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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att analysera ett populärt utbildningsprogram ämnat för elever i 
årkurs Fk-3 utifrån ett intersektionellt- och normkritiskt perspektiv för att undersöka hur de 
sociala kategorierna kön/genus, klass, etnicitet och sexualitet (åter)skapas i form av 
karaktärerna i utbildningsprogrammet. Syftet har även varit att undersöka vilka möjliga 
meningserbjudanden programmet skapar för eleverna. Metoden som har tillämpats är en 
pragmatisk diskursanalys och utifrån denna har mönster i utbildningsprogrammet kunnat 
skönjas. Det analyserade materialet utgörs av de sex mest sedda avsnitten av programserien. 
Den genomförda studiens resultat visar en homogen grupp karaktärer där maktordning kopplas 
till kön. Det lämnas ett tolkningsutrymme till åskådarna av detta program gällande klass, 
sexualitet och etnicitet. De studerade avsnitten (re)producerar bilden av ett samhälle med 
individer som har liknande etnisk tillhörighet samt att heterosexualitet är det normala. Det 
studien framförallt uppmärksammar är att lärare ständigt behöver inneha ett normkritiskt och 
intersektionellt förhållningssätt när digitala lärresurser används för att kunna samtala med 
eleverna om det som syns men även om det som inte syns i det utvalda materialet. 
 
 
Nyckelord: utbildningsprogram, normer, intersektionellt perspektiv, meningserbjudanden, 

diskursanalys 
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1. Inledning  

”Nu är det filmtajm! Vi ska lära känna fler bokstäver!” hojtar läraren och dämpar 

belysningen. De elever som sitter längst bak i klassrummet smyger upp på sina 

bänkar för att få bättre sikt och allas blickar riktas mot whiteboardtavlan. ”Livet i 

bokstavslandets” jingel spelas och eleverna sjunger med i sången med stort 

engagemang och många elever rör sina armar och ben i takt till musiken. När jingeln 

tystnar och den första scenen spelas upp hörs fniss bland eleverna och under 

programmets gång är det tydligt att alla är intresserade och tar del av det som visas.  

 

     Under vår verksamhetsförlagda utbildning inom ramen för grundlärarprogrammet Fk-3 har 

vi kommit i kontakt med och själva använt Utbildningsradions (fortsättningsvis UR) utbild-

ningsprogram. Bland annat den språkutvecklande programserien ”Livet i bokstavslandet”.  

Ovanstående citat exemplifierar hur en lektion inleddes när programserien användes i 

undervisningen.   

     Vår uppfattning är att lekfullheten och de humoristiska inslagen i dessa program tilltalar 

eleverna och fångar deras intresse. Att eleverna finner programmen underhållande och 

intresseväckande anser vi är viktiga faktorer för ökad motivation och lusten att lära. Vi tror 

därför att programserien kan vara ett (av många) bra verktyg i elevers språkutveckling. Med 

detta i åtanke väcktes vårt intresse att undersöka vilka meningserbjudanden som eleverna möter 

i dessa program. Är det något som läraren bör ta i betraktande när denne väljer att använda 

digitala lärresurser och utbildningsprogram så som exempelvis ”Livet i bokstavslandet” i under-

visningen?  

     Enligt UR bygger programseriens sketcher om ord och bokstäver ”på pedagogiska moment 

och är fulla av humor, lekfullhet, kunskap och musik.” (UR, 2013). Programserien har således 

både ett språkutvecklande som underhållande syfte något vi tror möjligen kan leda till att det 

endast är det ämnesspecifika innehållet som diskuteras i undervisningen och de humoristiska 

delarna av programmen uppfattas som underhållning och därmed lämnas oreflekterade. Trots 

att språkutveckling är huvudfokus i ”Livet i bokstavslandet” så är meningserbjudandet större 

än så och de verklighetsperspektiv som eleverna tar del av i programmen bidrar, i kombination 

med andra explicit eller implicit uttryckta normer och värderingar som eleverna dagligen möter 

i undervisningen genom läraren och läromedel, till att påverka och forma elevernas 

förhållningssätt till sig själva och världen (Östman, 2014, ss. 25, 27: Eilard, 2008, s. 242). 
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     Utgångspunkten i denna studie är att ett språkutvecklande utbildningsprogram så som exem-

pelvis programserien ”Livet i bokstavslandet” kan ses som en pedagogisk text då serien primärt 

producerats i ett pedagogiskt syfte. Begreppet pedagogisk text syftar således till utbild-

ningsmaterial som producerats med avsikt att användas i ett mer eller mindre formellt lärande 

(Danielsson & Selander, 2014, s. 18). I denna studie antas det vidgade textbegreppet, ett be-

grepp som i utbildningskontext syftar till att text kan vara mer än talat verbalspråk eller skriftlig 

tryckt text vilket följaktligen inkluderar medier så som exempelvis utbildningsprogram (Liberg, 

2007, s. 11). Det vidgade textbegreppet innebär därför att begreppet text ges en vidare mening 

och innefattar budskap och kommunikation överfört på annat sätt än det skrivna ordet (Liberg, 

2007, s. 8).  

     Denna studie syftar inte till att undersöka hur UR:s ”Livet i bokstavslandet” används i 

undervisningssammanhang eller vad som händer i mötet mellan eleverna och utbildningspro-

grammet, det vill säga hur eleverna tillgodogör sig innehållet i de sex avsnitt som studien 

behandlar. Studiens syfte är istället att via en pragmatisk diskursanalys studera och analysera 

hur framställningarna av sociala kategorier (kön, klass, etnicitet och sexualitet) skapas i ett 

populärt utbildningsprogram ur ett intersektionellt perspektiv. Resultatet av analyserna är även 

till för att uppmärksamma vilka möjliga meningserbjudanden som skapas för eleverna gällande 

de värderingar och normer som förmedlas i utbildningsprogrammet och hur dessa kan bidra till 

att (re)producera normer eller ifrågasätta stereotyper, fördomar och attityder.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund där kapitlet inleds med en redogörelse för hur den 

teknologiska utvecklingen förändrar meningsskapande praktiker. Vidare presenteras det under 

rubriken ”Kritisk granskning av pedagogiska texter” vad det innebär att pedagogiska texter är 

normativa. Kapitlet fortsätter sedan med en kort presentation om vad normer kan sägas vara 

samt ett kort stycke om skolans styrdokument och värdegrund. Avslutningsvis presenteras UR:s 

uppdrag. 

