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Abstract 

Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning det skönlitterära verket Inuti huvudet 

är jag kul av Lisa Bjärbo (2019) besitter didaktisk potential vid arbete med värdegrundsfrågor 

på gymnasial nivå. Detta kommer genomföras med en tematisk närläsning av didaktisk 

karaktär och de fem temana för läsningen är människans okränkbarhet, individens frihet och 

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

mellan människor. Dessa teman är hämtade från skolans grundläggande värden. 

Studiens resultat visar att ungdomsromanen öppnar upp för en didaktisk potential som kan 

synliggöras genom samtal och diskussion om de fem temana som närläsningen utgått ifrån. 

Närvaron av dessa teman är olika stor, men möjlighet för att tolka in minst en händelse under 

varje tema finns. Det går inte att utesluta möjligheten att alla temana återfanns vid läsning av 

ungdomsromanen eftersom människan tenderar att finna det hen söker. Trots denna risk visar 

resultatet att Inuti huvudet är jag kul har en didaktisk potential vid arbete med skolans 

värdegrund. 

 Genomgående för studien är dock att verket inte uppnår denna didaktiska potential av sig 

själv, utan det är först när elever och lärare gör något av det lästa som detta kan nås. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till min studie, samt syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis redogör jag för arbetets disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Gymnasieskolan vilar på en demokratisk grund, vilken presenteras i dess läroplan. Kapitlet om 

grundläggande värden säger att varje enskild individ som verkar inom skolväsendet ska arbeta 

för ett gestaltande och förmedlande av: 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor ” (Skolverket, 2021). 

Att detta står i värdegrunden innebär att det är hela skolan som ska samverka för att modellera 

nämnda värderingar, det är inte upp till en enskild lärare och dess undervisning. Det går dock 

att göra en koppling mellan värdegrunden och svenskämnets syfte, med fokus på skönlitteratur. 

Enligt ämnets syfte ska:  

eleverna […] ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som 

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

eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur […] som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 

och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv (Skolverket, 2021). 

Utifrån detta är det lätt att motivera varför svenskämnet ger utrymme för att undervisa om 

värdegrunden. Citatet visar att skönlitteratur har en given plats i svenskundervisningen, men 

det finns också möjlighet att göra en koppling mellan undervisning om förståelse av andra 

människor, erfarenhet till individens frihet och integritet, eller alla människors lika värde. 

Skolverkets intention är att eleverna ska få en förståelse för såväl sin egen värld som 

andras världar genom undervisning om skönlitteratur i skolan. En sådan förståelse visar på 

läsningen som en kognitiv process där någon form av utveckling sker och att den kan innebära 

att läsaren förstår sin egen och andras världar (Bommarco, 2006:40).  

En tidigare studie av tre skönlitterära verk ur genren fantasy konstaterar att dessa besitter 

didaktisk potential och tycks vara gynnsam vid arbete med värdegrunden i såväl grundskolan 

som gymnasieskolan (Alkestrand, 2016). I relation till den allmänna kunskapen att litteratur är 

ett sätt för individer att lära sig om demokratiska värden och hur en god människa kan vara 

skapades förutsättningarna för denna studie. Dessa två premisser ledde till funderingar av typen; 

om fantasygenren är gynnsam för arbete med värdegrunden i skolan och litteratur i allmänhet 
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är ett sätt att lära individer om demokratiska värden, hur skulle då en samtida ungdomsroman 

fungera i arbetet med värdegrunden? Att en samtida ungdomsroman lär dess läsare något om 

demokratiska värden verkar givet utifrån allmän kunskap om läsning, men hur skulle man 

explicit kunna initiera värdegrunden genom skönlitteratur? Dessa funderingar ligger till grund 

för vad som kommit att bli studiens frågeställningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning ett specifikt skönlitterärt verk 

kan vara ett verktyg för värdegrundsarbetet i skolans senare år. Nutida forskning visar att lärare 

omedvetet verkar undervisa om värdegrundsfrågor i samband med litteraturundervisning 

(Borsgård, 2021). Genom att medvetandegöra lärarna om hur de grundläggande värdena kan ta 

sig uttryck i litteraturen och samtidigt synliggöra hur den didaktiska potentialen för dessa 

värden kan nås, så ökar chansen att elever och lärare tillgodogör sig dessa aspekter av boken. 

Studiens syfte kommer undersökas utifrån två frågeställningar; 

- Hur gestaltas fem på förhand bestämda teman i det valda skönlitterära verket? 

- Vilken didaktisk potential går att finna i det valda skönlitterära verket, utifrån dessa 

teman? 

 

1.3 Disposition 

I kapitel 2 redogör jag för mitt val av metod och det material som studien bygger på samt 

definierar viktiga begrepp. Kapitel 3 utgörs av de teorier som ligger till grund för studien och i 

kapitel 4 presenteras den tidigare forskning som undersökningen vilar på. I kapitel 5 lägger jag 

fram studiens resultat och detta är uppdelad i sju avsnitt. Arbetet avslutas med en diskussion av 

mina resultat och förslag på vidare forskning i kapitel 6. 
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2 Metod och material 

I detta kapitel presenteras den metod som studien använder sig av, en tematisk närläsning av 

didaktisk karaktär. Vidare redogörs för det skönlitterära verk som kommer att analyseras samt 

de teman som analysen utgörs av. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där viktiga begrepp 

definieras. 

 

2.1 Metod 

Studiens metod utgörs av en tematisk närläsning av didaktisk karaktär. En traditionell 

litteraturvetenskaplig närläsning innebär att en text läses på detaljnivå och ingen hänsyn tas till 

sociologiska eller historiska aspekter (Kåreland, 2021:210). Närläsning möjliggör för läsaren 

att fokusera på textens innehåll, framför den kontext där texten producerades (Lundqvist, 

1987:8ff). En didaktisk närläsning innebär att fokus vid läsningen också innefattar detaljer i 

texten som kan vara relevanta för en undervisningssituation. Skillnaden mellan en 

litteraturvetenskaplig respektive en didaktisk närläsning är att den första typen fokuserar på alla 

litterära aspekter som dyker upp vid läsningen, medan den senare typen fokuserar på de detaljer 

som är intressanta i en undervisningsaspekt. 

För att uppnå en relevant didaktisk närläsning för arbetet utgår jag från fem teman som 

går att utläsa i styrdokumenten för gymnasieskolan (Skolverket, 2021). Dessa teman 

presenteras i kapitel ”2.3 Teman för närläsning”. Läsningen kommer mynna ut i en tolkning av 

verkets didaktiska potential. Vad didaktisk potential innebär presenteras i kapitel ”2.5.2 

Didaktisk potential”. 

 

2.2 Val av verk 

För att besvara studiens frågeställningar skulle vilket som helst av alla världens skönlitterära 

verk vara möjligt att utgå ifrån. Fantasy-genren har analyserats av Alkestrand (2016), därför är 

det av större intresse att utföra en analys av en skönlitterär text utanför denna genre. 

Den valda litteraturen ska vara läsbar för elever, vilket verifierats genom att den används 

i undervisningen på en gymnasieskola. Vidare ska verket på något vis ligga tillräckligt nära 

elevernas verklighet för att väcka ett intresse, samtidigt som ett visst avstånd behöver finnas för 

att möjliggöra ett utvidgande av läsarnas föreställningsvärldar (McCormick, 1994). Litteratur 

som ligger för långt ifrån elevernas egen repertoar, i form av idéer, erfarenheter och normer, 

blir för svår för eleverna att ta till sig, men om den ligger för nära elevernas repertoar blir 

tolkningen av det lästa ingen utmaning. (ibid.). 
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I facebook-gruppen Svensklärarna efterfrågade en lärarstudent vilka skönlitterära verk 

som verksamma lärare använder sig av i sin undervisning i Svenska 1 (Publicerat; 11 februari 

2022, Läst; 30 mars 2022). Efter en sammanställning av de svarandes bidrag var När hundarna 

kommer av Jessica Schiefauer (2015) det verk som angavs flest gånger, följt av Björnstad av 

Fredrik Backman (2016. På tredje plats kom Jag, En av David Levithan (2014), samt Inuti 

huvudet är jag kul av Lisa Bjärbo (2019). Såväl När hundarna kommer som Björnstad har 

tidigare analyserats i examensarbeten i relation till skolan värdegrund och således återstod Jag, 

En och Inuti huvudet är jag kul som valbar litteratur. En genomläsning av baksidestexterna på 

de två ungdomsromanerna visade att båda passade in på kriteriet om verkets närhet och avstånd 

till elevernas föreställningsvärldar. 

Utifrån vetskapen om att ett gediget tidsspann skulle läggas på analys av det valda 

verket fick bokens längd bli den avgörande faktorn vid beslutsfattandet. Eftersom sidantalet är 

färre och sidorna något luftigare i Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) än i Jag, En (Levithan, 

2014) fattades ett beslut om att genomföra studien på den tidigare av de två nämnda verken. En 

kortare roman bör ge mer tid för omläsning och analys av dess innehåll. 

 

2.3 Teman för närläsningen 

De fem teman som närläsningen fokuserar på återfinns i skolans styrdokument och dess 

grundläggande värden, vilka är följande: 

1. Människans okränkbarhet 

2. Individens frihet och integritet 

3. Alla människors lika värde 

4. Jämställdhet mellan kvinnor och män 

5. Solidaritet mellan människor. 

(Skolverket, 2021). 

Den tematiska närläsningen kommer synliggöra vilka teman som gestaltas eller inte 

gestaltas i Inuti huvudet är jag kul (2019). 

