lika vana att själva utveckla sina egna svar utan behöver mer hjälp med detta 

för att kunna nå hela vägen fram i sina resonemang. Även vid utformandet av dessa 

intervjufrågor hade jag i åtanke att ställa öppna frågor som inte hade något givet rätt eller fel 

svar, samt att inte ställa allt för ledande frågor för att på så sätt kunna få de intervjuades 

individuella åsikter.
58

  

Jag inledde alla tre intervjuerna med att informera om de forskningsetiska principer som 

gäller för deras medverkan i min undersökning.
 59

 Intervjuerna med eleverna ägde rum vid två 

olika tillfällen. Vid det första tillfället intervjuade jag Sara och vid det andra tillfället Emma 

och Johan. Intervjun med Sara ägde rum i ett arbetsrum på gymnasieskolan som eleverna går i 
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som vi fick låna. Vi var ensamma under hela tiden och det fanns inga störande moment som 

kunde ha påverkat intervjun. Precis som vid intervjun med Lena spelade jag in också denna 

intervju, och jag anser även här att det inte hade någon direkt inverkan på Sara att det fanns en 

mikrofon i rummet. Intervjun med Sara varade i ca 18 minuter och jag bedömer att den flöt på 

bra och Sara kändes bekväm och kunde svara på frågorna på ett fritt sätt. 

Intervjun med Emma ägde rum i ett grupprum på gymnasieskolan som eleverna går i och vi 

var ensamma under hela tiden och det fanns inga störande moment som kunde ha påverkat 

intervjun. Jag spelade in även denna intervju och jag kunde känna av en viss nervositet från 

Emmas sida när intervjun började. Efter några minuter kändes det dock som att Emma glömde 

bort mikrofonen och samtalet blev mer naturligt även om hennes intervju var den som gick 

snabbast av de tre elevintervjuerna, och detta kan givetvis ha berott på hennes nervositet. 

Intervjun med Emma varade i ca 14 minuter och jag anser att hon svarade lite mer stressigt på 

frågorna och kände sig ganska obekväm även om det blev bättre ju längre intervjun ägde rum. 

Intervjun med Johan ägde rum i samma grupprum som Emmas och vi var ensamma under 

hela intervjun förutom då dörren öppnades vid ett tillfälle, men detta påverkade inte Johan på 

något synligt sätt. Jag spelade in intervjun med Johan, precis som med de andra intervjuade, 

och han kändes väldigt naturlig med mikrofonen. Intervjun med Johan varade i ca 22 minuter 

och jag anser att samtalet flöt på mycket bra och att Johan kände sig bekväm och kunde svara 

fritt på frågorna under intervjun.  

1.6 Romanen Pojkarna 

Inför fortsatt läsning av uppsatsen är det viktigt att få en sammanfattande bild av handlingen i 

romanen och därför kommer jag här kort att presentera denna. Pojkarna handlar om 

protagonisten Kim och hennes två vänner Bella och Momo.
 60

  Dessa tre flickor kan till en 

början ses som helt vanliga tonårsflickor, men efter att ha druckit nektarn från en magisk 

blomma förvandlas de till pojkar på natten. Till en början känner flickorna att de hela tiden 

blir förnedrade av pojkarna i skolan och att de vuxna väljer att blunda för problemen. På 

grund av allt som sker runt omkring Kim och hennes två vänner skapar de tillsammans en 

trygg frizon i Bellas trädgård, mer specifikt i hennes växthus. Där kan flickorna tryggt leka 

barnsliga lekar utan pojkarnas blickar riktade mot sig, och de kan tillsammans skärma sig från 

omvärlden med dess elaka pojkar och oförstående vuxna.  
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Pojkarna tar upp flera viktiga motiv som bland annat identitet, transsexualitet, trakasserier, 

kärlek, vänskap, kriminalitet och jämställdhet bland många fler och därför passar denna 

roman mycket väl in vid ett arbete med värdegrundsfrågor. 

2. Värdegrunden i gymnasieskolan 

Både förskolan och skolan har som sitt uppdrag att förmedla både kunskaper och värden till 

eleverna. Detta innebär alltså att alla som arbetar inom förskola och skola ska arbeta 

övergripande med den värdegrund som den svenska skolan har och denna ska genomsyra hela 

skolans verksamhet, både organisationen och undervisningen.
61

 Skolverket menar att arbetet 

med värdegrunden varken kan eller bör skiljas från den dagliga undervisningen på skolorna 

och det är också denna tanke som jag utgått från i denna uppsats. 

2.1 Värdegrunden i skollagen 

Hela skolans verksamhet, där undervisningen givetvis ingår, grundas på den svenska 

skollagen. I skollagen står tydligt utskrivet att skolans undervisning ska förmedla både 

kunskaper och värden: ”undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 

av kunskaper och värden”.
 62

 I och med detta citat blir det tydligt att även undervisningen ska 

genomsyras av ett aktivt arbete med värdegrunden.  

I skollagen står det också skrivet att skolan har som uppgift att motverka diskriminering och 

kränkande behandling av elever och detta är en viktig del i det värdegrundsarbete som ska 

finnas på varje skola.
63

 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som finns med i 

skollagen, och här framgår tydligt att skolan ska: 

främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande 

behandling.
64

 

Detta innebär alltså att skollagen både talar om att skolan ska arbeta aktivt med att låta 

eleverna delta i arbetet med värdegrundsfrågor och samtidigt måste skolan själv arbeta för att 

hela utbildningen ska vara till för alla, där värdegrunden hela tiden finns närvarande i allt 
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både personal och elever gör. Skolans uppdrag sammanfattas väldigt väl i skollagens 

portalparagraf där det står skrivet: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på.
65

  

2.2 Värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan 

Skolans verksamhet grundas på den lag som Sveriges regering och riksdag tagit fram och 

därför speglas givetvis det som står i läroplanen för den svenska gymnasieskolan även det 

som står i skollagen. I läroplanen för gymnasieskolan står det att skolan ska vila på 

demokratins grund och att skolan ska hjälpa elever att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden.
66

  

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 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.
67

  

Det står också i läroplanen att:  

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 

diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.
68

 

 

Något som dessutom nämns i läroplanen är att skolan aktivt ska arbeta med jämställdhet 

mellan könen och synen på kvinnligt och manligt: ”Skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina 

intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.”.
69

 Detta värde med 

jämställdhet mellan könen är något som diskuteras mycket i Pojkarna och som då naturligt 

blir en viktig del av denna uppsats.  

De normer och värden som läroplanen menar att skolan ska utformas i överrensstämmelse 

med är de grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter som det 

svenska samhället också vilar på. Läroplanen refererar då till människolivets okränkbarhet, 
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individens frihet och integritet, alla människors lika värde och solidaritet mellan människor.
70

 

Det står också i läroplanen att ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera 

eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till 

uttryck i praktisk vardaglig handling.”.
71

 Här framgår det tydligt att gymnasieskolan ska 

arbeta aktivt med värden och värdegrunden i hela utbildningen och då också i undervisningen. 

Dessa värden ska också överensstämma med de värden som det svenska samhället vilar på 

och skolan får då rollen att fostra framtida samhällsmedborgare med goda värderingar. 