2.1 Meningsskapande praktiker 

I takt med den teknologiska utvecklingen i samhället där tillkomsten av ny kommunikations- 

och informationsteknologi på olika sätt påverkar människor liv och förändrar våra kommuni-

kationsmönster ökar också behovet av nya sätt att tänka och resonera kring kommunikation och 

språk. Kommunikation handlar i grund och botten om relationsskapande där allt som händer 

när två eller flera individer kommunicerar med ord eller andra tecken för att förstå varandra 

innefattas (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 6). Caroline Liberg menar att meningsskapande 

kommunikation i dagens kontext sker med stor variation genom exempelvis samtal, litteratur, 

film, bild och musik. Det är genom meningsskapande kommunikation oavsett om det är genom 

text eller språk som vi förstår oss själva och vår omvärld. Meningsskapande kan enligt Liberg 

”förstås som en social process som äger rum i ett socialt rum.” Individers möjlighet till me-

ningsskapande är dock beroende av i vilka sociala sammanhang individen ingår (Liberg, 2007, 

s.8). Petra Magnusson (2014, s. 15) poängterar i sin avhandling ”MENINGSSKAPANDETS 

MÖJLIGHETER- Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan” att den teknologiska 

utvecklingen i samhället medför att barn och unga ständigt befinner sig i en verklighet som 

präglas av konstant tillgång till meningserbjudanden av olika slag. I takt med den teknologiska 

utvecklingen sker också en förändring i skolans kontext. Digitala lärresurser används i större 

utsträckning än tidigare vilket innebär att elever genom undervisningen möter meningserbju-

danden via olika multimodaliteter som ofta är digitalt förmedlade och erbjuder rörliga, visuella 

och auditiva resurser (Hylén, 2007, s. 4ff; Magnusson, 2014, 2. 107).  I enlighet med 

Magnusson (2014, s. 217) definieras begreppet meningserbjudande i denna studie som ett utsänt 

budskap med meningspotential, såväl erbjuden som uppfattad. 

     När det gäller meningserbjudanden placerad i en samtida kontext är det väsentligt att tala 

om texters teckenvärld och medium. Beroende på vilken teckenvärld som dominerar och vilket 

medium som används påverkas meningserbjudandet och det meningsskapande som följer. Det 
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innebär följaktligen att det finns meningserbjudanden som använder verbalspråket som tecken-

värld samtidigt som det finns meningserbjudanden som är visuella, auditiva, rörliga och rums-

liga. Det medium som används, det vill säga hur meningserbjudandet är förpackat och uttrycks 

via text tryck på papper eller förmedlas digitalt, har betydelse för meningsskapandet (Magnus-

son, 2014, s.15: Magnusson, 2015, s. 68). Mot bakgrund av att barn och unga idag socialiseras 

in i meningsskapande praktiker som genom den teknologiska utvecklingen använder flera 

teckenvärldar än den verbalspråkiga, där pedagogiska texter ofta är ett annat medium än den 

tryckta skriften, sker deras meningsskapande alltjämt i en kombination av skrift, bild och ljud, 

digitalt förmedlat genom till exempel film, tv-serier eller datorer (Magnusson, 2015, s. 68). 

Med utgångspunkt i påståendet att vi i dagens samhälle lever i föränderliga textvärldar, vilket i 

förlängningen innebär att elever genom undervisningen erbjuds mening via olika 

multimodaliteter, så antas i denna studie en ickehierarkisk syn på förhållandena mellan olika 

medier, där det visuella och rörliga ges lika stort utrymme som den skriftliga tryckta texten 

ifråga om meningserbjudande och meningsskapande (Magnusson, 2015, ss. 67,68). 

2.2 Kritisk granskning av pedagogiska texter 

Normativa berättelser som visar vilka liv eller kroppar som är eftersträvansvärda omger oss 

ständigt. Hur människor skildras i pedagogiska texter eller i mediebruset hänger samman med 

vilka diskurser som hörs och är rådande i samhället. Skolan är inte en arena som är fri från dessa 

normupprepningar. Men skolans verksamhet utgör en viktig plats för främjande arbete mot dis-

kriminering och kränkande behandling och skolpersonal kan tillsammans med eleverna granska 

och förändra begränsande normer (Eilard, 2009, s. 97: Skolverket, 2016, s. 2).              

     Pedagogiska texter som används i undervisningen representerar ett stoff och skapar följakt-

ligen även ett budskap om vad som anses vara normativt och eftersträvansvärt. Vem eller vilka 

som finns representerade i dessa pedagogiska texter bidrar till att eleverna skapar föreställningar 

om hur världen ser ut och vad som är eftersträvansvärt (Eilard, 2008, s. 20; Skolverket, 2016, 

ss. 1,2). Det som representeras kan till exempel handla om vem och vad som syns, hörs och är 

närvarande visuellt, i text, i fysisk form eller i kulturella uttryck. Det kan handla om vad som i 

pedagogiska texter definieras som ”normalt” eller ”onormalt” och vad som ska inkluderas och 

vad som ska exkluderas. Detta bidrar till att vissa normer blir maktfördelare där individer som 

kan följa och uppfylla normen tilldelas makt medan individer som avviker från normen riskerar 

att utsättas för diskriminering eller hatbrott (Skolverket, 2016, ss. 1,2).  