Eftersom undersökningens syfte är att studera ett skönlitterärt verk i relation till skolans 

värdegrundsarbete är det tydligast att utgå från de explicita grundläggande värdena, framför att 

konstruera egna teman. 
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2.4 Verkets handling 

Inuti huvud är jag kul är en ungdomsroman som utgavs 2019, författad av Lisa Bjärbo. Boken 

handlar om Liv som alltid har bott i Stockholm, men precis flyttat till ett hus utanför byn 

Ingelstad, i närheten av Växjö. Med Livs egna ord ligger huset ”på en åker i en by utanför en 

by utanför en by” (Bjärbo, 2019:14). Huvudpersonen menar att det är en stor omställning att 

flytta från en lägenhet i en storstad till ett hus på landet. 

 Liv bor tillsammans med sin pappa och det är han som tagit beslutet om att flytta, trots 

att dottern är negativt inställd till detta. Hon är en introvert person som uppskattar den vardag 

hon känner till.  

 Liv läser andra året på gymnasiet och flytten innebär att hon behöver lära känna en ny 

klass, skola och skapa nya rutiner. Denna omställning blir jobbig för Liv och det som tidigare 

varit blyghet och ogillande inför att prata med andra människor utvecklas till panikångest, utan 

att huvudpersonen själv vet om att det är den medicinska termen för hennes mentala tillstånd. 

 Vid en muntlig redovisning i skolan svimmar Liv och efter denna händelse börjar hon 

skolka. Det är mentalt påfrestande att dölja skolkningen för såväl pappan som lärarna och de 

två kompisar Liv fått. Samtidigt lever hon in en ständig rädsla att svimma igen, vilket även det 

tar energi. 

 En dag tittar pappan på nyheterna och Liv, som är i rummet intill tv:n, hör ett inslag där 

panikångest förklaras. Tack vare detta förstår Liv sitt eget mående och efter några dagar med 

intensiv händelseutveckling får även pappan reda på den mentala utmaning Liv lever med. Nu 

får Liv hjälp från såväl sin pappa som skolan att hantera sin panikångest och till slut vågar hon 

berätta för sina vänner om sina svårigheter. 

 

2.5 Begreppsdefinition 

Detta avsnitt utgörs av begrepp som är centrala för arbetet. För att läsaren ska förstå de resultat 

som kommer att presenteras längre fram krävs det att författare och läsare har en gemensam 

begreppsapparat och uppfattning vad dess betydelse är. 

 

2.5.1 Värdegrundsarbete 

Värdegrundsarbete åsyftar det arbete som skolan driver för att förankra styrdokumentens 

grundläggande värden i elevernas vardag (Skolverket, 2021). I termen värdegrundsarbete 

inkluderas även det arbete som syftar till att synliggöra och medvetandegöra eleverna om vad 

värdegrunden innebär och dess fem tydligaste värderingar; människans okränkbarhet, 
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individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet mellan människor. Dessa värdens innebörd beskrivs tydligare under 

respektive temas avsnitt i resultatet. 

 

2.5.2 Didaktisk potential 

Definitionen av didaktisk potential hämtas hos Alkestrand som problematiserar tidigare 

odefinierad användning av begreppet i studentuppsatser och artiklar. Hon menar att det inom 

didaktisk utbildning tycks finnas en gemensam förståelse för begreppet trots att en tydlig 

avgränsning för ordet saknas. Den precisering som Alkestrand presenterar lyder ”vilka 

möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor som skönlitteratur ger upphov till” 

(Alkestrand, 2016:70). För detta arbete passar Alkestrands definition väl, men en didaktisk 

potential i litteratur kan behandla andra mål än endast värdegrundsfrågor. Dessa möjligheter 

kommer dock inte beröras i denna studie.  

 Enligt Alkestrand nås den didaktiska potentialen först när läsaren går i dialog med texten 

(2016:71). För att denna dialog ska kunna ske på ett givande sätt behöver tre kriterier uppfyllas. 

Textens explicita samt implicita ideologi behöver ha synliggjorts utifrån den implicita 

författaren. Textens författare kommer medvetet eller omedvetet skriva in olika värderingar, 

hädanefter kallat ideologier, i texten. Eftersom läsaren inte kan veta om det är författarens 

intention att vissa av de skrivna ideologierna ska finnas i texten bör läsaren skapa en implicit 

författare. Genom en tänkt författare som skiljer sig från den verkliga författaren kan 

intentionella felslut i relation till den faktiska författaren undvikas (Alkestrand, 2016:100ff). 

 Det är den implicita författaren som ska bära textens explicita och implicita ideologier. 

Textens explicita ideologier utgörs av vad författaren medvetet vill förmedla med texten och 

dessa ideologier är tydliga och lätta för läsaren att synliggöra. Textens implicita ideologier är 

dolda och aktualiseras först av läsaren. Dessa ideologier är de som författaren skriver in i texten 

utan att hen haft det som avsikt. Oftast är de explicita och implicita ideologierna varandras 

motsatser (Alkestrand, 2016:97ff). 

 Det är först när de explicita och implicita ideologierna synliggjorts och den implicita 

författaren blir bärare av ideologierna som dessa kan sättas i relation till styrdokumenten och 

en analys av det skönlitterära verkets didaktiska potential faktiskt kan ske. 

 I resultatet kommer inte den implicita författaren presenteras, inte heller hur de implicita 

ideologierna tolkats fram. Utgångspunkten för resultatet är att det finns två typer av ideologier 

och att dessa bärs av en implicit författare.  
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3 Teori 

I detta kapitel kommer tre olika teorier att presenteras, vilka sedan utgör viktiga avstamp för 

den kommande resultatdelen. 

 Arbetets första teoretiker är Magnus Persson och hans resonemang om myten om den 

goda boken, vilken bygger på två antaganden om skönlitteratur (2012). Det första antagandet 

är att skönlitteratur i sig själv är god. Det andra antagandet är att om du läser skönlitteratur så 

blir du en god person. Denna myt har länge förmedlats via skolan och legat som grund för dess 

litteraturundervisning (Persson, 2012:16). I sitt resonemang utgår Persson främst från 1994-års 

kursplan, men menar att samma tendenser finns kvar även i nuvarande läroplan (2012:23). De 

sätt som myten gestaltas på genom skolans förmedlande är att skönlitteraturen tenderar att få 

rollen som bärare av såväl det svenska kulturarvet som den svenska värdegrunden. Detta visar 

sig genom att skönlitteraturen ska användas för att exempelvis stärka elevernas personliga och 

kulturella identitet. Litteraturen ska även leda till att motverka odemokratiska värderingar och 

ge såväl empatiska som toleranta människor (Persson, 2012:18ff). En problematik med detta 

tankesätt är att det även tycks finnas en syn om att de goda effekterna av skönlitterär läsning 

sker automatiskt (Persson, 2012:27). Problemet med myten om den goda boken och dess direkt 

goda effekter på sin läsare är att det finns en mängd exempel på människor som konsumerat 

litteratur och ändå inte är goda människor (Persson, 2012:41ff.). Således tycks det finnas en 

motsättning mellan denna myt och verkligheten. Trots denna oenighet, samt andras försök till 

liknande problematik med denna myt avslutar Persson med ett konstaterande om att det tycks 

vara omöjligt att ta sig ur myten om den goda boken (Persson, 2012:43ff.). 

Den andra teoretiker som presenteras är Lars-Göran Malmgren. Han menar att det går 

att urskilja tre ämnesidentiteter inom svenskämnet, vilka han ser som teoretiska konstruktioner. 

Dessa används sällan var för sig i undervisningen utan tar snarare olika stor plats i olika 

moment. De tre ämnesidentiteterna är svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 

1996:86ff). 

När lärarens största fokus är svenskämnets praktiska nytta och att eleverna ska lära sig 

formella tekniker är ämnesidentiteten svenska som färdighetsämne. För en lärare som utgår från 

denna ämnesidentitet är svenskämnets innehåll sekundärt eftersom tekniken är viktigare än 

sakinnehållet. (Malmgren, 1996:87). Eftersom denna ämnesidentitet är fri från värderingar i 

relation till de grundfrågor samhället bygger på är den irrelevant för detta arbete. 
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Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne har en större relevans för den undersökning som genomförs i detta 

arbete. Den lärare som till största del utgår från svenskan som ett litteraturhistoriskt 

bildningsämne vill att eleverna ska få en gemensam kulturell referensram och har kulturarvet i 

form av såväl författare som litteratur i fokus. Det finns en tydlig ståndpunkt om att klassisk 

litteratur innehar en personlighetsutvecklande effekt (Malmgren, 1996:88). Denna 

ämnesidentitet är relevant för undersökningen eftersom allt arbete med litteratur på något vis är 

danande och säger något om kulturen där verket och eleverna befinner sig. 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne kommer vara den dominerande 

ämnesidentiteten om lärarens mål med undervisning är att eleverna ska utveckla sin sociala och 

historiska förståelse för såväl sin egen och som andras levnadsvärldar. Läraren utgår i ett sådant 

fall från de erfarenheter och förutsättningar som finns i den aktuella elevgruppen, vilket leder 

till att innehållet varierar beroende på vilken elevgrupp läraren för tillfället arbetar med 

(Malmgren, 1996:89). 

Vid denna presentation av Malmgrens teori om svenskämnets tre ämnesidentiteter tycks 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne vara den ämnesidentitet som är mest aktuell för 

denna studie. Dock poängterar Malmgren tydligt att dessa tre ämnesidentiteter inte är vitt skilda 

från varandra (1996:89). I resultatet kommer det redovisas för hur svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne kan vara 

närvarande. 