I läroplanen för gymnasiet finns också konkreta mål för vad skolan vill att varje elev ska 

utveckla i ett arbete med värden och värdegrund. Dessa mål är följande: 

 kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter 

 respekterar andra människors egenvärde och integritet 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar 

till att hjälpa människor 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
72

 

 

Det står också utskrivet i läroplanen riktlinjer för vad läraren ska göra tillsammans med 

eleverna för att arbeta aktivt med värden och värdegrunden: 

 

 klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga 

rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och 

rättigheter och faktiska händelser 

 öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar och 

problemställningar samt konsekvenserna av dessa 

 klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet 

 tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen
73

 

 

 

I och med att läroplanen erbjuder så pass tydliga punkter för elever och lärare att följa i 

arbetet med värden och värdegrunden blir det enkelt att se om utbildningen i sin helhet, och 
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undervisningen specifikt, lever upp till detta. Det är också bra att ha dessa punkter att jämföra 

med då jag ska analysera resultatet av de intervjuer som ska presenteras senare i uppsatsen.  

2.3 Värdegrunden i svenskämnet för gymnasieskolan 

I ämnesplanen för svenskämnet för gymnasiet står det att elever med hjälp av litteratur, texter 

och andra typer av medier lär känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.
74

 Det står 

också skrivet i svenskämnets syfte att: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 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.
75

  

Detta visar att svenskämnet i sig har en tydlig funktion i arbetet med värden och 

värdegrunden. Eftersom jag fokuserar på intervjuer med lärare och elever som arbetat med 

Pojkarna i en svenska 2-kurs kommer jag också att titta på det centrala innehållet för kursen 

svenska 2. Där står det bland annat att undervisningen ska behandla: 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika 

tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen 

mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av 

förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat 

samhällsutvecklingen.
76

 

Här går det att utläsa att eleverna ska ges möjlighet att diskutera och reflektera över hur 

skönlitteraturen både speglas av och speglar samhället. Detta ger eleverna goda möjligheter 

att arbeta med värdegrundsfrågor konkret i undervisningen och beroende på vilken typ av 

skönlitteratur eleverna läser väcks olika värden och frågor hos eleverna. 

3. Värden i Pojkarna  

Den första frågeställningen i denna uppsats är frågan om vilka värden som går att finna i 

Pojkarna av Jessica Schiefauer. Jag har valt att begränsa mig i min läsning till de stycken i 

texten som diskuterades under intervjuerna, utifrån Palms värdeteori och de två egenskaper 

som Palm anser utgör texters gemensamma stomme: emotionalitet och interrogativitet. Jag 

kommer också att diskutera hur dessa värden sedan kan användas som en utgångspunkt för ett 

värdegrundsarbete i undervisningen i svenskämnet i gymnasieskolan då detta är uppsatsens 
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andra frågeställning. Eftersom Palm skriver att litteraturen erbjuder människan att berika, 

ifrågasätta och omvärdera invanda mönster och föreställningar som vi har både på omvärlden 

och oss själva anser jag att litteraturläsning med fokus på textens värden är ett bra sätt att 

arbeta med värdegrunden i skolan. 

3.1 Palms värden i Pojkarna 

Jag kommer inte att diskutera stycken ur romanen kronologiskt utan jag har istället valt att ta 

upp dem så som de nämndes under intervjuerna. Eftersom handlingen i romanen inte utgör 

någon viktig del för min analys anser jag att detta arbetssätt inte stör den fortsatta läsningen. 

3.1.1 Emotionalitet  

Med emotionalitet menar Palm, så som nämnts, bland annat ”litteraturens förmåga att uttrycka 

känslor, att gestalta och iscensätta känslor, att förmedla och väcka känslor.”
77

 Den litterära 

upplevelsen ger läsaren möjlighet att leva sig in i berättelsen och på så sätt fängslas och 

engageras i både själva historien samt med dess karaktärer. Genom att läsa Pojkarna med 

emotionalitets-glasögon kan läsaren skapa ett starkt känslomässigt engagemang till romanen 

och på så sätt enklare sätta sig in i karaktärernas situation, och detta är en viktig egenskap vid 

ett värdegrundsarbete i skolan.  

Ett stycke i romanen som tagits upp under flera av intervjuerna är ett avsnitt där Bella blir 

mobbad under och efter en idrottslektion, både inför läraren och klasskamrater men även i 

ensamhet med förövarna. I just detta stycke retar pojkarna henne under själva lektionen när de 

spelar brännboll. De skriker sexistiska och kränkande saker till henne helt öppet och läraren 

väljer vid händelsen att ignorera det som händer även om det tydligt framgår att han uppfattar 

det. Efter lektionens slut går Bella ensam mot omklädningsrummen för att duscha och byta 

om, men när hon kommer dit väntar pojkarna på henne och fortsätter säga kränkande saker till 

henne samtidigt som de också tar på henne utan hennes tillåtelse och till slut drar av henne 

tröjan och hennes sport-bh.
78

 Genom textens emotionalitet kan läsaren leva sig in i Bellas 

situation och känna samma känslor som hon kände vid kränkningarna och övergreppet. 

Läsaren känner sympati med Bella och upplever också de det obehag som hon, och de andra 

flickorna, känner. De värden, kopplade till värdegrunden, som man kan se i detta avsnitt är 

bland annat allas lika värde då Bella givetvis inte ska bli utsatt för diskriminering utan bli 

behandlad med samma rättigheter som alla människor.
79

 Det går också att dra kopplingen till 
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jämställdhet då det är pojkarna som öppet tillåts att bete sig kränkande mot flickorna utan att 

läraren ingriper. Frågan som uppkommer är om läraren skulle haft samma överseende om det 

istället hade varit flickorna som utsatte pojkarna för kränkningen. Här blir det alltså viktigt att 

också se till jämställdheten mellan könen och fundera över hur pojkarna respektive flickorna 

blir behandlade i romanen.  

Ett annat stycke i romanen som också nämnts under flera av intervjuerna är när flickorna står i 

klungor i korridorerna på skolan och väntar på att pojkarna ska gå förbi dem, samtidigt som 

de är livrädda för att bli utsatta för deras kränkningar. De flickor som sedan blir utvalda av 

pojkarna får stå ut med deras blickar, ord, händer och tungor på sig. Till en början är pojkarna 

mjuka i sitt handlande, men som flickorna vet så dröjer det inte länge innan de skriker 

kränkande saker till dem och spottar på de som vågar titta upp. Även om flickorna är väldigt 

rädda för pojkarna, som tillåts bete sig hur de vill i skolan utan tillsägelser från de vuxna, 

finns där samtidigt en känsla av dubbelhet då pojkarna väljer just dem av alla flickor i 

korridoren.
80

 Den känslan av att vara speciell samtidigt som de blir behandlade som om de 

inte vore värda någonting beskriver Schiefauer ”De drypande sockersöta replikerna, deras 

händer som trots allt var varma mot kroppen, de sneda leendena som trots allt slog an något i 

bröstet, och sedan förkastandet, bespottandet, beviset på hur odugliga och äckliga vi var.”
81

  