     Skolverket (2016, s. 4) menar att många lärare delar uppfattningen att läromedel per auto-

matik förhåller sig till skolans styrdokument och den rådande läroplanen, vilket kan innebära 



 

 9 

att lärare inte kritiskt granskar de läromedel som används i undervisningen. Sett mot denna 

bakgrund konstaterar Skolverket (2016, s.4) att det är angeläget att lärare börjar granska läro-

medel mer kritiskt. Att analysera och göra en kritisk granskning av läromedel för att synliggöra 

olika perspektiv ställer höga krav på lärare. I Skolverkets rapport nr 285 I enlighet med skolans 

värdegrund? poängteras att ”ett kritiskt förhållningsätt gentemot olika perspektiv och aspekter 

förutsätter […] att lärarna har utvecklat en medvetenhet om hur mer subtil diskriminering och 

kränkning kan identifieras.” (2006, s.51). Det är dock inte enbart läromedel som lärare bör för-

hålla sig kritiskt till. Det är minst lika viktig att lärare intar ett kritiskt förhållningsätt gentemot 

olika perspektiv och aspekter som förmedlas via andra typer av pedagogiska texter, så som 

exempelvis olika typer av digitala lärresurser (Skolverket, 2006, s. 50).  

2.3 Normer  

Via läromedel eller utbildningsprogram förmedlas olika perspektiv och normer till eleverna om 

hur världen ser ut och hur människor bör vara. Alla individer var de än befinner sig är delaktiga 

i normskapande processer, vilket innebär att alla individer är så väl offer som medskapare av 

normer. Normer kan både vara uttalade och anses då vara goda, exempelvis de normer som 

upprepas i skolans värdegrund. Andra normer är mer osynliga men dock lika påtagligt 

närvarande som normer om kön/genus, klass, etnicitet och sexuell läggning (Martinsson & Rei-

mers, 2014, s. 9). NE definierar norm som;  

det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis. Ett 

normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. 

[…] De är i allmänhet intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att 

förverkliga tillstånd som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. 

(www.ne.se, 2018) 

     Martinsson och Reimers (2014, s. 10) beskriver ordet norm som ett vardagligt ord som 

fångar upp centrala teoretiska aspekter av sådant som möjliggör makt och ojämlikhet. Genom 

att människor identifierar sig med normer skapas normativa förväntningar som exempelvis hur 

en man eller kvinna bör vara vilket medför att makten finns i normen. Normer behöver 

synliggöras för att kunna bli ifrågasatta och därmed kan människors lika värde diskuteras 

(Martinsson & Reimers, 2014, s. 29). I Skolverkets rapport nr 327 ”Barn- och elevskyddslagen 

i praktiken” poängteras vikten av ett normkritiskt perspektiv då grunden till diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling i skolkontext ofta kopplas till de normer som finns i 
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samhället (Skolverket, 2009, s. 78). Ett normkritiskt perspektiv öppnar för en förståelse för vad 

som brukar definieras som intersektionella konstruktioner. Vilket innebär att en rad olika 

heirarkiserande normer med olika riktningar mellan sig kan komma att gå upp i varandra 

(Martinsson & Reimers, 2014, s. 15). 

2.4 Skolans styrdokument 

Enligt Läroplanen för grundskolan ingår det i skolans uppdrag att eleverna i årskurs 1–3 ska 

kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet där informationsflödet är stort och 

digitaliseringen ökar. Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig nya kunskaper blir därav 

viktiga för eleverna (Skolverket, 2017, s. 9). Enligt den reviderade läroplanen 2017 ökar kravet 

på att eleverna ska få utveckla sin digitala kompetens samt hur de ska förhålla sig till 

information samt värdera den (Skolverket, 2017, s. 9). I svenskämnet framgår det att eleverna 

ska utveckla sina kunskaper i och om det svenska språket. Undervisningen ska ge eleverna att 

möjlighet att utveckla sina kunskaper inom det svenska och hur det svenska språket kan komma 

till uttryck i olika medier som exempelvis i film (Skolverket, 2017, s. 252). I skolans värdegrund 

betonas att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

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

ålder eller funktionsnedsättning eller någon annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser 

ska aktivt motverkas (Skolverket, 2017, s. 7).  

2.5 Utbildningsradions uppdrag 

I UR:s public service-redovisning kan det utläsas att UR strävar efter att produktionen inom 

radio- och TV-verksamheten ska spegla samhällets mångfald. UR menar att flera aspekter tas i 

beaktande vid definitionen av mångfaldsbegreppet där kön, svensk/utländsk bakgrund, 

socioekonomisk bakgrund, sexuell orientering/identifikation är några av dessa aspekter som 

nämns (UR, 2017, s. 29). UR uttrycker sig så här om sitt uppdrag: 

UR är ett oberoende public service-bolag med ett särskilt uppdrag att 

förstärka, bredda och komplettera det andra gör inom utbildningsom-

rådet. UR producerar, sänder och tillgängliggör radio- och tv-program 

för alla åldrar och alla utbildningsstadier. Utbudet präglas av mångfald 

och speglar hela landet och den variation som finns hos befolkningen. 

(UR, 2017, s. 6) 
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     UR är ett public service-bolag, vilket innebär att det är en radio och TV-verksamhet som 

syftar till att ge allmänheten ett specificerat och berikat programutbud som uppfyller befolk-

ningens önskemål och intressen. Företaget ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio och 

Sveriges Television AB. UR menar att de alltid utgår från användarnas behov för att pro-

grammen ska upplevas som relevanta, trovärdiga och användbara. Vidare menar UR att deras 

utbud alltid har ett pedagogiskt syfte där programproduktionen utgår från flera olika aspekter 

så som exempelvis användarnas behov, styrdokument inom utbildning samt forskning inom 

pedagogik (UR, 2017, s. 6) I takt med den teknologiska utvecklingen i samhället anser UR att 

det är viktigt att de ständigt arbetar för att möta användarna på olika digitala plattformarna då 

digitaliseringen påverkar användarbeteenden och bidrar till förändrade mediavanor som i för-

längningen får betydelse även i skolans verksamhet då lärare i allt högre utsträckning använder 

rörligt material i undervisningen. UR menar att deras roll är att bidra till lärande och ökad 

kunskap i samhället, vilket innebär att deras utbud bör vara sökbart och lätt att använda både 

inom utbildningsväsendet såsom för allmänheten. UR menar att de än så länge i huvudsak når 

sina användare på två olika sätt, där den växande andelen användare främst är lärare och elever 

inom den formella utbildningen, som når programutbudet online medan en väsentlig, men något 

minskande andel av allmänheten hittar UR:s utbud via broadcast (UR, 2017 s. 5).  
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3. Forskningsöversikt  

I detta kapitel presenteras en översikt av tidigare forskning kopplad till studien. Forskningen 

delas in under fyra teman: meningsskapande genom olika resurser, filmens identitetsskapande 

funktion, värderingar och normer i läromedel samt digitala lärresurser.  