Nästa teoretiker att presenteras är Louise M. Rosenblatt och hennes teori om två typer 

av läsning – efferent och estetisk (2002:14). Den efferenta läsningen innebär att det finns ett 

praktiskt syfte med läsningen vilket ofta utgörs av att läsaren söker svaret på en faktisk fråga 

(Rosenblatt, 2002:14 & 235). Den estetiska läsningen å sin sida innebär att läsarens personliga 

och känslomässiga reaktioner på läsningen är i fokus, vilket behövs för att en emotionell 

utveckling ska kunna ske hos läsaren (Rosenblatt, 2002:14 & 41). Istället för att söka svar på 

frågor i det lästa riktas här fokus på vad som händer i läsaren under läsningen (Martinsson, 

2018:40).  Den efferenta som den estetiska läsningen är ständigt närvarande, speciellt i en 

skolkontext (Martinsson, 2018:41). Hur dessa typer av läsning behöver tas i beaktan i skolans 

värdegrundsarbete kommer presentas mer i resultatdelen.  
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4 Tidigare forskning 

Detta kapitel utgörs av tidigare forskning som är relevant för studien. Inledningsvis redogör jag 

för två forskningsbidrag som explicit fokuserat på skönlitteratur i relation till skolans 

värdegrund. Denna explicita koppling är något som saknas i resterande bidrag men de tillför 

ändå relevans till arbetet.1 

Alla skönlitterära verk har en inneboende potential att användas vid undervisning om 

skolans värdegrund (Alkestrand, 2016:71). Att fantasylitteraturen skulle besitta en extra 

god potential vid denna typ av arbete beror på den stora skillnad som finns mellan läsarens 

verklighet och det lästa menar Alkestrand. Denna skillnad kan leda till mer omfattande och mer 

djupgående lärdomar än vad litteratur som är mer närliggande läsarens verklighet leder till 

(Alkestrand, 2016:290). Vidare menar Alkestrand att ett skönlitterärt verk alltid kommer ge 

läsaren en chans att applicera sina egna livserfarenheter i form av förhållningssätt, insikter och 

kunskaper från sin verklighet på det skönlitterära verket. Denna möjlighet kommer leda till att 

läsaren får olika lärdomar om sig själv och sin omvärld genom skönlitteraturen (ibid.).  

Den genomsnittliga verksamma läraren tycks per automatik arbeta med skolans 

värdegrundsfrågor genom litteraturundervisning, dock finns det en differens i lärarnas tolkning 

av skolans värdegrund (Borsgård, 2021:195). Denna motsättning kan grunda sig i att lärare och 

lärarkår tvingas tolka värdegrunden utan hjälp från Skolverket (Sigurdsson, 2008:68 & 

Svensson, 2008:139). För någon lärare handlar det om att eleverna ska ha en bestämmanderätt 

och få vara med och fatta beslut i klassrummet, medan det för en annan lärare handlar om att 

ha en mångfald vid valet av litteratur till undervisningen. Något som dock tycks vara 

gemensamt för lärarnas syn på värdegrundsarbetet är att det ska leda till förståelse för sig själv 

och andra, förståelse för sin egen och andras omvärld samt en förståelse för det historiska 

(Borsgård, 2021:195). 

Sätts Borsgårds resultat (ibid.) i relation till Malmgrens (1996) teori går det att utläsa 

att de två ämnesidentiteterna hos Borsgårds informanter är svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne och svenska som litteraturhistoriskt ämne. 

Såväl Alkestrands (2016) som Borsgårds (2021) avhandlingar är intressant för denna 

studie eftersom de behandlar skolans värdegrundsarbete utifrån en skönlitterär vinkel. Medan 

Alkestrand endast fokuserat på tre skönlitterära verk har Borsgård (2021) intervjuat verksamma 

lärare för att ge en rättvisande bild på hur det faktiskt ser ut i skolan. Borsgårds avhandling kan 

användas för att motivera detta arbete; genom att visa hur ett skönlitterärt verk kan kopplas till 

 
1 Detta kapitel innehåller delar från det PM som lämnades in under kursen LGSV55. 
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skolans värdegrund, kan det underlätta för lärarna att explicitgöra sitt eget värdegrundsarbete 

med hjälp av litteratur. 

Kerstin Munck skriver i en artikel om berättelsens möjligheter i svenskämnets 

värdegrundsarbete (2006). Med berättelser syftar Munck på alla typer av berättande, såväl 

skönlitterär som poesi, drama, film eller dataspel. Munck menar att med hjälp av berättelser får 

eleverna ett konkret exempel att utgå ifrån, som de sedan kan koppla till sin egen värld. Vidare 

menar Munck att berättelser är ett sätt att väcka värdegrundsfrågor eftersom dessa besitter en 

etisk potential som kan vara en tillgång i klassrummet. Det är inte litteraturen som sådan som 

betyder något, utan det är hur denna används som är viktigt (ibid.). Detta går att sätta i relation 

till Perssons tankar om myten om den goda boken. Som tidigare nämnt riskerar myten att leda 

till en tro att skönlitteraturens goda effekter per automatik införlivas i läsaren (Persson, 

2012:27). Munck hävdar att så inte är fallet. Enligt Muncks resonemang, som stärks av annan 

forskning i kommande stycke, är det först när elever och lärare gör något med det lästa som 

eventuella goda effekter kan komma att införlivas i läsaren.  

För att läsningen ska leda till lärdom för eleverna behöver någon form av arbete ske 

med texten, vilket ofta sker genom boksamtal (Bommarco, 2006, Tengberg, 2011 & Wolk, 

2009). I litteraturen får eleverna möjlighet att se andra levnadsöden än sina egna, men det är 

först när en diskussion om karaktärernas livsvärldar uppstår som eleverna förstår eventuella 

oklarheter (Bommarco, 2006:44 & 212). Eleverna upplever samtal om litteratur som något 

meningsfullt (Tengberg, 2011:293). Meningsfullheten kan grunda sig i den ökade förståelsen 

och de nya förhållningssätt till litteraturens händelser som samtalet möjliggör. Dock är det inte 

en garanti att alla elever utvecklar och förändrar sina tankar, utan det kan ske hos några av 

klassens individer (Tengberg, 2011:255ff). 

Ett av skolans syften är att fostra medborgare som bryr sig om sina medmänniskor och 

som tror på det allmänt goda, vilket kan nås genom att eleverna läser ungdomslitteratur (Wolk, 

2009:2). Detta uppdrag möjliggörs genom de etiska och moraliska problem som en 

ungdomsbok ofta utgörs av. Ett arbete med autentiska frågor i relation till den lästa texten kan 

leda till att eleverna utvecklar förmågor som behövs för att bli en god medborgare och 

medmänniska (Wolk, 2009). 

Skolans litteraturundervisning är ett möjligt sätt för eleverna att koppla undervisningen 

om värdegrunden till sig själva. Denna koppling går att göra eftersom litteraturläsning och 

arbete med det lästa är en aktivitet som hjälper eleverna i deras identitetsskapande (Smidt, 

1989). 
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5 Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat utifrån den tematisering som introducerades i avsnitt ”2.3 

Teman för läsningen”. Studiens teman går till viss del in i varandra och det är därför omöjligt 

med en knivskarp skiljelinje mellan vissa delar av analysresultaten. De resultat som passar in 

under fler än ett tema kommer ändock endast presenteras under en tema-rubrik, samtidigt 

kommer de andra möjliga tolkningar explicit skrivas ut. 

 Det sjätte avsnittet i detta kapitel utgörs av en redovisning för hur den didaktiska 

potentialen kan arbetas med i klassrummet. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

 

5.1 Människans okränkbarhet 

För att temat människans okränkbarhet ska bli förståeligt är en definition av ordet okränkbarhet 

på sin plats. Detta följs av en problematisering av värdegrunden och avslutas med resultaten 

från den tematiska närläsningen av boken Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019). 

 En sökning på SAOB visar att okränkbarhet är en avledning av ordet okränkbar. Medan 

okränkbar har den långa definitionen ”som icke kan l. får kränkas; oantastlig; särsk. dels om 

person l. djur o. d.: som man icke får förgripa sig l. våldföra sig på, dels om lag l. plikt o. d.: 

som man icke får bryta mot l. överträda, dels om rätt l. makt o. d.: som man icke får göra ingrepp 

l. intrång i” utgörs definitionen för okränkbarhet av endast två ord; oantastlighet och integritet 

(SAOB). 

 Utifrån SAOB:s definition av okränkbarhet uppstår en otydlighet mellan de två temana 

människans okränkbarhet och individens frihet och integritet. Båda dessa teman tycks beröra 

integritet, men läroplanen saknar en förklaring till hur dessa grundläggande värden skiljer sig 

från varandra. I inledningen till detta kapitel presenteras just denna problematik; skiljelinjerna 

mellan de olika temana är inte diffusa. 

 Skolverkets otydlighet om de grundläggande värdena är något som problematiserats av 

andra. Sigurdsson (2008:68) och Svensson (2008:139) enas om att läroplanen saknar konkreta 

skrivningar om hur de grundläggande värdena ska appliceras på skolans utbildning. Detta 

innebär i sin tur att ett stort ansvar ges till läraren, dels när det kommer till att tolka läroplanens 

grundläggande värden, dels vid insamlandet och omsättandet av relevant kunskap i relation till 

eleverna av relevant kunskap (Svensson, 2008:139). 