Genom läsningens emotionalitet skapas en förståelse för flickornas känslor i romanen och 

läsaren kan själv leva sig in i situationen som utspelar sig i texten. Genom läsarens 

engagemang med flickorna kan de själva uppleva känslorna och rädslan som flickorna känner 

och på så sätt skapa en större förståelse och en större respekt för dem. De värden, kopplade till 

värdegrunden, som man kan se i detta avsnitt är även här allas lika värde då flickorna givetvis 

ska behandlas med samma rättigheter som pojkarna och inte under några omständigheter bli 

diskriminerande och kränkta. Det går även att finna värdet normkritik då det finns en tydlig 

norm hos pojkarna för hur de ska bete sig gentemot flickorna, och även hur flickorna bör bete 

sig mot pojkarna. Det blir också väldigt tydligt att det finns två väldigt separata grupper, 

flickorna och pojkarna, och inom respektive grupp finns det normer som man måste 

upprätthålla för att fortsätta vara en del av gruppen. Precis som Eek-Karlsson skriver, så 

måste flickorna och pojkarna följa de normer som finns för att på så sätt behålla sin plats i 

respektive grupp, men det blir problematiskt i detta fall då normerna hos pojkarna är att bete 
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sig kränkande mot flickorna.
82

 Genom att undersöka vilka normer som finns i romanen kan 

det även uppstå funderingar kring vilka normer det finns i läsarens omvärld. Det värde som 

dock utmärker sig mest i detta avsnitt är jämställdhet då det är uppenbart att pojkarna är de 

med mest makt i skolans korridorer. Här blir alltså flickorna underordnade pojkarna, precis 

som genusforskare beskriver samhället i stort, och de vuxna låter detta beteende få fortsätta 

utan några konsekvenser. Flickornas upplevda dubbelhet inför pojkarnas beteende är även det 

värt att fundera på då flickorna trots rädsla ändå finner uppmärksamheten som något önskvärt. 

Jämställdheten blir då central och något som bör diskuteras i samband med detta stycke.  

3.1.2 Interrogativitet 

Med interrogativitet menar Palm en form av ifrågasättande, utforskande och undrande inför 

texten och dess innehåll. Det skapas ett begär hos läsaren att lära känna världen och 

litteraturen kan då fungera som en källa till de frågor som läsaren har och på samma gång ge 

läsaren möjlighet att lära sig nya saker, både om sig själv och sin omvärld. Palm säger alltså 

att litteraturen kan skapa ny kunskap hos läraren.
83

 Något som Palm också tar upp är 

litteraturens möjlighet att skapa frågor och svar mellan författaren och läsaren. Genom sin 

roman Pojkarna kan författaren Schiefauer ställa en mängd frågor till läsaren och läsaren kan 

i sin tur svara på dessa frågor men det kan också bli så att frågorna från författaren i sin tur 

skapar andra frågor hos läsaren som ger läsaren nya uppfattningar och ny kunskap om sin 

omvärld.
84

  

Något som nämnts flera gånger under intervjuerna är kriminaliteten hos pojkarna i romanen. 

Ett stycke som tar upp detta är när Kim (som pojke) följer med Tony på olika rån. Jag 

kommer fortsättningsvis att benämna Kim som en hen då Kim är född med en flickkropp men 

har problem med sin könsidentitet, och under förvandlingen till pojke får hen möjlighet att 

slippa undan sitt biologiska kön. Dessa rån utspelar sig alltid nattetid och Kim får följa med in 

i pojkarnas värld där de tar allt de vill: bilar, kläder, cigaretter och vapen. Tony och Kim 

utvecklar en form av sport av stölderna och ser vem som kan stjäla mest på kortast tid och 

detta skapar en form av tillhörighet till gruppen, som Kim gärna vill vara en del av.
85

 Genom 

textens interrogativitet kan läsaren lära känna en del av samhället som de flesta inte har 

tillgång till i verkliga livet. Här skapas ny kunskap hos läsaren om hur livet i ett kriminellt 

pojkgäng ser ut samtidigt som frågor kan väckas hos läsaren som skapar nya uppfattningar om 
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hens omvärld. De värden, kopplade till värdegrunden, som man kan se i detta avsnitt är 

speciellt normkritik då det finns en mycket distinkt norm i pojkarnas gäng, och speciellt i 

Tonys gäng där de maskulina normerna är mycket tydliga för Kim. Om Kim ska få ta del av 

Tonys grupp måste hen följa normerna som finns oavsett om de är bra för hen eller inte. Som 

Eek-Karlsson skriver skapar normer gemenskap i gruppen och Kim som är desperat efter 

Tonys gillande och gruppens godkännande gör allt hen kan för att följa de normer som 

existerar för att på så sätt få ta del av de positiva sanktioner som kommer med tillhörandet i 

gruppen.
86

  

Det går också att finna värdet allas lika värde i detta avsnitt då Kim och de andra utför 

kriminella handlingar i form av stölder av andra människors egendom. Precis som Hjertson 

och Svaleryd skriver är alla människor födda som fria individer med lika rättigheter och 

skyldigheter och om man läser detta går det att dra slutsatsen att även individers egendom bör 

respekteras.
87

 Det är tydligt då man läser detta avsnitt i romanen att individers egendom inte 

respekteras av varken Tony eller Kim och i förlängningen betyder detta att individers 

rättigheter inte respekteras samt att de skyldigheter som Kim och Tony har inför samhället de 

lever i inte heller respekteras då de utför handlingar som inte är lagliga enligt svensk lag.  

Ett annat avsnitt som nämnts under flera av intervjuerna är stycket där Kim står framför 

spegeln och tittar på sin kropp. I denna scen står Kim ensam framför spegeln och tittar på sin 

kropp, som både är en pojkkropp och en kvinnokropp. Kim ser det som att kvinnokroppen 

ligger som ett flor över pojkkroppen och skyddar denna. Kim är varken kvinna eller man, hen 

är en människa.
88

 Med textens interrogativitet skapas frågor hos läsaren eftersom författaren 

inte är helt tydlig med sitt budskap. Det går nämligen att tolka ordet ”människa” som både 

transsexuell och icke-binär eftersom Schiefauer inte är helt tydlig med Kims tankar kring 

detta.
89

 Hon ställer frågan öppet till läsaren och läsaren får själv tolka och skapa egen kunskap 

utifrån detta. Läsaren får alltså möjlighet att skapa sig ny kunskap om begrepp som 

transsexualitet och icke-binär, samtidigt som det också kan skapas annan ny kunskap och 

insikt hos läsaren. Detta beror såklart på vem läsaren är och vilka förutsättningar som finns 

hos denna sedan innan.  
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De värden, kopplade till värdegrunden, som går att finna i detta avsnitt är både normkritik och 

jämställdhet. Det går tydligt att se i romanen att Kim inte identifierar sig med det kön som hen 

föddes med och detta är något som starkt går emot den norm som finns i samhället. Att inte 

vara cis och heterosexuell är något som Kim brottas med i romanen och som hen i detta 

stycke visar att hen till slut har accepterat.
 90

 Det är dock inte accepterat i samhället utan Kim 

går tydligt mot de normer som finns. Eek-Karlsson skriver att de som går emot normen 

kommer att straffas med negativa sanktioner och uteslutas ut gruppen, och detta går tydligt att 

se även i romanen gällande Kims liv.
91

 Även jämställdhet blir aktuellt då Kim föddes med en 

flickkropp som hen hatar, mycket på grund av hur hon bemöts som flicka. Om Kim istället 

hade bemötts mer som pojkarna hade hen kanske inte haft samma avsky inför sin flickkropp. 