 

3.1 Meningsskapande genom olika resurser 

Professor Marjorie Siegel (2012, s. 671) beskriver mulimodalitet som det som skapar mening 

genom att flera semiotiska resurser samverkar. Semiotiska resurser är enligt Siegel till exempel 

ljud, text, tal och rörliga bilder. När dessa semiotiska resurser samverkan ökar lärandet hos 

eleverna menar Siegel. Vidare menar Siegel (2012, s. 672) att världen är i förändring och det 

kommunikativa samhället innebär att människor snabbt kan hitta information genom digital 

media och på detta sätt förstå och lära sig förstå genom att ta del av olika multimodaliteter. I 

takt med att literacypraktikerna förändras utvecklar människor sin repertoar och kan således 

hantera fler multimodaliteter än endast text vilket enligt Siegel (2012, s. 672) är av största vikt 

för att människor ska kunna vara en del av globaliseringen. Petra Magnusson (2015, s.67) 

beskriver på liknande vis hur människor i dagens västerländska samhälle lever i föränderliga 

textvärldar genom den ständigt pågående medieteknologiska utvecklingen. Vidare menar 

Magnusson att multimodal teoribildning betonar människors meningsskapande både kulturellt 

och socialt, då fokus ligger på de snabba förändringarna i nutid. Magnusson poängterar att den 

multimodala teoribildningen handlar om kommunikation och vilka förutsättningar som finns 

för denna då fokus för kommunikation i dagens föränderliga värld inbegriper meningsskapande 

genom olika teckenvärldar såsom exempelvis visuella, auditiva, verbala muntliga och verbala 

skriftliga (Magnusson, 2015, s. 67). I sin avhandling ”Didaktisk design med digitala resurser - 

En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola” menar Anna Åkerfeldt (2014, s. 

41) att det multimodala perspektivet har vuxit fram i takt med den teknologiska utvecklingen i 

samhället, där digitaliseringen frambringar nya kommunikativa förutsättningar som i sin tur 

förändrar och påverkar villkoren för lärande och kunskap. Denna utveckling innebär att lärande 

sker genom många olika uttrycksformer vilka alla blir meningsbärande. Åkerfeldt (2014, s. 18, 

s. 41, s. 94) poängterar att det är inte enbart är verbalspråket som bör vara i fokus när man talar 

om meningsskapande praktiker då all kommunikation oavsett uttrycksform är multimodal och 

således erbjuder mening.  
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3.2 Filmens identitetsskapande funktion 

I avhandlingen ”Att se och synas - filmutbud, kön och modernitet” beskriver Ingrid Lindell 

(2004, s. 12) att bildflödet ökar i takt med mediernas tillväxt och bidrar till att det människor 

ser och hör påverkar individens identitetsskapande. Vidare menar Lindell (2004, ss. 12, 214) 

att filmens relation till åskådarna skapar fri tolkningsfrihet till innehållet i filmen och utifrån 

detta skapas en uppfattning om hur världen ser ut. Detta bidrar till att åskådarna bildar både 

medvetna och omedvetna uppfattningar om sig själva. I studien redogörs för hur film kan ses 

som en mediearena där dessa bidrar till en meningsskapande praktik och således inte bara bidrar 

till att vara en kulturell företeelse som speglar verkligheten utan också är med att konstruera 

världen (Lindell, 2004, s. 13). Filmer signalerar om vem som får synas och vad som anses 

normalt, vilket enligt Lindell (2004, s. 11) påverkar människors sätt att se på världen samt bidrar 

till hur människor ser på sig själva och på andra. 

     I en forskningsstudie av Smith et. al (2010) analyserades 101 barnfilmer utgivna under 

perioden 1990–2005 i USA och Canada. Resultatet visar att filmerna (re)producerar 

stereotypiska föreställningar om hur män och kvinnor är och bör vara. I likhet med Lindell 

(2004) menar Smith et. al (2010, ss. 783,784) att film kan ha en identitetsskapande roll då det 

som barn och unga tar del av i filmer påverkar deras förhållningssätt till sig själva och världen. 

Resultatet i Smith et. als studie visar att kvinnor ofta porträtteras som mer intelligenta än 

männen, som i sin tur ofta porträtteras som roliga och starka. 

3.3 Värderingar och normer i läromedel 

Ett antal forskare har genom uppdrag från Skolverket (2006) gett ut rapporten ” I enlighet med 

skolans värdegrund?” där läromedel har granskats utifrån hur etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning, kön, religion och sexuell läggning framställs. Rapportens resultat visar 

att funktionsnedsättning i stort sett inte förkommer i de granskade läromedlen samt att 

heterosexualiteten skildras som det ”allmänna” och oproblematiska medan andra sexuella 

läggningar ofta framställs som specifika eller problematiska. Vid enstaka tillfällen är det enbart 

den sexuella läggningen eller funktionshindret som synliggörs och individen ”bakom” 

funktionshindret eller den sexuella läggningen osynliggörs. Detta innebär att elever som 

identifierar sig med funktionshindrade eller med en annan sexuell läggning än den 

heterosexuella kan uppleva att de inte tillhör den normativa föreställningen och kan därav känna 

sig kränkta och diskriminerande (Skolverket, 2006, s. 42). I rapporten lyfts det fram att mannen 

är normen i de granskade läromedlen och att kvinnor görs till avvikare. I de läromedel där 
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kvinnor och flickor förekommer förlöjligas och skuldbeläggs de ofta vilket bidrar till att kvinnor 

och flickor kan ha svårt att identifiera sig med innehållet (Skolverket, 2006, s.43).  