 Ytterligare problem vid tolkning av läroplanen är att det i dess text påpekas att 

undervisning om grundläggande värden ska utgå från västerländsk humanism och kristen 
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tradition. Tankegångarna om värdegrunden ser dock olika ut inom dessa två discipliner. Det 

finns även motsättningar inom den kristna traditionen, beroende på vilken tradition som är 

utgångspunkten vid arbetet med värdegrunden (Sigurdsson:68ff). Återigen tycks det vara upp 

till den enskilda läraren eller lärarkåren att fatta ett beslut om hur de grundläggande värdena 

ska tolkas och synliggöras i undervisningen. 

 

5.1.1 Flytten 

Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) har främst två händelser som synliggör människans 

okränkbarhet. Den första händelsen är den flytt till ett gammalt hus på landet, i pappans gamla 

hemort Växjö, som Liv tvingas till. Pappan har drömt om detta hus sedan han var ung och när 

det en dag ligger ute till försäljning vill han genast köpa det. (Bjärbo, 2019). 

 Inför flytten blir Liv tillfrågad om hon kan tänka sig att flytta och blir även lovad att om 

hon eller pappan inte trivs kommer de flytta tillbaka till Stockholm, den stad där de bor innan 

flytten. Genom sina handlingar visar Liv att hon inte vill flytta men trots detta tar pappan 

beslutet om att köpa huset och flytta dit (ibid.). Återkommande genom hela boken är ett tydligt 

motstånd från Liv gentemot flytten. Vid ett tillfälle ska Livs pappa sova borta över natten på 

grund av ett jobb och Liv ska vara ensam hemma. Konversationen mellan Liv och hennes pappa 

löper då på följande vis; 

”Men här?” Han sveper med handen över köket. ”Ska du vara ensam 

hemma här?” 

”Jag antar det?” säger jag frågande. ”Det är väl här vi bor?” 

Detta borde inte komma som någon nyhet för honom, kan man tycka. 

Det är trots allt han som drivit igenom den här flytten. (Bjärbo, 2019:35) 

 

Detta citat visar tydligt hur Liv anser det vara pappan som velat flytta. Liv har kvar hoppet om 

en eventuell flytt tillbaka till Stockholm, men detta hopp försvinner längre fram i boken. 

”Nu flyttar ni inte på ett tag, va?” 

Det är den längsta mening jag någonsin hört Torsten säga, och pappa 

skrattar. 

”Nej då”, säger han tvärsäkert. ”Vi flyttar ingenstans.” 

Jag tittar till på honom. Gör vi inte? tänker jag. Är du säker? Jag visste 

inte att vi var så övertygade. (Bjärbo, 2019:192) 

 

Utifrån detta citat går det att utläsa en motsättning mellan Livs förväntningar av boendet på 

landet och pappans förväntningar. Medan Liv fortfarande ser det som en möjlighet för familjen 

att flytta tillbaka till Stockholm har pappan bestämt att denna möjlighet inte längre existerar. 

 Denna händelse går att placera in under såväl människans okränkbarhet som individens 

frihet och integritet eftersom det går att tolka pappans bestämmande som ett nekande av Livs 

frihet och egen vilja. Beroende på hur läraren väljer att arbeta med frågor i relation till detta 
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händelseförlopp kommer det passa olika bra in på de två möjliga teman som händelseförloppet 

passar in under. 

 Händelsen med flytten från Stockholm till ett hus på landet visar på en explicit ideologi 

om att Liv inte har något att säga till om när det kommer till boendeplats. Hon får en möjlighet 

att välja vilket rum hon vill bo i när de flyttar in i huset, men hon tycks inte ha något val huruvida 

de ska flytta eller ej (Bjärbo, 2019). Dock går det att utläsa en implicit ideologi att det är först 

när du muntligt yttrar något i frågor som du har rätt att ha en åsikt. Trots att Liv via sitt agerande 

visat att hon inte vill flytta, har hon inte sagt detta explicit till sin pappa. Den implicita 

författaren tycks mena att något behöver förmedlas med ord för att få ett värde och ageras efter. 

Denna ideologi förstärks i samband med andra händelser, till exempel när Liv väljer att inte 

svara på frågor från en av bokens karaktärer och denne karaktär fattar beslut utifrån tystanden. 

 Händelsen med flytten utan Livs medgivande har en didaktisk potential i relation till 

människans okränkbarhet eftersom hela Livs livsvärld bryts upp och hon placeras in i en 

kontext som hon inte vet hur hon ska hantera; livet på landet. För att nå den fulla didaktiska 

potentialen behöver dock Livs känslor inför flytten tas från Livs perspektiv, till ett bredare 

perspektiv. Det behöver sättas in i en vidare kontext. Ett möjligt sätt för att uppnå detta är att 

sätta Livs oönskade flytt i relation till människor på flykt. Att tvinga en individ till en flytt, 

oavsett om det är en flytt likt Livs eller en flytt som utgörs av en flykt, kan detta anses vara en 

form av maktmissbruk eller inskränkande på människans rätt till beslutsfattande. 

 En människa ska ses som ett eget mål, inte ett medel för att uppnå ett önskat mål. Detta 

innebär att människan är ett subjekt, inte ett objekt (Orlenius, 2010:150). Utifrån denna syn blir 

människans okränkbarhet besudlad när hen tvingas genomföra något som hen inte önskar, likt 

en flytt i Livs fall. Eller den flykt en individ tvingas göra från sin hemplats när ett krig pågår 

eller naturkatastrofer härjar. 

 

5.1.2 Okända människor 

Den andra händelsen i boken som kan användas för att synliggöra människans okränkbarhet 

handlar om okända människor. Livs första bussresa till sin nya skola kantas av en mängd nya 

personer. Eftersom Liv inte känner dessa individer börjar hon göra egna personbeskrivningar 

av de människor hon ser på bussen. Det är främst två individer som Liv anser sticka ut och hon 

gör detaljerade personbeskrivningar för dessa två. Personbeskrivningarna visar sig vara 

felaktiga och i takt med att Liv får se mer av individerna på bussen revidera hon sin syn på 

människorna. 
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Precis framför mig på bussen sitter en tjej i min ålder. Hon har stort, 

lockigt, svart hår, uppsatt med en snodd i nacken, och kommer inte 

ursprungligen från Sverige. Jag tänker kanske … Syrien? Det har 

kommit stora strömmar av folk från Syrien de senaste åren. […] 

Hon glor hela tiden ner i sin mobil på spelet hon hållet på med. 

Candy Crush. 

Hon viker inte med blicken från skärmen en enda gång under hela 

bussresan och säger inte ett ord till någon på hela vägen. Jag tror inte 

hon kan svenska än. (Bjärbo, 2019:17ff) 

 

På detta vis presenteras den tjej som senare kommer få namnet Alia och bli Livs närmaste 

bundsförvant. Alia visar sig vara född i Sverige med kurdiska föräldrar och pratar flytande 

svenska och är således motsatsen till vad Liv först tror om Alia. 

 Vid en första anblick kan Livs agerande anses ofarligt och inte ha med människans 

okränkbarhet att göra, men satt i ett vidare perspektiv är det problematiskt. Livs 

personbeskrivningar bygger till en början endast på fördomar, vilket innebär att en individ 

placeras i en bestämd grupp utifrån betraktarens åsikt framför individens faktiska egenskaper 

(Levande historia). Detta i sin tur kan leda till att betraktaren agerar på ett nedlåtande och 

kränkande sätt gentemot individen i fråga. Fördomar påverkar vilka tankar individer har om 

varandra och hur dessa agerar gentemot varandra. 

 Den didaktiska potentialen i relation till skapandet av personbeskrivningar utifrån 

fördomar ligger i att medvetandegöra eleverna om vilka fördomar de har och hur dessa 

fördomar påverkar elevernas vardag. För att uppnå denna potential behöver eleverna få arbeta 

med texten på ett sådant sätt att fördomarna synliggörs. Detta kan uppnås genom autentiska 

frågor (Dysthe, 1996:58), vilket presenteras vidare i avsnitt ”5.6 Arbete i klassrummet.” 

 

5.2 Individens frihet och integritet 

Individens frihet och integritet innebär att varje individ har rätt till att få fatta sina egna beslut, 

tycka vad hen vill och bli respekterad av sin omgivning. Följande avsnitt presenterar hur denna 

tematik kan diskuteras och problematiseras med utgångspunkt i Inuti huvudet är jag kul 

(Bjärbo, 2019). 

 

5.2.1 Frihet från hierarkiska positioner 

På Livs första lektion i sin nya skola placerar läraren henne bredvid klasskamraten Nour som 

direkt försöker att börja lära känna sin nya bänkkamrat. Detta försök misslyckas, då Liv 

knappast svarar på tilltal. Nour försöker enträget få en relation med Liv under tre dagar. På den 

fjärde dagen, när Liv låst in sig på toa hör hon följande samtal; 
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”Men hur länge måste jag hålla på?” 

Det är två, kanske tre tjejer som kommit in på toan, och står vid 

speglarna precis utanför båset där jag sitter. Jag antar att de sminkar sig. 

Hon som pratar låter upprörd. 

”Hon säger ju ing-en-ting. Det är som att prata med en vägg!” 

Jag sväljer. 

Det är Nours röst. 

”Vi går liksom inte på lågstadiet längre, jag fattar inte varför jag ska ha 

som min uppgift att få henne att känna sig som hemma och hålla på, 

hon vill ju obvi inte prata?” 

”Hon är väl blyg.” 