Som Hjertson och Svaleryd skriver är genus något som skapas snarare än något biologiskt och 

om Kim då istället fått ett bemötande som inte var specifikt ”flickigt” hade hennes liv kunnat 

se väldigt annorlunda ut.
92

 Det blir alltså viktigt att fundera över skillnaden i bemötandet 

mellan könen, och denna fråga får läsaren av Schiefauer och ges då möjlighet att själv skapa 

sig ny kunskap i området.  

3.2 Användning av romanens värden som utgångspunkt för ett värdegrundsarbete i 

undervisningen 

Min andra frågeställning är hur man kan använda de värden som finns i Pojkarna som 

utgångspunkt för ett värdegrundsarbete i svenskämnet i gymnasieskolan. Precis som jag 

tidigare redogjort för har jag använt mig av de värden som uppkom i intervjuerna som 

utgångspunkt, och det är också dessa tre värden; jämställdhet, allas lika värde och normkritik 

som kommer att undersökas även här. För att kunna svara på uppsatsens andra frågeställning 

har jag undersökt olika texter kopplade till skolans värdegrund, så som skollagen, läroplanen 

för gymnasieskolan och ämnesplanen för svenska och då främst kursen svenska 2.  

Skolverket baserar sina bestämmelser och råd på det som står skrivet i skollagen, och de säger 

bestämt att arbetet med värdegrunden varken kan eller bör skiljas från den dagliga 

undervisningen.
93

 Det gör det tydligt för personal i skolan att värdegrunden är både viktig och 

betydelsefull för skolans arbete, även i lärarens eget klassrum och undervisning. Enligt 

skollagen ska läraren alltså förmedla både kunskap och värden till eleverna och genom att 

använda sig av Pojkarna i undervisningen kan detta ske på ett naturligt sätt för eleverna. Det 
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finns alltså ingen motsättning i att använda sig av litteratur för att nå de värden som man vill 

arbeta med i skolans verksamhet, snarare tvärtom. Som Persson skriver finns det mängder av 

fördelar med användandet av litteraturläsning vid ett arbete med värdegrunden i fokus 

eftersom läsningen skapar goda möjligheter för eleverna att utveckla egenskaper som 

nyfikenhet, kritiskt tänkande och empati.
94

 Persson menar att läsningen av romaner i 

klassrummet ger eleverna en god möjlighet att bli goda medborgare i samhället, vilket är det 

slutliga syftet med skolans värdegrundsarbete.  

Om man tittar närmre på de tre specifika värden som går att finna i Pojkarna; jämställdhet, 

allas lika värde och normkritik går det att se i läroplanen för gymnasieskolan att det står att 

skolan ska arbeta aktivt för att främja alla dessa värden.
95

 I och med de konkreta mål som 

finns i läroplanen, där det uttrycks vad skolan vill att varje elev ska utveckla i ett arbete med 

värdegrunden under deras skolgång, blir det enkelt för läraren att motivera sitt arbete med 

Pojkarna. Om man ser till romanen går det att finna att flera av målen stämmer väl överens 

med de värden som finns att finna vid läsningen. De mål som främst tas upp i och med en 

läsning av Pojkarna är: 

 respekterar andra människors egenvärde och integritet 

 tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar 

till att hjälpa människor 

 kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, 

språk, religion och historia 

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också 

med deras bästa för ögonen
96

 

Det första målet tas upp i avsnittet om kriminaliteten i Tonys gäng. Där finns varken respekt 

för andra människors integritet eller deras egendom och detta är ett utmärkt tillfälle för läraren 

att låta eleverna diskutera detta med varandra och tillsammans med läraren. Genom att läsa 

romanen och detta stycke skapas ett gott tillfälle för diskussion kring detta mål och också om 

normkritik och jämställdhet, som jag tidigare diskuterat. Det ges speciellt tillfälle att låta 

eleverna diskutera normers betydelse för att få tillhöra eller exkluderas från gruppen. Som 

Eek-Karlsson skriver får individen någon form av sanktion, antingen positiv eller negativ, då 

hen anpassar sig eller bryter mot normen och detta blir naturligt att diskutera vid läsandet av 

detta stycke. 
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Det andra målet tas upp i avsnittet där Bella blir trakasserad under och efter idrottslektionen. 

Där trakasserar pojkarna Bella med hårda ord och tills sist drar de av henne tröjan och hennes 

bh för att sedan spotta och skratta åt henne. Genom att låta eleverna läsa detta avsnitt och 

sedan få diskutera ger man dem möjlighet att samtala kring förtryck och kränkande 

behandling utan att det behöver bli personligt för den enskilda individen. Det blir också ett 

sätt för eleverna att titta på och tala om de mänskliga rättigheterna och den diskrimineringslag 

som gäller i samhället, och då också i skolan. Som Hjertson och Svaleryd skriver ska ingen 

människa utsättas för diskriminering och kränkande behandling och detta gäller givetvis även 

inom skolans verksamhet.
97

 Eleverna ges möjlighet att själva och tillsammans med varandra 

både se hur det kan se ut när någon blir trakasserad, samtidigt som de tillsammans i klassen 

kan komma fram till hur de skulle kunna arbeta för att motverka att något liknade kan ske i 

deras egen skola. 

Det tredje målet tas upp i avsnittet där flickorna blir trakasserade av pojkarna i korridorerna 

på skolan. När eleverna läser detta stycke kan de tillsammans med läraren diskutera vilka 

skillnader som finns hos pojkar respektive flickor när man ser till faktorer som livsvillkor, 

kultur, språk och historia. Genom att läsa detta avsnitt kan läraren ge eleverna en ingång till 

en diskussion om skillnader mellan bemötandet av könen utifrån många olika faktorer, och då 

till exempel dessa som nämns i det tredje målet. Detta mål kan vara svårt att nå om man som 

lärare inte ger eleverna en möjlighet att diskutera detta, men genom att låta dem läsa detta 

avsnitt kan de själva få chansen att upptäcka de skillnader som faktiskt har funnits och 

fortfarande finns mellan könen. Detta är något som diskuteras av både Hedlin och Frånberg då 

de båda pekar på lärarens viktiga roll vid arbetet med just jämställdhetsfrågor och deras 

uppdrag att lyfta samtalet och elevernas perspektiv längre än enbart till deras privatliv.
98

  

Det fjärde målet tas upp i avsnittet där Kim står framför spegeln och man som läsare får ta del 

av hens tankar om att hen är en människa. När eleverna får läsa detta stycke får de möjlighet 

att leva sig in i Kims liv och hens tankar om sig själv och sin identitet och sexualitet. Genom 

att läsa detta stycke kan eleverna, så som Persson skrivit om, öka sin empatiska förmåga och 

öva på att sätta sig in i andra människors funderingar och känslor. Att använda litteraturen för 

att nå detta mål känns självklart då man ser till Palms värdeteori och den litterära egenskapen 

emotionalitet som använts i denna uppsats. Om läraren låter eleverna diskutera kring Kims 
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situation och ger dem verktygen de behöver för att sätta sig i in den kan Pojkarna med fördel 

användas för att nå detta fjärde mål. 