 

3.4 Digitala lärresurser 

Jan Blomgren (2016, s. 49) menar i sin avhandling ”Den svårfångade motivationen: elever i en 

digitaliserad lärmiljö” att forskningen gällande hur elever använder digitala resurser för att ta 

sig an olika ämnesspecifika uppgifter är ett eftersatt forskningsområde. Forskning gällande hur 

elever själva uppfattar och beskriver den egna lärprocessen när digitala resurser är tillgängliga 

och används av lärare och elever är även det ett eftersatt område. Detta gäller även forskning i 

avseende på framgångsrika elever och hur de använder digitala resurser för att uppnå de 

ämnesspecifika kunskapsmålen (Blomgren, 2016, s. 49). Vidare menar Blomgren (2016, s. 46) 

att de traditionella arbetsformerna utmanas då tekniken skapar förändringar i lärmiljön. Läraren 

behöver vara aktiv och flexibel för att kunna möta eleverna i de lärande som sker genom digitala 

lärarresurser samt vara medveten om att det är inte helt enkelt att byta ut böcker och pennor till 

enbart digitala resurser. 
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4. Teoretiska utgångspunkter  

Under teorikapitlet redogörs för vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien. Kapitlet inleds med en presentation av normkritiskt perspektiv. Vidare följer en 

redogörelse för intersektionellt perspektiv. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

meningserbjudanden ur ett pragmatiskt och sociokulturellt perspektiv.  

4.1 Normkritiskt perspektiv  

Ett normkritiskt perspektiv fokuserar på att synliggöra de normer som markerar vad som är 

”normalt” och ifrågasätta normer och deras konsekvenser och makt för att åstadkomma en för-

ändring (Rosén, 2016, s.72). Normkritiken ifrågasätter det som dominerar, som exempelvis vad 

ett barn är, vad en lärare är, vad kunskap och lärande är. De två begreppen ”Vi” och ” De andra” 

är vanligt förkommande när normer beskrivs och ställs ofta mot varandra, ”Vi” betraktas som 

normen och ”De andra” betraktas som dem som hamnar utanför normen och på så sätt 

diskrimineras, osynliggörs eller marginaliseras (Nordenmark & Rosén, 2008, ss. 59,60). Dessa 

föreställningar om ”Den andre” påverkar hur andra individer blir betraktade och behandlade 

utifrån deras tillhörighet samtidigt som ”Vi” betraktas som motsatsen till ”De andra” och blir 

således privilegierade. Att vara privilegierad eller missgynnad är inte alltid något som individer 

ser eller vill se (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 60). De individer som tillhör och lever ett liv 

enligt normer tar också makt för givet. Dessa individer förväntar sig att de kan kommunicera 

med andra, att kunna ta sig fram i samhället utan hinder, att bli trevligt bemötta samt att inte 

behöva dölja saker om sitt liv för att riskera att få negativa reaktioner (Nordenmark & Rosén, 

2008, s. 60). Dessa förhållanden anses dock inte vara faktorer för att vara priviligierad i 

samhället utan kan snarare ses som något som tas för givet och är osynliga. Individer behöver 

således inte haft för avsikt att diskriminera men skälet till att det ändå sker beror på 

förställningar om ”den andre” (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 60). Att synliggöra och ifråga-

sätta de normerade strukturerna är den centrala tanken inom ett normkritiskt perspektiv. Med 

ett normkritiskt perspektiv kan människor ifrågasätta de dominerade tankemönster som leder 

till att individer konstrueras som avvikare från det som uppfattas som normalt (Elmeroth, 2012, 

s. 121). Enligt Skolverket är det av största vikt att personalen innehar ett normkritiskt 

perspektiv, något de menar är grunden i ett aktivt arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling där normerna bör hanteras tillsammans, det vill säga intersektionellt och inte var för 

sig (Skolverket, 2009, s. 78).  
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4.2 Intersektionalitet  

Ett intersektionellt förhållningsätt innebär att analysera, synliggöra och problematisera makt-

utövande och ojämlikhetsskapande med utgångspunkt i den simultana effekten av sociala ka-

tegoriseringar baserade på kön, klass, etnicitet och sexualitet. Normer som exkluderar, stig-

matiserar och neutraliserar underordning är centrala för maktutövande. Intersektionalitet som 

teoretisk ram är i likhet med normkritiskt perspektiv nära sammankopplat med maktordning, 

normskapande processer och förtryckande strukturer (Bromseth & Darj, 2010, 72; de los Reyes, 

2005, ss. 233, 234). Intersektionella analyser riktar ljuset mot hur maktstrukturer och ojämlikhet 

konstrueras mellan och inom olika grupper. Maktstrukturer är inte alltid synliga men de är 

konstant närvarande och föränderliga (Ahrne, Roman & Franzén, 2008, s.24). I de 

maktförhållanden som genomsyrar samhället reproduceras kategorierna som oupplösligt 

sammanvävda och kan aldrig anses separerade och isolerade från varandra utan måste förstås 

som interagerande och växelverkande (Lykke, 2007, s. 131; Mattsson, 2015, s. 21; de los Reyes, 

2005, s. 233). Kärnan i detta synsätt är att kön, klass, etnicitet och sexualitet är komplexa 

kategorier som varken är fasta eller essentiella ”utan sociala positioner som får mening i och 

genom människors handlingar i specifika institutionella sammanhang och historiska si-

tuationer” (de los Reyes, 2005, s. 234). Individers och gruppers handlingsutrymme är således 

kontextburen i både tid och rum. Att inta ett intersektionellt förhållningssätt innebär följaktligen 

att ljuset riktas mot hur positionering och kategorisering sker genom växelverkande ordnanden 

och hierarkiseringar på skiftande vis i olika kontexter (Bengtsson, 2013, s.32; de los Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 40). Maktordningar kan inte ses som ensidiga eller oföränderligt fasta 

strukturer, utan hierarkiseringar (åter)skapas genom ständiga processer av dominans och 

friktion där tillskrivningar, identitetsskapande och sociala gränsdragningar är centrala för 

normerande strukturer som reglerar tillträde och legitimitet till samhällets symboliska och 

praktiska resurser (de los Reyes, 2005, ss. 233, 234). Intersektionalitetsperspektivet behövs för 

att analysera hur makt fördelas ur ett normkritiskt perspektiv (Skolverket, 2016, s. 3).  