”Jamen, vad fa-an? Hon kan väl svara på tilltal! Jag orkar inte!” 

Det kommer några dova dunsar därutifrån och kvävda fniss runt 

omkring. Är det Nour som dunkar huvudet mot spegeln? Jag drar 

ljudlöst upp fötterna under mig. 

”Men skit i henne då”, kommer det från någon av de andra efter en 

stund. ”Du har ju försökt.” 

”Exakt, Stensson kan ju inte förvänta sig att du ska ta hand om henne 

resten av livet.” (Bjärbo, 2019:44ff) 

 

Vad Liv tror har varit vänlighet från Nours sida visar sig vara något påtvingat från läraren. 

Stensson är den lärare som placerade Liv bredvid Nour och samma lärare som gett Nour 

uppgiften att vara trevlig mot Liv. I detta fall går det att diskutera huruvida Nour faktiskt varit 

fri att välja att bli vän med Liv, eller om detta är något som blivit påtvingat henne. Läsaren får 

inte berättat för sig om Nour har blivit förfrågad eller tilldelad uppgiften att välkomna Liv till 

skolan. Oavsett hur Nour har fått sin uppgift är det en risk att hon upplevt sig sakna möjlighet 

att säga nej till Stensson. 

 Den didaktiska potentialen i denna händelse finns i möjligheten att diskutera en individs 

frihet i relation till vem hen samtalar med. Beroende på den hierarkiska position hen befinner 

sig i kan olika mängder av frihet vara tillgängliga. Två exempel på vad som kan diskuteras är; 

Är eleverna fria att säga nej när läraren ber om något? Påverkas en individs frihet beroende på 

den skillnad i hierarkiska position som finns mellan samtalets deltagare?  

 

5.2.2 Frihet från sig själv 

En individs frihet och integritet kan ses i vidare termer än endast från yttre omständigheter, den 

kan även syfta till inre omständigheter. Livs tankar om sig själv kan vara utgångspunkten för 

en diskussion om individens frihet från inre omständigheter. 

 Redan i början av boken presenteras Liv som en introvert person och lika tidigt får 

läsaren ta del av Livs ofta elaka, nedlåtande och kränkande tankar om sig själv. I bussen hem 

från skolan på sin andra dag tänker Liv; 

De där peppande jävla rösterna i huvudet börjar redan kännas som ett 

hån. Trodde jag på allvar att de skulle hjälpa? Det känns som ett skämt 



 

19 
 

att det var mindre än tre dagar sedan jag låg i mitt nya rum och tänkte 

ut de där orden som ett mantra. 

Det här kommer att gå bra. 

Jag ska bete mig normalt, prata vanligt mycket, inte vika undan. 

Kanske till och med le? 

Jag kan le. 

Jag tror rent av att jag tänkte i termer av ”ny chans”. 

Vem trodde jag att jag var? Pappa? (Bjärbo, 2019:22) 

 

Detta exempel är inte första gången Liv tänker negativa tankar om sig själv. Med utgångspunkt 

i detta citat och liknande ställen i boken finns det möjlighet att diskutera vad som krävs för att 

en individ ska vara fri. 

 Definitionen för frihet är att en individ ska kunna handla självständigt, utifrån sin egen 

vilja, oberoende andras tyckande (SAOB). Huruvida individens eget tyckande påverkar dess 

frihet i en handling anges inte i den definition SAOB tillhandahåller. Dock är detta inget som 

hindrar en lärare från att diskutera med eleverna hur fri en individ är när dess psyke är det som 

begränsar hens handlande. 

 Den explicita ideologi som förmedlas är att alla individer har en egen vilja att handla på 

ett sätt som passar dem, medan den implicita ideologin snarare visar att en konflikt kan uppstå 

mellan hur en individ vill handla och hur den är mentalt förmögen att handla. Konflikten som 

uppstår mellan den explicita och den implicita ideologin utgör grunden för den didaktiska 

potential som finns i relation till individens frihet från sig själv. 

 Konflikten möjliggör för läraren att tillsammans med eleverna diskutera och samtala 

om hur en individs tankar kan komma att påverka dess agerande. Dessa tankar kan vara av såväl 

begränsande karaktär, som i Livs fall, som av utmanande karaktär. Med utmanande menas här 

sådana tankar som leder till en handling som individen egentligen inte vill genomföra. 

 Livs nedtryckande tankar om sig själv och diskussioner som tar sin utgångspunkt i detta 

kan passa in under såväl individens frihet och integritet som under temat människans 

okränkbarhet. När Liv tänker nedlåtande om sig själv så genomför hon samtidigt ett mentalt 

övergrepp på sig själv och sin egen person, därför går det att argumentera för att hennes 

handlande även passar in under människans okränkbarhet. 

 

5.3 Alla människors lika värde 

I kommande avsnitt presenteras hur alla människors lika värde kan belysas och arbetas med 

utifrån Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019). Med alla människors lika värde menas att 

oavsett etnisk bakgrund, könstillhörighet, sexuell läggning, personlighetsdrag eller annat 
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särskiljande drag så är alla individer i grunden födda med samma värde och lika rättigheter 

(Regeringskansliet, 2015). 

Alla människors lika värde är det tema som är minst framskrivet i boken och möjliggör 

därför inte lika stora diskussionsmöjligheter som resterande teman gör. 

 

5.3.1 Introvert vs. Extrovert 

Orden introvert och extrovert är från början myntade av Carl Jung, en schweizisk psykolog född 

1875. Jung menade att en introvert person är en person som föredrar sin egen inre värld framför 

den yttre världen. Denna värld utgörs av individens tankar, drömmar, idéer och känslor. En 

extrovert person är i stället en person som föredrar den yttre världens input i form av händelser 

och människor, framför den egna inre värld (Boeree, 2006). 

 Liv är en karaktär som har ångest i den utsträckning att hon får panikångestattacker. En 

del av hennes ångest grundar sig i att hon är en introvert person. Bokens explicita ideologi är 

att alla människor är lika mycket värda, oavsett personlighetsdrag. Dock visar Livs 

tankemönster och Livs ansträngningar att bli mer extrovert att den implicita ideologin i boken 

är att extrovert är det eftersträvansvärda. 

 Denna implicita ideologi visar sig redan på sida 8 i boken, då Liv för första gången 

möter sin nya klass (Bjärbo, 2019). Den implicita ideologin visar sig genom att Liv minns 

tillbaka på sin uppväxt där hon gång på gång fått höra att hon behöver våga prata mer och bli 

mer utåtriktad i sitt sätt att vara. Hennes tidigare lärare har uppmuntrat Liv till att våga ta mer 

plats och göra sin röst hörd, detta utan att ta hänsyn till Livs personlighetsdrag. 

 Explicit visar den implicita författaren en oförståelse för olika typer av personligheter, 

i detta fall det introverta och det extroverta. Livs pappa framställs som en extrovert person, som 

gärna träffar nya människor och besitter en hög social kompetens. Han är oförstående inför 

dotterns avståndstagande från att lära känna nya människor och önskan om att få vara ensam 

(Bjärbo, 2019:37ff &118). 

 Det finns endast ett tillfälle i boken då den implicita ideologin om att extrovert är det 

eftersträvansvärda kan anses bli ifrågasatt. Detta sker när Liv, hennes pappa samt Livs mentor 

Ingerun sitter i ett samtal om hur Liv ska få hjälp att återgå till skolan efter att ha isolerat sig på 

grund av panikångest. Ingerun berättar för Liv att mentorn själv var väldigt blyg när hon var 

yngre och således förstår Livs känsla inför vuxna som försöker tvinga henne till att prata 

(Bjärbo, 2019:238). Denna möjlighet till ifrågasättande av den implicita ideologin är dock inte 

hållbar eftersom nästkommande stycke i boken åter igen handlar om på vilka sätt Liv kan få 

hjälp av kurator och skolpsykolog för att finna en lösning på sina problem. 
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 Utifrån den implicita ideologin att extrovert är det eftersträvansvärda finns den 

didaktiska potentialen att diskutera huruvida vi faktiskt anser att alla människor har samma 

värde. Om en typ av personlighet, i detta fall extrovert, premieras mer än en annan går det att 

dra slutsatsen att det ena är mer värt än det andra. En diskussion om introvertism och 

extrovertism går sedan att leda vidare till andra typer av mänskliga värden och vilka som 

premieras i samhället och således är eftersträvansvärda. 

 

5.4 Jämställdhet mellan kvinnor och män 

Jämställdhet mellan kvinnor och män innebär att oavsett kön ska en individ ha samma makt i 

samhället. Vidare omfattar temat att samma arbete ska generera samma lön, oavsett kön på 

utövaren och att alla individer har samma rättigheter och skyldigheter gentemot samhället i stort 

(Jämställdhetsmyndigheten, u.å). Utifrån denna definition passar inte detta avsnitts exempel in 

på temat jämställdhet. Det visar dock på en skillnad mellan manligt och kvinnligt framställande 

och det är därför karaktärernas gestaltning är relevant i detta avsnitt. 

 

5.4.1 Gestaltning av karaktärer 

Jämställdheten mellan kvinnor och män kan i första hand diskuterar utifrån hur karaktärerna 

framställs i boken. Det finns ingen självklar karaktär som utmanar normen kring kvinnligt och 

manligt, men det finns tydliga exempel där normen förstärks. Trots det konstaterande som 

precis har gjorts går det ändock att argumentera för att Livs pappa till viss del utmanar den 

manliga normen. 