När man tittar specifikt på ämnesplanen för svenskämnet kan man se att det står att eleverna 

ska ges möjlighet att lära känna sig själva, sina medmänniskor och sin omvärld med hjälp av 

bland annat litteratur och genom att låta dem läsa Pojkarna kan man nå både detta samt nå ett 

arbete med värdegrunden.
99

 Som Persson säger är det viktigt att man som lärare aktivt väljer 

den litteratur som eleverna ska arbeta med och inte vara rädd för att välja litteratur som 

provocerar och inte stämmer överens med skolans värdegrund, eftersom det kan skapa goda 

diskussionsmöjligheter för eleverna att diskutera sådant som inte endast är gott i världen.
100

 

Här passar Pojkarna väl in med sin berättelse om flickornas hemska vardag och pojkarnas 

farliga nattliv. Romanen ger eleverna nya tankesätt och perspektiv då den tar upp många olika 

teman som tillsammans med läraren kan diskuteras utifrån ett värdegrundsperspektiv. Om 

man sedan tittar specifikt på kursen svenska 2 blir det ännu mer aktuellt att välja Pojkarna för 

ett värdegrundsarbete då det står att eleverna ska arbeta med litteratur av kvinnliga författare, 

samt att de ska undersöka relationen mellan skönlitteratur och samhällsutvecklingen.
101

 

Genom att läsa Pojkarna och låta eleverna granska dess relation till samhället och dess 

utveckling kan man ge eleverna möjlighet att arbeta med de värden som finns i romanen och 

samtidigt utveckla sina empatiska förmågor och skapa sig ny kunskap. Det går alltså att dra 

slutsatsen att man med fördel kan använda sig av Pojkarna vid ett värdegrundsarbete i 

svenskämnet i gymnasieskolan. 

4. Resultat av intervjuer 

Den tredje och sista frågeställningen är hur en lärare och tre elever på en gymnasieskola 

uppfattar hur det är att arbeta med Pojkarna med ett värdegrundsperspektiv i 

svenskundervisningen. Jag kommer främst att fokusera på de delar av romanen som tidigare 

blivit redogjorda för då det var dessa delar som diskuterades under intervjuerna. Då 

intervjuerna är inspelade och sedan transkriberade kommer exakta citat att kunna ges. 

Fotnoter kommer endast att ges vid citat.  
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4.1 Intervju med läraren ”Lena” 

De inledande frågorna som ställdes till läraren Lena var frågorna om hur hon upplevde att det 

var att arbeta med Pojkarna i svenskundervisningen och då just med ett 

värdegrundsperspektiv. Hon var positivt inställd till romanen och sa: 

Jag tycker det är en tacksam bok att arbeta med. Det finns mycket att diskutera i 

den och det är också en bok som passar för vana och ovana läsare.
102

 

Lena gick sedan in närmre på vad det fanns i romanen att diskutera och hon pratade då om att 

det fanns flera allmänmänskliga frågor som till exempel identitet, likabehandling och uppväxt 

för att nämna några. Hon påpekade också flera gånger relevansen med romanen då eleverna 

befinner sig i samma ålder och tid i livet som karaktärerna och att detta kan göra det enklare 

för dem att ta till sig innehåll och budskap.  

När Lena sedan gick in mer specifikt på romanen i arbetet med värdegrunden i fokus sa hon: 

Den är ju bra på det sättet att den tvingar läsaren att reflektera kring de här 

frågorna och det kanske man inte har gjort tidigare och den tar upp så mycket 

som ligger så nära eleverna i gymnasiet i alla fall att man har den här 

skolgången, man har hur killar och tjejer blir behandlade i skolan. Att det kan 

finnas en skillnad där, att det kan finnas en stor skillnad.
103

 

Lena påpekar alltså romanens relevans, och hon tar särskilt upp temat jämställdhet mellan 

könen och menar att den kan hjälpa eleverna att se skillnader i bemötandet mellan pojkar och 

flickor. Hon gör då precis det som Hedlin menar är lärarens roll; hon lyfter elevernas blick 

från det privata till det mer allmänna i samhället i stort.
104

 Genom att ”tvinga” eleverna att se 

bortom sig själva och sina egna upplevelser kan Lena skapa ett samtal om till exempel 

jämställdhet där eleverna ges möjlighet att diskutera ämnet utan att behöva bli allt för 

personliga, vilket kan vara jobbigt för vissa. Hon pratade också om fördelen med att använda 

sig av en roman vid ett värdegrundsarbete då eleverna får tydliga exempel att diskutera och 

inte behöver bli personliga inför sina klasskamrater: 

Det är inte alls lätt att diskutera värdegrundsfrågor, men det blir enklare om man 

har en bok att utgå från, man har personer, man har fall… När man diskuterar 

behöver det aldrig bli ”jag” heller utan man kan alltid förhålla sig till nånting 

man har sett eller hört, eller nån kompis har sagt det här… Man kan få diskutera 

det utan att det liksom blir superpersonligt just under diskussionen kanske och 

det tror jag också är bra.
105
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Lena pratade också under intervjun om hur romanen gav eleverna möjlighet att skapa större 

acceptans för andra människor och deras livssituation: 

Det finns rätt stora skillnader som framkommer ganska tydligt och ganska 

snabbt och som också kan få elever att reflektera över sig själva och deras 

klasskompisar eller andra som de möter i samma ålder helt enkelt och kanske 

kan öppna ögonen för att alla… eller ja, att man har olika livssituation helt 

enkelt. Kanske kan också hitta någon sorts acceptans för olikheterna hos 

varandra och varandras upplevelser och så.
106

  

Här menar Lena att Pojkarna skapar engagemang hos eleverna och ger dem förmågan att sätta 

sig in andra människors tankar och situation, precis som värdegrunden tydligt säger att 

eleverna ska lära sig.
107

 Palm menar att genom textens emotionalitet kan det skapas 

upplevelser hos läsaren av att leva sig in i berättelsen och karaktärerna och att kunna känna 

med och engageras i det som händer i texten.
108

 Detta gör alltså att romanen skapar möjlighet 

till ett gott underlag för värdegrundsarbete, precis som Lena också säger under intervjun.  

Lena nämner också att romanen är bra vid ett värdegrundsarbete då den tar upp sexualitet, och 

då inte enbart heterosexualitet: 

Den tar ju också upp det här med sexualitet och homosexualitet som kanske är 

någonting som man inte vågar prata så mycket om på gymnasiet, när man går i 

gymnasiet men tas det upp i en bok så kan det bli lättare att diskutera det. Man 

får ju med också det här kring transpersoner och även livet efter skolan som kan 

vara något väldigt jobbigt för många…
109

 

Lena menar att Pojkarna tar upp både homosexualitet och transsexualitet och att detta skapar 

möjlighet för eleverna att diskutera olika typer av sexualitet, och också komma bort från 

heteronormen för att kunna bredda sina kunskaper om andra sexualiteter än den som är norm i 

samhället. Även här passar Palms värdeteori in, och då interrogativitet då han menar att detta 

är ett sätt att kunna skapa ny kunskap hos läsaren, och genom att låta eleverna läsa Pojkarna 

kan de själva skapa sig ny kunskap om andra normer än heteronormen.
110

 Här finns också en 

möjlighet för eleverna att skapa sig större förståelse för hur det kan kännas för någon som 

befinner sig utanför normen och på ett tydligt sätt se de negativa sanktioner som kommer i 
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och med ett utanförskap, samtidigt som de också kan se de positiva sanktioner som kommer 

för den som befinner sig i gruppens gemenskap bland de som istället följer normen.
111