     Makt är ett centralt begrepp både i det intersektionella perspektivet och i det normkritiska 

perspektivet. Makt kan definieras som en grupps eller individs handlingsutrymme. Makt är inte 

statiskt utan uppstår och fördelas mellan människor i relationer och denna uppdelning är alltid 

beroende av maktstrukturer. En grupps eller individs handlingsutrymme är således inte 

oföränderligt utan i ständig rubbning, och alltid relationell. Där upprepandet av normativa 

handlingar ofta ger tillgång till makt (Ahrne, Roman & Franzen, 2008, s. 24: Skolverket, 2016, 

s. 2). Makt är något som ständigt formas och omformas och hör således samman med normer, 
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där normerna styr vad individen får göra och inte göra i exempelvis en relation (Bergström & 

Boreús, 2015, s 19). 

     Intersektionalitet kan indelas i en mängd kategorier där kön, klass, etnicitet och sexualitet 

av vissa forskare ses som den mest ordinära indelningen. Men det är dock viktigt att poängtera 

att denna sociala kategorisering innehåller ett antal subkategorier. Etnicitet kan till exempel 

inbegripa ålder, funktionshinder, familjesituationer etcetera (Eriksson-Zetterquist & Styhre, 

2007, s. 10).  

4.3 Meningserbjudanden  

Att studera undervisningens meningserbjudande innebär enligt Tomas Englund att undervis-

ningen studeras som en social aktivitet (Englund, 1997, s.120). Denna pedagogiska grundsyn 

bottnar i pragmatismen och John Deweys transaktionella perspektiv där kommunikation och 

interaktion mellan människor är av betydande vikt för individers lärande och för demokratins 

utveckling i samhället. Individers tänkande kan ses som förlopp där mening skapas i de ömse-

sidiga processer som sker i samverkan med andra. I undervisningssituationer sker sociali-

seringsprocesser där eleverna både formas och blir medskapare av den gemensamma kulturen 

(Burman, 2014, ss. 27, 29: Englund, 2014, s. 63: Öhman, 2008, s. 32). Den funktionella pragm-

atismen sätt att se på meningsskapande processer sammankopplas i denna studie till det socio-

kulturella perspektivet med utgångspunkt i att lärande och utveckling sker genom delaktighet i 

sociala praktiker där språket och kommunikationen är grundläggande element i elevernas lär-

processer (Dysthe, 2003, s.31). Englund (1997) menar att undervisning innehåller mer än enbart 

ämneskunskaper och att undervisningen inte är objektiv till sin form utan alltid förmedlar, im-

plicit eller explicit, olika budskap till eleverna (Englund, 1997, s.128). De meningserbjudanden 

som eleverna möter i undervisningen tillhandahålls både via undervisningsmaterialet och i in-

teraktionen mellan elever och lärare (Englund, 1997, s.128). 
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5. Begrepp 

I detta kapitel presenteras de begrepp som är av betydelse för denna studie samt en beskrivning 

av hur dessa kommer att tillämpas i analysen av det empiriska materialet. I analysen av 

utbildningsprogrammet kommer studien att utgå från sociala kategorier, där en kategori avser 

en socialt konstruerad grupp där gruppdeltagarna förs samman för att de på ett eller annat sätt 

har något gemensamt. Dessa grupperingar är något som kan sägas skapa någon slags logik, där 

den ständiga kategoriseringen hjälper människor att tolka och förstå sin omvärld (Mattsson, 

2015, s. 41). Analysen utgår från fyra sociala kategorier vilka är kön/genus, klass, etnicitet och 

sexualitet. Språket i analysen kan ses som ett förhållningssätt där de begrepp och ord som 

används kanske inte alltid är de lämpligaste då det inte säger allt. Ord som exempelvis manlig, 

kvinnlig, överordnad, underordnad och begreppen kön, klass, sexualitet och etnicitet behövs för 

att kunna göra en beskrivning. Dock är dessa ord och begrepp inte ämnade för att placera den 

mångskiftande verkligheten i konstruerade kategorier utan dessa ska endast användas för att 

diskutera kring olika företeelser i empirin (Eilard, 2008, s. 72). 

5.1 Kön och genus 

Begreppsparet kön – genus har inom det feministiska och genusvetenskapliga forskningsfältet 

över tid använts med något skiftande innebörd. Inom genusvetenskaplig forskning är kön som 

social konstruktion snarare än biologiskt betingat relativt omtvistat, medan det inom det sam-

hällsvetenskapliga forskningsfältet kan sägas råda konsensus kring att både kön och genus kan 

användas för att beskriva den diskursiva och sociala konstruktionen av kvinnligt och manligt 

(Andersson-Vogel, 2012, s. 27: Lykke, 2009, s. 35). I denna studie intas en analytisk förståelse 

av begreppsparet kön och genus, där dessa inte ses som en dikotomi. Detta med utgångspunkt 

i svårigheten att göra en gränsdragning mellan ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat 

genus (Lenz Taguchi, 2014, s. 57: Andersson-Vogel, 2012, s. 27). Eller så som Lenz Taguchi 

uttrycker det då hon menar ”att det är omöjligt att dra en gräns mellan ett biologiskt kön och 

vad som är ett socialt konstruerat genus eftersom naturvetenskapen idag kan visa att även det 

biologiska könet omkonstrueras i sociala sammanhang” (Lenz Taguchi, 2014, s. 39).  