Återkommande för denna karaktär är att det är möjligt att tolka de kläder han bär som 

kvinnligt kodade. Denna tolkning möjliggörs eftersom pappan bär en tröja med ett tryck av My 

Little Pony på (Bjärbo, 2019:15). Denna typ av tryck är vanligare bland kvinnliga kläder än 

manliga kläder. 

 Vid ett senare tillfälle i boken är Liv skeptisk om invånarna i byn där de bor kommer ta 

pappan på allvar om han ”trava[r] ner till ICA i Ingelstad och sätt[er] upp lappar om sin nya 

yogastudio i butiken […]”. (Bjärbo, 2019:81) 

 Denna skepticism går att tolka som kopplad till såväl pappans klädval som skiljer sig 

från den klädnorm män från trakten utgår från. Skepticismen går också att tolka till pappans 

vilja att starta en yoga-studio. Livs pappas klädstil är inte det starkaste argumentet för att denna 

karaktär utmanar den manliga normen, utan det starkare argumentet finns i framställningen av 

pappan efter att Livs mamma dött i en bilolycka. 
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 Förlusten av mamman påverkar Livs pappa på ett djupt plan. Exempelvis blir han 

sjukskriven under ett år för att hantera förlusten av sin partner. Pappan berättar om sin 

upplevelse för Liv, då han upplevde att all trygghet i tillvaron hade försvunnit och att han bara 

flöt omkring. Dottern var den enda trygghet som fanns kvar och hon höll pappan kvar i livet 

(Bjärbo, 2019:105 & 215). De känslor som pappan tilldelas är känslor som anses vara 

stereotypiskt kvinnliga. Genom att de tillskrivs pappan i denna bok utmanas bilden av hur en 

man kan eller ska vara. 

 Till skillnad från Livs pappa kan de yngre manliga karaktärerna användas som exempel 

på hur den manliga stereotypen fastställs och förstärks. 

 En morgon när Liv går på bussen är främre halvan fylld med barn i mellanstadieåldern. 

Det är stökigt bland dessa elever och den medföljande läraren säger till några av dem att sitta 

stilla. Dessa elever utgörs av pojkar och av det läraren säger är det tydligt att hon sagt till 

flertalet gånger, utan att de lyssnat. Inga flickor blir tillsagda att sätta sig ner (Björbo, 2019:83). 

 Bilden av stökiga pojkar som inte lyssnar förstärks när Livs fransklärare delar ut en 

uppgift till eleverna och en av killarna i klassen visar sitt missnöje för kommande arbete genom 

att scrolla i sin telefon och ifrågasätta uppgiften, utan att lyfta blicken från telefonskärmen 

(Bjärbo, 2019:87). 

 Pojkarna som stökar i bussen och killen som sitter med telefonen är inte identiska i sitt 

beteende, men de förstärker trots det normen av hur en yngre man, i mellanstadie- och 

gymnasieålder, förväntas uppföra sig. De framställs som ointresserade och arroganta. Denna 

gestaltning av killar återfinns även på andra ställen i boken, till exempel en passage där några 

killar längst bak i bussen inte lyssnar på busschauffören (Bjärbo, 2019:39). 

Även framställningen av gymnasietjejerna i boken bör kommenteras. Det är få tjejer 

som beskrivs, men när det väl sker är det främst deras utseende som beskrivs. Detta sker till 

exempel på följande sätt: 

Killgänget i andra änden av bordet verkar inte ens märka att jag finns. 

”Såg ni ekonomitjejerna?” säger en av dem. ”Vid mjölken.” 

”Duh-uh”, svarare en annan, som om det bara fanns ett enda tänkbart 

svar på den frågan. 

”Så jävla snygga”, säger den första med en plågad suck. ”Så…äh, jag 

vet inte ens.” (Bjärbo, 2019:32) 
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Citatet utspelar sig i matsalen, där Liv råkar överhöra ett samtal mellan fyra killar som sitter 

vid samma bord som henne. Ett kort stycke senare fortsätter beskrivningen av tjejen, men då ur 

Livs synvinkel. 

”Jag ser: smala jeans, perfekt sittande t-shirts, små koftor, lockar som 

guppar mot välformade axlar.” (Bjärbo, 2019:33). 

 

De två citaten ovan förstärker stereotypen för hur unga kvinnor ska se ut; de ska vara välklädda 

och tilltalande för killar att titta på. Det första, av de två citaten, förstärker även bilden av hur 

en ung man på gymnasiet förväntas reagera på tjejer. Läses citaten i sin helhet i boken visar de 

att unga män reagerar på tjejer som följer den nuvarande normer för vad som anses snyggt. 

Samtidigt visar de unga männen inget intresse för Liv, som sitter vid samma bord och inte har 

det karaktäristiska utseendet som ekonomitjejerna har. 

 Genom sin framställning av unga kvinnor genomför den implicita författaren två saker; 

dels bekräftar och förstärker hen bilden av hur unga kvinnor ska se ut. Dels verifierar och styrker 

hen hur unga män bör respondera på dessa unga kvinnors utseende. 

 Sammanslaget är karaktärernas framställning i boken av skilda slag. Beroende på vilken 

karaktär som betraktas kommer könsnormer främst befästas, men till viss del utmanas. Den 

didaktiska potentialen återfinns främst i befästande av könsnormer och en koppling till hur detta 

påverkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Genom att synliggöra de stereotyper som 

utmanas och bekräftas i boken går det att föra en diskussion om vad som anses vara manligt 

och kvinnligt och hur detta påverkar jämställdheten mellan individer av olika kön. 

 Det finns även en möjlighet att diskutera den implicita författarens val att framställa 

kvinnor och män på olika sätt. Om boken ska visa på jämställdhet bör kvinnliga karaktärer och 

manliga karaktärer framställas utifrån samma premisser. I denna ungdomsroman framställs de 

kvinnliga karaktärerna i första hand från sitt utseende, likt ekonomitjejerna i citatet ovan, medan 

de manliga karaktärerna beskrivs utifrån sitt agerande. Detta kommer påverka synen på manligt 

och kvinnligt och även synen på jämställdhet och behöver därför tas upp för samtal i 

klassrummet. 

 

5.5 Solidaritet mellan människor 

Att visa solidaritet innebär att man visar sammanhållning och står upp för den grupp man tillhör 

(NE, u.å). Gruppen kan utgöras av ens familj, vänner, klasskamrater, samhället man bor i eller 
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ett helt land. En enskild individ kan tillhöra olika grupper och således vara solidarisk gentemot 

olika konstellationer. 

 

5.5.1 Icke-solidaritet 

Solidaritet mellan kompisar är inte en självklarhet, vilket kan diskuteras utifrån Inuti huvudet 

är jag kul (Bjärbo, 2019). När Liv bor i Stockholm umgås hon med sina två vänner, Manda och 

Lea. Efter Livs flytt slutar de två tjejerna att kontakta Liv och vänskapen tar slut. Liv funderar 

en del över sina tidigare vänners agerande och när hon pratar med sin pappa om detta säger han 

”[d]e lät dig gå bredvid, på nåder, och de gav dig ingenting […] De var inte dina kompisar” 

(Bjärbo, 2019:217). 

 Samtalet mellan Liv och hennes pappa belyser det icke-solidariska som fanns i 

relationen mellan Liv, Manda och Lea. Detta tar plats i just avsaknaden av kontakt när den ena 

av tre parter lämnar gruppen, men också i pappans utlåtande om att Manda och Lea bara lät Liv 

vara med utan att egentligen värdesätta hennes deltagande. 

 Den didaktiska potentialen i detta exempel finns i att diskutera vad solidaritet är. Genom 

att låta eleverna diskutera, resonera och fundera över hur man sluter upp och stöttar varandra i 

en grupp kan en kärna för vad som är solidariskt nås. 

 

5.5.2 Alia 

Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) har en karaktär som är en bra utgångspunkt för samtal 

om närvaron av solidaritet mellan människor. Denna karaktär är Alia och hon visar solidaritet 

gentemot Liv, men också gentemot busschauffören och även det samhälle hon är en del av. 

 Första gången Alia tilltalar Liv är när de sitter på bussen till skolan och problem uppstår. 

Busschauffören behöver hjälp för att veta att sikten är fri bakåt och ber om detta från 

resenärerna. Alia är den enda som agerar och tvingar såväl de ointresserade killarna längst bak 

som Liv längre fram i bussen att hjälpa till genom att skapa en samtalskedja mellan resenärerna 

(Bjärbo, 2019:39ff). Här visar Alia en solidaritet gentemot busschauffören och den grupp som 

bussresenärerna utgör. 

 Efter tillfället i bussen börjar Alia försöka skapa en relation med Liv, men på grund av 

Livs introvertism lyckas inte försöket. Solidariskt fortsätter Alia att ta kontakt med Liv. Denna 

solidaritet fortsätter visa sig när Alia oanmält kommer hem till Liv och en relation börjar sakta 

växa fram mellan de två karaktärerna. 
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När Liv upplever som störst problem med sin panikångest tar hon avstånd från all 

mänsklig kontakt. Trots detta avståndstagande fortsätter Alia ändock att kontakta henne. Vid 

ett tillfälle skickar Alia ett meddelande till Liv och uppmuntrar henne att följa med på en 

konsert. Liv undviker att svara på meddelandet, men hamnar till slut, oplanerat, på konserten. 

När hon av misstag stöter på Alia är Liv säker på att den svaga vänskap som finns karaktärerna 

emellan nu är över. Alia fortsätter dock att vilja umgås med Liv, trots att, eller kanske på grund 

av att, hon förstår att något inte står helt rätt till med Liv (Bjärbo, 2019). 