 

På frågan om vilka delar av romanen som Lena ansåg var bra för just ett värdegrundsarbete 

svarade hon flera stycken. Hon sa bland annat: 

Just det här med tjejernas upplevelse av skolan, de här festerna med killarna, det 

är ju flera stycken och det händer ju lite olika saker men där man ju kan ta upp 

både liksom det här med stölder och inbrott som sker i spår av festerna men 

också den här våldtäkten som sker senare i boken.
112

  

Hon återkommer ofta till just festerna och kriminaliteten i romanen som bra och viktiga delar 

att diskutera tillsammans med eleverna i ett värdegrundsarbete. Lena nämner vid intervjun hur 

hon med hjälp av romanen kan diskutera de fester som på regelbundet sker för eleverna i 

klassen samt att hon också anser att det är ett bra tillfälle att diskutera de stölder som då och 

då kommer fram under elevernas skolgång. Genom att använda en roman som tar upp fester 

hos ungdomar och stölder av andras privata egendom anser Lena att hon och eleverna får ett 

naturligt sätt att diskutera detta på utan för mycket moraliserande pekpinnar för den enskilde 

eleven. Förutom sexualiteten, som Lena tidigare nämnt som positivt, är det kriminaliteten och 

hur flickorna blir behandlade av pojkarna och de vuxna som Lena anser är bra delar att 

diskutera vid ett arbete med värdegrunden. Hon nämner givetvis fler teman i romanen, men 

hon säger också att det är omöjligt att hinna med att diskutera allt: 

Det finns oändligt mycket att prata om i den här… Men sen får man välja liksom 

vilket fokus man vill ha… Man kan inte ta precis allt utan… ja… men därför är 

det en rolig bok att jobba med igen för man kan ju välja en annan ingångsvinkel 

nästa gång om man vill eller bredda det man har… Det finns så många 

möjligheter helt enkelt med den och det gör det inte med alla böcker som man 

har i skolbiblioteket.
113

 

Lena menar att det är viktigt att vara medveten om att man ska arbeta med värdegrunden i alla 

delar av skolans verksamhet, men att det inte alltid är uttalat i varje moment: 

Så tror jag ju också att det är nånting som man inte alltid tänker att ”nu ska vi 

jobba med värdegrundsfrågor” utan det nånting som finns i bakhuvudet att det 

finns med i tänket kring kursen över huvud taget men inte så att man uttalat 

säger det till eleverna alla gånger att nu kommer det här ett värdegrundspaket 

utan det finns där… Skolan är liksom… Ja, vi är här för att jobba med 

värdegrund i alla ämnen och på alla plan utanför kurserna också.
114
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Genom att alltid ha värdegrunden i bakhuvudet när man planerar sin undervisning menar Lena 

att det blir en naturlig del av skolans verksamhet och att det inte behöver vara tydligt markerat 

varje gång för att det ska ha betydelse för eleverna. Genom att arbeta med värdegrunden i den 

vanliga undervisningen, till exempel genom romanläsning, låter man eleverna ta del av 

skolans värdegrund på ett mindre konstlat sätt som till exempel en temadag kan innebära, 

samtidigt som de ändå får med sig den i alla ämnen. 

Sammanfattningsvis, utifrån intervjun, kan man se att Lena är mycket positiv till att använda 

Pojkarna i svenskundervisningen i ett värdegrundsarbete och att hon även kan tänka sig att 

använda den fler gånger. Hon påpekar romanens många teman som enkelt kan kopplas ihop 

med skolans värdegrund och visar på dess fördelar för att kunna skapa en god diskussion 

bland eleverna som ökar deras förståelse för andra människor och kanske också sig själva. 

Hon avslutar intervjun med att säga: 

En väldigt bra bok att läsa på gymnasiet tycker jag. Rekommenderas varmt till 

alla gymnasielärare.
115

  

4.2 Intervju med eleverna ”Sara”, ”Emma” och ”Johan” 

Den inledande frågan som ställdes till eleverna Sara, Emma och Johan var om de var 

medvetna om att alla skolämnen ska arbeta aktivt med skolans värdegrund i undervisningen. 

Här hade eleverna lite olika svar och medan Emma och Johan båda var medvetna om att 

värdegrunden ska arbetas med i alla ämnen var Sara det inte. Hon sa att hon inte visste om det 

men att hon ändå ansåg att det tas upp, åtminstone i svenskämnet: 

Jag visste inte om det och jag tycker nog inte att det sker heller i sånna fall. I 

sånna fall mest i svenskan… Men typ detta arbetet var det ju så, men jag kan väl 

inte anse att det är så mycket med de andra arbetena.
116

   

När eleverna sedan fick frågan om hur de anser att det var att arbeta med Pojkarna i 

svenskundervisningen och då främst vid ett värdegrundsarbete hade de alla tre positiva 

erfarenheter av detta som de delade med sig av. När Johan fick frågan sa han: 

Jag tyckte den var bra faktiskt. Det hade ett bra budskap. Det var lite konstigt i 

början, det kan jag erkänna… Jag kände… Det var, pojkarna var riktigt hemska 

liksom killar som i övrigt var riktigt hemska liksom. Men sen när det började 

vända lite, man förstod lite vad som hände och hur de blev utsatta så då förstod 

man ju lite. Sen så blev de killar och så fick de uppleva ”våran” värld eller så. 
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Men jag tyckte det var en jättebra bok verkligen och det var en perfekt bok för 

skolan verkligen. Och liksom den passar i skolan.
117

 

Han tyckte alltså om romanen men han menade att den till en början uppfattades som lite 

konstig och att den sedan blev bättre och bättre ju mer han läste den. Även Johan tar upp 

temat jämställdhet, precis som läraren Lena, och påpekar skillnaden i bemötandet mellan 

könen. Johan refererar det till ”vår” värld då han identifierar som man, och menar att han med 

hjälp av boken kunde få se in i flickornas värld på ett nytt sätt han inte kunnat tidigare: 

Men jag tyckte det var en bra bok för man.. De visar tjejernas perspektiv också 

på ett annat sätt som inte vi killar kanske tänker på eller sätter oss in i.
118

  

Här syns än en gång Palms emotionalitet och hur denna kan skapa större empati hos 

läsaren.
119

 I detta fall skapas en större förståelse hos Johan för hur flickorna i boken har det, 

och då även i förlängningen hur det är för tjejer i allmänhet i samhället. Romanen skapar då 

en möjlighet att öppna upp för en förståelse hos Johan om strukturer i samhället även om den 

startar på ett mer personligt plan. Här menar Hedlin att lärarens roll blir extra viktig i arbetet 

att lyfta samtalet från det privata till det mer allmänna och visa på de strukturer som finns i 

samhället.
120

 Johan har påbörjat arbetet själv i och med en läsning av romanen och med hjälp 

av läraren Lena kan han med all säkerhet öka sin kunskap om de strukturer som finns i 

samhället, och lära sig att se de skillnader som finns mellan könen. 