5.2 Klass 

Klass är ett svårdefinierat begrepp och det råder inom samhällsvetenskaplig forskning inte 

konvergens om hur klassbegreppet bör definieras. Vissa menar att klassbegreppet har spelat ut 

sin roll i det komplexa och föränderliga västerländska samhället och att det idag inte går att se 
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samband mellan ekonomiska förhållanden i relation till normer, värderingar och livsstil. Pa-

rallellt med dessa tankegångar hävdar andra forskare att klass och klasspositioner fortfarande 

är en avgörande samhällsstruktur, ofta i nära korrelation till andra samhälleliga maktförhål-

landen så som exempelvis kön (Matsson, 2015, s.73). Gemensamt för klassteorier är ändock att 

de finns en hierarkisk ordning och en maktdimension mellan olika samhällsgrupper. Klass-

förhållanden sett till yrke och kapital kan ses som klassdefinitionens gemensamma kärna där 

individers likartade ekonomiska situationer påverkar deras livsstil och ger upphov till 

klasskillnader, något som i förlängningen kan påverkar deras maktposition i samhället (Mats-

son, 2015, ss. 73, 77: Svallfors, 2016, ss. 35, 38). Skillnaderna i smak är något som kan komma 

till uttryck när klasstillhörigheten diskuteras och innefattar att smak kan komma till uttryck i 

olika preferenser exempelvis när det gäller konst, musik, mat och heminredning (Furseth & 

Repstad, 2005, s. 85). Klassbegreppet kan i denna studie förstås som en social struktur och 

konstruktion, som skapas och upprätthålls genom stereotypa bilder och föreställningar, där 

sociala skillnader rörande levnadsstandard och levnadsvillkor i förhållande till maktposition tas 

i beaktande (Danielsson, 2014, s.12: Matsson, 2015, s. 75).  

5.3 Etnicitet 

Etnicitet som begrepp är komplext och således svårt att definiera. Andersson-Vogel (2012, s. 

28) menar att ett sätt att förstå begreppet är att se på det som sociala organiserade grupper 

baserat på sociala skillnader. Vidare menar Andersson-Vogel (2012, s. 29) att etnicitet inte kan 

ses som något givet. Det handlar istället om de skeenden som tillsammans skapar en gemenskap 

vilken till viss del baseras på ursprung, hudfärg, kultur och språk men även i sociala förhållan-

den såsom boendeförhållanden och ekonomiska resurser. Etniska grupperingar liksom andra 

grupperingar i samhället, skapas i en hierarkisk ordning (Andersson-Vogel, 2012, s. 29). 

Andersson-Vogel (2012, s. 29) belyser att det är ”vithet” som betraktas som normen i det väster-

ländska samhället och är således överordnat ”svarthet” och detta är sällan något som 

problematiseras. Vidare menar Andersson-Vogel (2012, s.29) att det är av största vikt att belysa 

maktstrukturen genom att det inte endast handlar om att etnifiera icke ”vita” utan det handlar 

även om att även ”vita” människor bär på en etnicitet. Även Furseth och Repstad beskriver att 

olika grupper även kan beskrivas och identifieras av olika kulturella fenomen som exempelvis 

riter, språk och sedvanor (Furseth & Repstad, 2005, s. 224). 
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5.4 Sexuell läggning  

Heterosexualitet betraktas som normen och kopplas därmed till de förväntningar som anses 

”normalt” menar Jenny Bengtsson (2013, s. 34) i sin avhandling ”Jag sa att jag älskade han men 

jag har redan sagt förlåt för det.” Vidare poängterar Bengtsson att sexualitet ofta tas för givet, 

det vill säga att en man blir kär i en kvinna och en kvinna i en man, vilket medför att normen 

om heterosexualitet reproduceras. Detta är något som Bengtsson (2014, s.17) menar skapas 

överallt i samhället och därav även i skolan. Hon menar att heterosexualiteten tar sig uttryck på 

flera olika sätt och inte minst att det ofta tas för givet att de som befinner sig i skolan lever eller 

kommer att leva heterosexuellt. Individers olika sexuella preferenser och handlingar förändras 

över tid och varierar både beroende av i vilket samhälle individen befinner sig men varierar 

även inom olika grupper. De personer som anses uppvisa en avvikande eller onormal sexualitet 

riskerar att utsättas för hatbrott i form av kränkningar, våld och mobbning (Bogren, 2016, s.97). 

Sexualitet kan knytas till makt där individers sexuella handlingar är den faktor som avgör om 

denne anses tillhöra den norm som råder i omgivningen eller inte. Uppfattningen om normen 

påverkar således individer som vanligtvis väljer att umgås och identifiera sig med de som liknar 

dem själva (Bogren, 2016, s. 116).  
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6. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de sociala kategorierna kön/genus, klass, etnicitet 

och sexualitet (åter)skapas i ett digitalt utbildningsmaterial ämnat för Fk-3 samt vilka möjliga 

meningserbjudanden det skapar för eleverna. 

 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

1.   Hur (åter)skapas de sociala kategorierna tillsammans i form av karaktärerna? 

 

2.   Vilka möjliga meningserbjudanden skapas i utbildningsprogrammet i fråga om normer 

och värderingar ? 
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7. Metod  

Detta kapitel kommer i första hand att behandla studiens insamlings- och analysmetod. Vidare 

presenteras det material som ligger till grund för studien samt forskningsetiska överväganden 

och reflektion över metod. Vidare redogörs för studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse av arbetsfördelningen mellan de två författarna av studien.  

7.1 Urval och avgränsningar  

För att kunna utföra den avsedda studien och ta reda på vilka möjliga meningserbjudanden som 

erbjuds elever genom digitala utbildningsmaterial ämnade för årskurs Fk-3 behövdes in-

ledningsvis beslut tas gällande vilket eller vilka digitala utbildningsmaterial som skulle analy-

seras. Med utgångspunkt i studiens tidsram valdes endast ett digitalt utbildningsmaterial och 

valet föll på UR:s programserie ”Livet i bokstavslandet”. Urvalet baseras på att materialet riktar 

sig till elever i årskurs Fk-3 och finns fritt tillgängligt för lärare att använda, samt att ”Livet i 

bokstavslandet” är den mest spelade programserien på UR skola. Ytterligare avgränsningar var 

nödvändiga varav endast en säsong av utbildningsprogrammet valdes ut. Att analysera sex 

avsnitt i sin helhet, med undantag för de korta animerade inslagen från den valda säsongen 

ansåg vi vara genomförbart inom den angivna tidsramen. Avsnitten valdes dock inte ut 

slumpmässigt. De utvalda avsnitten är de mest spelade avsnitten från säsong 1 vid denna studies 

uppstart. Detta beslut grundar sig på att det troligtvis är dessa avsnitt som lärare i störst 

utsträckning använder i undervisningen, vilket följaktligen innebär att det är dessa avsnitt som 

flest elever tar del av. Innan analysen tog vid transkriberades avsnitten i sin helhet.   