 I slutskedet av boken går Liv på en fest, dit hon blivit medbjuden av Alia och den 

gemensamma vännen Gunnar. Återigen visas Alias solidaritet gentemot Liv, när Alia först 

lämnar sin bil på festen för att sedan möta upp Liv till fots. Detta för att Liv ska slippa anlända 

till en stor folksamling på egen hand. Liv närvarar på festen en mycket kort stund, innan hon 

flyr därifrån utan att berätta något för sina två vänner. Dock hinner hon inte långt förrän 

vännerna kommer i Alias bil och hjälper Liv hem (Bjärbo, 2019). 

 Under resan hem är en olycka nära att ske och när bilen stannar kastar sig Liv ur den i 

panik. Efter denna händelse berättar Liv för Alia och Gunnar att hon lider av panikångest och 

att hennes mamma dog i en bilolycka där Liv också var med i bilen. När Liv berättar detta för 

sina vänner konstaterar Alia att ”lite freakish har hon [Liv] varit.” men fortsätter sen med att 

säga ”[d]et kan vi ta.” (Bjärbo, 2019:255 & 256). 

 Genomgående i bokens handling är att oavsett vad Liv, medvetet eller omedvetet, gör i 

försök att stöta bort Alia stannar Alia tålmodigt kvar och stöttar Liv. Alia är ett exempel på hur 

en person agerar solidariskt mot sin grupp, även om det i detta exempel är en liten kompisgrupp. 

 Exemplet med Alia går att ställa i kontrast mot de kompisar Liv trodde sig ha i 

Stockholm. På så vis når man en didaktisk potential där en djupare diskussion om hur man 

agerar solidariskt går att nå. Det finns även utrymme för att diskutera huruvida Alia är solidarisk 

eller osolidarisk gentemot Liv. Det går att tolka Alias enträgna kontaktförsök som osolidariskt, 

eftersom Livs val att inte svara kan tolkas som medvetet avståndstagande och en motvilja att 

umgås med Alia. Om denna tolkning görs av Livs agerande, så blir Alias handlande osolidariskt 

för att hon går emot gruppens önskan om umgänge. 

 

5.6 Arbete i klassrummet 

Tidigare avsnitt i detta kapitel har visat vilka teman som går att finna i Inuti huvudet är jag kul 

(Bjärbo, 2019). Nedan kommer en övergripande arbetsmetod för att läsa skönlitteratur att 

presenteras och hur denna arbetsmetod kan synliggöra verkets möjligheter till samtal i 
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klassrummet. Vidare kommer en djupare redovisning om den didaktiska potentialen i verket, 

följt av resultatet för ämnesidentiteter. 

Innan läraren börjar med någon typ av arbete med litteraturen i relation till de 

grundläggande värdena har hen en viktigare uppgift; undervisa om värdegrunden. Eleverna är 

osäkra på vad värdegrunden innebär (Molloy, 2017:118). Finns denna osäkerhet kvar hos 

eleverna när ett arbete likt det i denna studie påbörjas riskerar arbetet att vara till liten, eller 

ingen, nytta. Molloy förespråkar att läraren ska undervisa om värdegrunden och låta den bli av 

samma vikt och tydlighet som övriga kunskapsmål (ibid.). 

 

5.6.1 Arbetsmetod 

Den arbetsmetod som presenteras i detta avsnitt kallas för att skugga intrigen. Det innebär att 

eleverna får träna på att följa berättelsens intrig, vilket är den ordning som händelser presenteras 

av författaren. Det är via händelseförloppet som bokens bestämda miljö, plats, tema, genre och 

ämne bestäms. Intrigen är vidare den sak i boken som driver berättelsens händelser framåt och 

det är i den som en röd tråd finns (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019:17 & 22ff.).  

 Eleverna får en förståelse för hur berättelsens karaktärer, teman, plats och miljö förhåller 

sig i relation till varandra och handlingen genom att skugga intrigen. Reaktioner på det lästa 

möjliggörs genom intrigen och därför leder detta arbetssätt till ett möjligt synliggörande av 

sådan respons. Såväl förståelsen som reaktionerna på det lästa bör synliggöras och diskuteras i 

klassrummet (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019:24 & 28). 

 För att arbetsmetoden ska nå sin fulla potential behöver läraren vara väl inläst på den 

text som eleverna ska läsa. Hen behöver även ha förberett frågor som eleverna ska arbeta med 

efter avslutad läsning. Frågorna behöver ha utrymme för läsarnas egna intressen i texten och 

reflektioner om sin läsupplevelse (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019:29ff). 

 Lärarens formulering av frågorna till texten är av stort intresse. Beroende på hur dessa 

utformas och innehåller så kommer svaren vara olika (Bommarco, 2006:144). Ett möjligt sätt 

att skapa goda frågor till det lästa är att använda sig av autentiska frågor (Wolk, 2009:2). 

Autentiska frågor ger eleverna utrymme för egna reflektioner, vilket har visat sig ge positiva 

resultat för elevernas läsförståelse (Dysthe, 1996:59). Autentiska frågor är frågor av sådan art 

att de saknar ett på förhand givet svar. 

 Beroende på hur frågorna formuleras så kommer olika typer av läsning vara av värde 

för eleverna. Ställer läraren frågan ”Vilka fördomar hade Liv om Alia?” kommer den efferenta 

läsningen vara närvarande eftersom svaret går att söka upp i texten (Rosenblatt, 2002:235). En 

fråga av typen ”Känner du igen dig i Livs fördomar om Alia?” öppnar upp för möjligheten till 



 

27 
 

en mer estetisk läsning eftersom frågan snarare inriktar sig på läsarens känslor än någon form 

av faktasvar (Rosenblatt, 2002:41). Notera att dessa två frågeförslag är exempel på en icke-

autentisk fråga och en autentisk fråga. Den senare frågan har inte ett givet svar, medan den 

föregående frågan har ett. Det finns dock ingen garanti för att en icke-autentisk fråga leder till 

efferent läsning, medan en autentisk fråga möjliggör estetisk läsning. 

 Genom att skugga intrigen och samtala om detta i helklass går det att synliggöra de 

passager som många elever reagerar på, vilket tycks vara samma händelser eller företeelser i en 

berättelse, men dessa ger upphov till olika associationer och tankar (Bommarco, 2006:92). 

Genom att eleverna får diskutera sina reaktioner kan mening och förståelse skapas (Bommarco, 

2006:209). En uppmuntran för dessa egna tolkningar är att föredra, samt att låta eleverna 

argumentera för tolkningarna. Samtidigt är det av nytta att påminna eleverna att de ska utgå 

från den lästa texten i sitt argumenterande (Öhman & Tornberg Pantzare, 2019:33). Det är en 

balansgång mellan att låta de egna upplevelserna ta plats och att stanna kvar vid intrigen. 

 

5.6.2 Didaktisk potential i klassrummet 

Via synliggörande av de explicita och implicita ideologierna kan diskussioner med didaktisk 

potential nås i klassrummet. Dessa diskussioner går att leda vidare till samtal om vad den 

implicita författaren tycks mena. Vid de situationer där det explicita och det implicita i texten 

krockar med varandra uppstår möjliga lärtillfällen. Om det explicit framskrivs att en ideologi 

är att föredra medan en annan ideologi implicit synliggörs finns utrymme för samtal om 

huruvida det är moraliskt rätt att leva på ett annat sätt än man lär ut. 

 För att nå verkets didaktiska potential behöver klassrummet vara en miljö där eleverna 

vågar och ges utrymme och möjlighet att samtala om vad de har läst. Det är lärarens roll att ge 

goda förutsättningar för alla elevers deltagande i ett litteratursamtal (Olin-Scheller & Tengberg, 

2016:104). Samtalet om det lästa är viktigt, eftersom det först är när läsaren går i dialog med 

texten som den didaktiska potentialen aktualiseras (Alkestrand, 2016:71). Detta innebär att ett 

skönlitterärt verk kan ha didaktisk potential i teorin, men denna kommer till sin fulla rätt först 

när litteraturen praktiskt arbetas med i ett klassrum. 

 

5.6.3 Ämnesidentiteter i undervisningen 

Ämnesidentiteten svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne uppnås när eleverna får en 

gemensam kulturell referensram (Malmgren, 1996:88). I denna studie har referensramen 

utgjorts av både skolans värdegrund och Bjärbos (2019) ungdomsroman. Detta innebär i sin tur 
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att den undervisning som sker till viss del utgörs av ämnesidentiteten svenska som 

litteraturhistoriskt bildningsämne. 

 Malmberg poängterar att det sällan är endast en närvarande ämnesidentitet i en lärares 

undervisning (Malmgren, 1996:86f). Vid arbetet med ungdomsromanen närvarar även 

ämnesidentiteten svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, vilket gestaltar sig när klassens 

olika kulturella referensramar synliggörs och diskuteras. Dessa kan utgöras av mindre kulturer 

som ett kompisgäng eller av större kulturella sammanhang som olika länder. Läsning av 

skönlitteratur är omöjlig utan att elevernas känslor aktiveras (Asplund, Olin-Scheller, Tanner 

& Åberg, 2016:213). Detta innebär att vid läsning och arbete med Inuti huvudet är jag kul 

(Bjärbo, 2019) kommer eleverna känna och erfara saker, vilket leder till en närvaro av det 

erfarenhetspedagogiska bildningsämnet. 