När Sara fick frågan om vilka delar av romanen som hon tyckte passar bra för ett 

värdegrundsarbete svarade hon flera stycken olika men det hon diskuterade mest var avsnittet 

där Bella blev trakasserad efter idrottslektionen: 

Ja, men det är mest ganska tidigt i boken när hon blir utsatt på den här 

idrottslektionen att de skriker efter henne och såhära ”Åh, baby” och visslar och 

såhära, och sen går de och tar av hennes tröja och bh och såhära. Det tycker jag 

är bra att använda. Där ser man ju väldigt… asså hur dåligt en tjej kan bli 

behandlad av killar och speciellt killar i en grupp då. Det blir ju oftast så när 

man… asså är killarna ensamma är det oftast inte så det sker utan det är ju när 

de blir flera stycken som de liksom pushar varandra och det ska va så. Så det 

tycker jag man kan använda. Där har man ganska grundläggande som hur det 

kan se ut och där har man mycket att jobba med och prata om… Att det kanske 

kan vara annorlunda, att det inte borde va så… Läraren där som stod och inte sa 

nånting och bara liksom tittade bort och så. Sånt tycker jag är viktigt liksom att 

ta upp.
121
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Sara pratade om, precis som de andra intervjuade, pojkarnas beteende mot flickorna och 

nämnde specifikt avsnittet där Bella blir trakasserad. Hon menade att genom att läsa detta 

stycke kan eleverna diskutera och arbeta med det och på så sätt problematisera pojkarnas 

beteende, och skapa större förståelse för hur det känns för flickorna som blir utsatta för 

diskriminering. Sara nämner också lärarens roll i avsnittet och hur denna bara tittar bort när 

diskriminering sker på lektionen och hur man då, som Hjertson och Svaleryd skriver, kan ta 

upp diskrimineringslagen och diskutera denna tillsammans med sina elever.
122

 Genom att 

diskutera detta tillsammans med sina elever kan läraren tydligt visa på hur lagen säger att 

ingen, varken elever eller personal, får diskrimineras eller diskriminera. Här kan Sara och de 

andra eleverna alltså skapa ny kunskap utifrån den lästa texten precis som Palm menar att den 

litterära egenskapen interrogativitet kan göra.
123

 Texten ställer alltså frågor till eleverna om 

hur individer faktiskt får behandlas och lärarens ger dem verktygen att finna ny kunskap 

genom att leda dem till diskrimineringslagen och visa på hur skolans värdegrund är 

uppbyggd. Genom att läsa detta stycke i Pojkarna kan eleverna skapa ny kunskap, precis som 

Palm skriver, både genom att läsa själva primärtexten och genom att söka svar på frågor i 

andra texter utanför.  

När Emma fick frågan om vilka delar av romanen som hon tyckte passar bra för ett 

värdegrundsarbete svarade hon: 

Jag tänker mest det här när hon Kim blev kär i Tony… Det visar ju verkligen att 

det är ju helt okej att kunna bli kär i en av samma kön. De visar ju liksom allas 

lika värde i den scenen. Jag tycker att det är bra att de gjorde så att hon… eller 

författaren gjorde så. Jag tror ändå man tar till sig det ganska mycket när man 

läser om det och man tycker ändå att det är liksom… Folk kanske känner igen 

sig i det och tycker att det är helt okej att bli kär i vem man vill… Ne, jag tycker 

nog att just den scenen är den bästa när man läser boken. Just det här när hon 

blir kär i en annan kille fast hon är i en pojkkropp liksom. Jag tycker att man kan 

sätta sig in i situationen liksom när man läser det.
124

 

Emma tar upp temat sexualitet och menar att det är bra att man som elev får möjligheten att 

läsa om annan typ av kärlek än den normativt heterosexuella kärleken mellan en flicka och 

pojke. Hon säger själv att hon ”tycker att man kan sätta sig in i situationen liksom när man 

läser det” och än en gång påpekas styrkan i just romanläsning vid ett arbete med 
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värdegrundsfrågor då eleverna verkligen ges möjligheten att sätta sig in i en annan människas 

situation och erfarenheter och på så sätt skapas större empati och förståelse hos läsaren.
125

  

Precis som Emma tyckte att sexualiteten var ett viktigt tema i romanen tyckte Johan att det 

var något som genomsyrade berättelsen, och som var viktigt att diskutera vid ett arbete med 

värdegrunden i fokus. Han diskuterade inte bara heterosexualitet och homosexualitet utan 

pratade också om Kims tankar om transsexualitet. Han tog då upp avsnittet om Kim framför 

spegeln och hur hen där ser sig själv som människa snarare än kvinna eller man: 

Typ som där Kim stod framför spegeln i slutet och såg på sig själv och sa att det 

inte fanns någon tjej eller kille där utan en människa… Eh, ja alltså att Kim var 

varken flicka eller pojke liksom. Man vet ju inte om hon var trans men jag tror 

det, att hon var trans. Eller hen blir det väl då kanske… Det avsnittet tyckte jag 

var så bra för då förstår man att Kim liksom blir tillfreds med sig själv och att 

det liksom är okej att vara både och eller inget alls. Kim duger som hon är, en 

människa.”
126

 

Johan menar alltså att sexualiteten är framträdande på flera olika sätt i romanen och att det är 

en viktig del att diskutera och arbeta med vid ett värdegrundsarbete. Att alla människor har 

lika värde är en självklar del av värdegrunden och genom att läsa Pojkarna kan eleverna få 

diskutera detta på ett naturligt sätt. De får även möjlighet att diskutera normkritik då 

transpersoner inte tillhör normen i samhället, och det framgår tydligt genom romanen hur Kim 

alltid står utanför samhället och hur hen ständigt blir bestraffad med negativa sanktioner i och 

med sitt normbrytande.
127

  

Sammanfattningsvis går det att se utifrån de tre intervjuerna med eleverna att de alla anser att 

Pojkarna är en intressant och bra roman att arbeta med vid ett värdegrundsarbete i 

svenskundervisningen även om de tyckte att vissa delar av den var konstiga och ibland svåra 

att förstå till en början. Detta visar tydligt lärarens viktiga roll då hon måste leda eleverna 

genom romanen och låta dem diskutera och arbeta med de stycken och frågor som till en 

början kan anses vara svårare att förstå. Genom att låta eleverna tillsammans och på egen 

hand utforska romanen och dess teman kan man nå de ämnen som värdegrunden tar upp och 

vill att skolan ska arbeta med, och detta visar eleverna i intervjuerna tydligt att de faktiskt 

lyckats med då de alla tre anser att de enkelt går att arbeta med värdegrundsfrågor vid en 

läsning av Pojkarna. Emma avslutade intervjun med att säga något intressant om perspektiv 
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som på ett bra sätt summerar mycket av det som romanen vill förmedla och visar också väl att 

det är en bra roman att arbeta med vid just värdegrundsfrågor: 

Den var ju en väldigt bra bok eftersom den tog upp båda sidor, det var inte bara 

killarnas eller tjejernas… Asså historia heller utan det var ju… Tjejernas 

perspektiv blev ju till slut killarnas perspektiv också liksom.
128

 

5. Diskussion och slutsatser 

Ett av de viktigaste uppdragen en lärare i skolan har är arbetet med värdegrunden och i denna 

uppsats har jag drivit frågan om hur detta arbete kan utföras praktiskt i klassrummet. Jag har 

valt att fokusera värdegrundsarbetet i svenskundervisningen genom litteraturläsning och då 

specifikt genom att läsa Jessica Schiefauers roman Pojkarna. Genom att använda Palms 

värdeteori och fokusera hans litterära egenskaper emotionalitet och interrogativitet har jag 

undersökt romanens värden och hur dessa värden kan användas som utgångspunkt i ett 

värdegrundsarbete i svenskundervisningen i gymnasieskolan. Jag har också undersökt hur en 

lärare och tre elever ser på användandet av romanen i svenskundervisningen. Det som 

framkom är att litteraturen både har ett inneboende värde men att det även finns externa 

värden och att dessa går att koppla till skolans värdegrund. Det visade sig att det var enkelt att 

motivera användandet av litteraturläsning vid ett arbete med värdegrunden i fokus, både när 

man tittar på skolans styrdokument men också när man tittar på Palms värdeteori.  

Då intervjuerna gjordes med läraren och de tre eleverna var det vissa värden som 

diskuterades, och det var också dessa värden som jag sedan fokuserade på vid analysen av 

romanens värden. Dessa värden var jämställdhet, alls lika värde och normkritik. Det blir 

tydligt att det är just dessa värden som framkom i intervjuerna då romanen främst fokuserar 

på dessa teman om man utgår från skolans värdegrund. Det gick alltså att se att dessa tre 

värden utmärkte sig bland de andra värdena i skolans värdegrund. När man sedan undersöker 

skolans styrdokument går det att se att värdegrunden ska arbetas in i alla ämnen och 

genomsyra all undervisning. Det blir därför enkelt att motivera användandet av Pojkarna då 

det går att finna flera av de värden som värdegrunden tar upp, och menar att eleverna ska 

arbeta med. Att använda sig av just litteraturläsning som en del i ett värdegrundsarbete har 

flera fördelar, bland annat för att faktiskt kunna nå de värden som värdegrunden vill att 

eleverna ska arbeta med och, som både läraren och eleverna säger, att det är bra att ha tydliga 

exempel att diskutera så att det inte behöver bli alltför personligt för eleverna. Genom att ha 

en roman som ger eleverna olika scenarier att diskutera blir det mindre komplicerat att nå de 
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olika värdena som de ska arbeta med samtidigt som eleverna inte behöver bli alltför 

utlämnande och personliga. Det var något som upplevdes som positivt under intervjuerna i 

denna uppsats och läraren Lena uttryckte detta som vi har sett tidigare på ett bra sätt under 

intervjun: 

Det är inte alls lätt att diskutera värdegrundsfrågor, men det blir enklare om man 

har en bok att utgå från, man har personer, man har fall… När man diskuterar 

behöver det aldrig bli ”jag” heller utan man kan alltid förhålla sig till nånting 

man har sett eller hört, eller nån kompis har sagt det här… Man kan få diskutera 

det utan att det liksom blir superpersonligt just under diskussionen kanske och 

det tror jag också är bra.
129

 

De slutsatser som går att dra är att det går att finna flera värden i Pojkarna och att denna 

roman utan svårighet kan användas i svenskundervisningen i gymnasiet vid ett 

värdegrundsarbete. Det går också att se att både läraren Lena och eleverna Sara, Emma och 

Johan alla fyra är positiva till att använda Pojkarna i svenskundervisningen och att de alla 

anser att romanens teman och värden på ett tydligt sätt går att koppla till skolans värdegrund. 

Detta framkommer tydligast under intervjun med läraren Lena och detta beror troligtvis på att 

hon som lärare är mer insatt i skolans värdegrund och den litteratur som hon valt att använda i 

undervisningen. Det går därför att dra slutsatsen att Pojkarna skapar goda förutsättningar för 

diskussioner som kan skapa större empati och nya kunskaper hos eleverna i klassrummet. 

Genom läsandet kan eleverna utveckla egenskaper som gör dem till goda medborgare i 

samhället, just det som är hela tanken med skolans värdegrund.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till läraren 

Intervjufrågor – Läraren ”Lena” 

Jag vill börja med att tacka för att du valt att ställa upp på denna intervju. Du kommer att vara 

anonym i uppsatsen och ditt deltagande är helt frivilligt. Läs gärna igenom dessa frågor innan 

intervjutillfället så att du känner dig väl förberedd inför vårt samtal. 

 

 Hur uppfattar du att det är att arbeta med Jessica Schiefauers roman Pojkarna i 

svenskundervisningen? 

 

 Hur uppfattar du att det är att arbeta med romanen Pojkarna i svenskundervisningen 

med ett värdegrundsperspektiv? 

 

 Vilka delar i romanen anser du passar bra för ett arbete med värdegrundsfrågor? 

 

 På vilket sätt tycker du att det är lämpligt att arbeta med värdegrundsfrågor i 

klassrummet?  

 

 Tycker du att svenskämnet är ett bra ämne för arbete med värdegrundsfrågor? 

 

 Anser du att du har tid att arbeta med värdegrundsfrågor i svenskämnet så som du 

skulle vilja? 

 

 Hur stort fokus lägger du på arbetet med värdegrundsfrågor i undervisningen? 

 

 Har du något annat som du skulle vilja nämna i och med ett värdegrundsarbete i 

samband med läsning av romanen Pojkarna? 

 

Tack för din medverkan!  

Mvh Hanna Bornstedt, Karlstads universitet 
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7.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till elever 

Intervjufrågor – Eleverna ”Sara”, ”Emma” och ”Johan” 

Jag vill börja med att tacka för att du valt att ställa upp på denna intervju. Du kommer att vara 

anonym i uppsatsen och ditt deltagande är helt frivilligt. Läs gärna igenom dessa frågor innan 

intervjutillfället så att du känner dig väl förberedd inför vårt samtal. 

 

 Är du medveten om att alla skolämnen ska arbeta aktivt med skolans värdegrund i 

undervisningen? Och tycker du att detta sker på din skola? Om ja; hur? 

 

 Hur uppfattar du att det är att arbeta med Jessica Schiefauers roman Pojkarna i 

svenskundervisningen? 

 

 Hur uppfattar du att det är att arbeta med romanen Pojkarna i svenskundervisningen 

med ett värdegrundsperspektiv? T.ex. jämställdhet, normkritik, allas lika värde mm. 

 

 Vilka delar i romanen anser du passar bra för ett arbete med värdegrundsfrågor? Kan 

du ge exempel och förklara varför du tycker att dessa delar passar bra? 

 

 På vilket sätt tycker du att det är lämpligt att arbeta med värdegrundsfrågor i 

klassrummet? T.ex. diskussioner, skriftliga uppgifter mm. 

 

 Tycker du att svenskämnet är ett bra ämne för arbete med värdegrundsfrågor? Varför? 

Varför inte? 

 

 Anser du att du får tid och möjlighet att arbeta med värdegrundsfrågor i svenskämnet? 

Skulle du vilja arbeta mer eller mindre med dessa frågor? 

 

 Har du något annat som du skulle vilja nämna i och med ett värdegrundsarbete i 

samband med läsning av romanen Pojkarna? 

 

Tack för din medverkan! Mvh Hanna Bornstedt, Karlstads universitet 