   

5.7 Resultatsammanfattning 

Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) är ett exempel på den goda boken som Persson 

presenterar (2012). Bjärbos bok (2019) öppnar upp för de möjligheter som önskas av en god 

bok; den är språkutvecklande, den motverkar odemokratiska värderingar samt stärker personlig 

och kulturell identitet. Således bör läsandet leda till att eleverna blir goda samhälleliga 

medborgare (Persson, 2012:19ff). Dock behöver något göras med det lästa, för att det 

potentiella god-görandet ska ske (Molloy, 2017 & Wolk, 2009). 

Värdegrundens fem teman har alla, i olika utsträckning, kunnat synliggöras vid en 

tematisk närläsning av Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019). Utifrån den analys som har 

presenterats går de grundläggande värdena att diskutera utifrån följande fenomen: 

 

Tema Fenomen 

Människans okränkbarhet Flytten och Okända människor 

Individens frihet och integritet Frihet från hierarkiska positioner och Frihet 

från sig själv 

Alla människors lika värde Introvert vs. Extrovert 

Jämställdhet mellan kvinnor och män Gestaltning av karaktärer 

Solidaritet mellan människor Icke-solidaritet och Alia 
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Resultatet visar också att det saknas en knivskarp skiljelinje som avgör under vilket 

tema ett fenomen ska diskuteras. I en undervisningssituation är det upp till läraren att avgöra 

vad som diskuteras under vilket tema. 

Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) har en inneboende didaktisk potential, vilken 

kan synliggöras när textens olika teman diskuteras och kopplas till elevernas egen samtid och 

livsvärldar. Genom att använda arbetsmetoden att skugga intrigen har eleverna fått en 

gemensam utgångspunkt för hur läsningen och arbetet med det lästa ska gå till. Det är dock 

lärarens roll att skapa frågor av sådan art att eleverna kan diskutera och problematisera 

värdegrunden. 

 Läraren skapar med fördel autentiska frågor för att eleverna ska få en chans att träna sitt 

eget tänkande. Beroende på hur frågorna formuleras och vad sagda frågor innehåller kommer 

antingen efferent eller estetisk läsning vara mest närvarande. 

Beroende på hur läraren väljer att arbeta med Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) efter 

avslutad läsning så kommer den didaktiska potentialen ta olika stort utrymme i klassrummet. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag först diskutera det resultat som presenterats i arbetet för att sedan ha 

en kort diskussion om undersökningens metod. Kapitlet avslutas med möjligheter till vidare 

forskning inom samma område som min egen undersökning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Enligt Borsgård undervisar lärare omedvetet om värdegrundsfrågor (2021:195). Genom den 

undersökning som redovisats ovan synliggörs hur dessa frågor kan explicitgöras i klassrummet. 

Slutsatsen som kan dras av resultatet är att det finns en möjlighet att diskutera, problematisera 

och synliggöra styrdokumentens grundläggande värden med hjälp av den samtida 

ungdomsromanen Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019). Mitt resultat bekräftar inte 

Alkestrands resonemang om att all litteratur besitter didaktisk potential (2016:71), men det visar 

att ytterligare ett verk är bärare av en didaktisk potential. I relation till Alkestrand (2016) och 

Borsgård (2021) studier behövdes en undersökning likt min för att visa hur värdegrunden kan 

synliggöras i litteratur och hur läraren kan arbeta med detta i klassrummet. 

 I resultatet redovisas något fenomen under alla de fem teman som låg till grund för den 

tematiska närläsningen. Dock är det inte alla fenomen som är självklara att passa in under det 

tema där fenomenet placerats. Ett sådant tillfälle är när karaktärernas gestaltning diskuteras 

under jämställdhet mellan kvinnor och män. Det går att argumentera för att detta fenomen 

snarare handlar om genus än om jämställdhet. Om den implicita författaren tycks ha för avsikt 

att vilja beskriva karaktärerna särskiljande finns en möjlighet att det inte är brister i 

jämställdhet. Jag anser dock att karaktärernas gestaltning handlar om en jämställdhet och 

likvärdig beskrivning oavsett kön på karaktären och således passar detta fenomen in under 

temat jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag återkommer dock till samma problematik som 

i inledningar av resultatet; det finns ingen knivskarp skiljelinje mellan de grundläggande 

värdena och det är därför upp till undervisande lärare att avgöra under vilket tema hen vill 

diskutera karaktärernas gestaltning. 

 Att skugga intrigen är den arbetsmetod för skönlitteratur som jag valt som möjlig metod 

vid arbete i klassrummet, men detta är inte den enda arbetsmetod som finns. Utmaningen när 

det kommer till olika arbetsmetoder i relation till litteratur är att det inte finns någon metod som 

kan sägas är optimal eller den bästa metoden. Det handlar snarare om att läraren får testa olika 

arbetssätt och vad hen trivs bäst med och som fungerar i hens klassrum. 
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 Jag tänker att ungdomsromanen Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) kräver vana 

läsare för att alla teman från värdegrunden ska synliggöras. Eftersom vissa av temana kräver 

mycket tolkning för att passa in under sitt tema behöver läraren antingen hjälpa eleverna i 

tolkningsarbetet, alternativt stötta upp värdegrundsarbetet med ytterligare litteratur. Värt att 

notera är att Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) är ett verk som går att använda för att arbeta 

med värdegrunden, så länge läraren förbereder eleverna inför de diskussioner som kan uppstå i 

klassrummet. 

 En stark kritik mot det resultat som presenterats kan vara att en liknande undersökning 

kan genomföras av vilket annan student som helst, på ett annat skönlitterärt verk. Denna kritik 

kan jag inte förneka, för denna möjlighet finns. Styrkan i den studie jag genomfört är att det 

skönlitterära verk som analyserats är en ungdomsroman som används i praktiken av verksamma 

lärare. Studiens resultat kan ge lärarna nya arbetssätt med en bok de redan känner till, utan att 

öka deras arbetsbörda nämnvärt, eftersom de inte har ett behov av att läsa en ny roman. 

 I mitt resultat har jag inte introducerat något nydanande resultat till den befintliga 

forskningen om litteratur och didaktik, utan endast konstaterat hur Inuti huvudet är jag kul 

(Bjärbo, 2019) kan användas i arbetet med skolans värdegrund och verkets didaktiska potential 

i relation till ett sådant arbete. Mitt arbete utgör en grund för fortsatt forskning inom 

litteraturdidaktik och didaktisk potential. Hur den fortsatta forskningen kan se ut presenteras i 

avsnitt ”6.3 Vidare forskning”. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Det finns en allmän syn om att det man söker, det finner man, vilket innebär att det man 

fokuserar på kommer på ett eller annat sätt synliggöras för en. Detta synsätt medför utmaningar 

vid en undersökning likt den jag genomfört. Det går inte att bortse från att jag endast är en 

ensam person som genomfört den tematiska närläsningen på Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 

2019) och således är det endast mina livserfarenheter som ligger till grund för den tolkning som 

gjorts av Bjärbos text. I förlängningen innebär detta att det är mina subjektiva tolkningar som 

ligger till grund för analysresultatet, vilket riskerar att ha en påverkan på hur framskrivningen 

av såväl explicita som implicita ideologier, samt händelser i boken tolkas. Vidare betyder detta 

att om samma studie genomförs av en annan person kan ett annat resultat komma att redovisas. 

 

6.3 Vidare forskning 

När jag sökte tidigare forskning till mitt PM för detta arbete hade jag svårt att finna forskning 

som var relevant för denna typ av undersökning. Efter avslutad undersökning står jag fast vid 
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att det skulle behövas mer forskning om litteraturval i relation till värdegrundsarbete, men också 

om hur arbetet med de grundläggande värdena faktiskt ser ut i skolan. Borsgård (2021) har 

börjat fylla detta tomrum, men det finns fortfarande utrymme för fler bidrag. Den vidare 

forskningen skulle till exempel kunna bygga vidare på den undersökning jag presenterat och se 

hur Inuti huvudet är jag kul (Bjärbo, 2019) används i klassrummet för att synliggörande 

grundläggande värden. Genom att studera ett verk i både teoretisk och praktisk kontext går det 

att synliggöra hur väl det tänkta möjligheterna visar sig och manifesteras i en lärandemiljö. 

 I relation till den saknad jag anser finns om litteraturval och värdegrunden hävdar 

Munck att det även råder brist på receptionsforskning om hur specifika berättande medium kan 

användas i värdegrundsarbetet (2006). För att lärare ska veta hur litteraturen tas emot av 

eleverna och hur eleverna responderar på det lästa behövs det mer forskning inom detta fält. 

Det tomrum i receptionsforskning som Munck (2006) saknar kan möjligtvis fyllas med den 

vidare forskning jag redan föreslagit i tidigare stycke. Det hade även varit av intresse med 

receptionsforskning som fokuserar på andra arbetssätt än litteratursamtal eftersom dessa utgör 

en majoritet av dagens forskningsbidrag. 

 Jag hade tyckt att det vore intressant med en jämförelse av olika genres didaktiska 

potential. Alkestrand argumenterar för att fantasygenren besitter god didaktisk potential 

eftersom den skiljer sig markant från de föreställningsvärldar eleverna känner till (2016:290). 

Jag vill hävda att risken med denna skillnad mellan elevernas egna livsvärldar och 

fantasygenrens föreställningsvärldar är att den blir för stor och eleverna således inte blir 

mottagliga för en diskussion om skillnader och likheter mellan världarna. Vad min 

undersökning visat är att den didaktiska potential Alkestrand (2016) efterfrågar även går att 

finna i en samtida ungdomsroman. Vidare forskning på hur verkets genre påverkar den 

didaktiska potentialen väcker nyfikenhet hos mig. 
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