 

De program som har valts ut med utgångspunkt i ovanstående urvalskriterier är: 

Avsnitt 1 Alfabetet (A01) 

Avsnitt 2 Allt är lek (A02) 

Avsnitt 3 Det kommer blod (A03) 

Avsnitt 4 Jag vill ha mat (A04) 

Avsnitt 5 En sång om en sång (A05) 

Avsnitt 14 C som i cirkus (A14) 
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7.2 Diskursanalys som metod  

För att söka svar på forskningsfrågorna som denna studie bygger på valdes efter en genomgång 

av materialet en kvalitativ ansats med diskursanalys som metod. Kvalitativa undersökningar 

skiljer sig från kvantitativa undersökningar då de ej innehåller strikt mätbara variabler utan 

istället handlar om att ge rika flerdimensionella beskrivningar (Sohlberg & Sohlberg, 2013, 

s.111). Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor ansågs en kvalitativ diskursanalys vara 

en lämplig metod. Diskursanalytiska angreppssätt består inte endast av metoder för att kunna 

analysera data utan inbegriper både en metodologisk och teoretisk helhet något Winther 

Jørgensen och Philips (2000, s. 10) menar kan ses som en sammanlänkad paketlösning. Denna 

sammanlänkning behandlar såväl förutsättningar gällande språkets roll i den samhälleliga 

konstruktionen i världen, teoretiska modeller, hur ett forskningsområde bör angripas samt 

specifika tekniker för språkanalys (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 10). Diskursbegreppet 

används många gånger synonymt med språk i ett allomfattande avseende. På ett förenklat sätt 

kan det uttryckas med hur världen förstås (Lund & Sundberg, 2004, s. 21). Winther Jørgensen 

och Philips (2000, s. 7) resonerar på liknande vis ”att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen.” Neumann (2003, s. 17) definierar diskurs som en process vilken speglar en 

förmedling av kunskap, makt och sociala relationer; ett system som kan producera utsagor kring 

dem som ingår i det. Med företeelser i samhället ingår olika kategorier såsom exempelvis kön, 

klass, etnicitet. Diskursanalys anses således vara en lämplig metod i denna studie. Det finns 

många olika tillvägagångsätt vid diskursanalys och det råder enligt Winther Jørgensen och 

Philips (2000, ss. 7, 14, 81) inte konsensus kring vad diskurser är eller hur man analyserar dem. 

De förordar att man utifrån studiens problemformulering, frågor och räckvidd konstruerar 

metoden och en diskursanalytisk ram. I denna studie kommer därmed en pragmatisk 

diskursanalys i enlighet med Mikael Quennerstedt att utgöra den teoretiska och metodologiska 

ramen för analys av utbildningsprogrammet ”Livet i bokstavslandet”. Quennerstedt (2008, s. 

91) menar att diskurser kan ”identifieras i processer där mening skapas i handling eller språk, 

eller ur ett analytiskt perspektiv i text.” Enligt Quennerstedt (2008, s. 91) handlar diskursanalys 

således om en analytisk läsning av olika sorters texter. Som tidigare nämnts menar Quennerstedt 

(2008, s. 91) att diskurser kan identifieras i processer där mening skapas och innebär 

följaktligen att text som undersökningsobjekt kan ges en vidare innebörd och innefatta mer än 

skriven verbaltext. Detta är i samklang med det vidgade textbegreppet som antas i denna studie, 

där begreppet text ges en vidare mening och innebär att budskap och kommunikation överförs 

på annat sätt än det skrivna ordet. Den pragmatiska diskursanalysen så som Quennerstedt 
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beskriver den innebär att fokus för analyserna är riktade mot handlingar i termer av 

regelbundenheter och mönster i materialet. Där de identifierade diskurserna utgör en bild av 

”det innehåll som påbjuds” i materialet (Quennerstedt, 2008, s. 91). Quennerstedt har arbetat 

fram en trestegsmodell för pragmatisk diskursanalys vilken båda författarna av denna studie 

ämnar följa. 

7.3 Konkretisering av metod  

Det första steget kallas för kodning eller inläsning, i detta fall ses de utvalda avsnitten upprepade 

gånger för att få en struktur på innehållet för att utarbeta och ordna materialet i olika 

övergripande teman eller huvudfrågor i förhållande till de forskningsfrågor som studien har, 

utan att utesluta något. Organiseringen av materialet pågår sedan under hela analysen. Vi ämnar 

identifiera de sociala kategorierna kön, klass, sexuell läggning och etnicitet, vilka finns  

beskrivna under kapitel 5 (Quennerstedt, 2008, s. 92). 

     Det andra steget är utläsning och innebär att analysera materialets urval. Inom de teman som 

framkommit under steg ett söks både mönster i uttryck av likheter, skillnader, kontinuitet och 

motsägelser samt vad som benämns och vad som utesluts. De regelbundenheter och mönster 

som identifieras är potentiella diskurser (Quennerstedt, 2008, s. 93). 

     Det tredje steget handlar om att identifiera potentiella diskurser som faktiska diskurser. För 

att diskurser ska synliggöras och således bli faktiska diskurser krävs att de framträdande 

mönster som kan identifieras i materialet återkommer med regelbundenhet. Till de mönster som 

kan urskiljas i materialet ställs frågor som svarar på varför dessa mönster uppstår och främjas 

och vilka mönster som inte befrämjas. Därefter studeras variationen i materialet för att identi-

fiera olika sätt att tala om ämnesinnehållet. Regelbundenheten klargörs genom att undersöka 

om den är över tid, hur ett ämne upprätthålls genom att vara ett vanligt förekommande inslag i 

den gällande verksamheten. I denna studie analyseras sex avsnitt av ett utbildningsprogram som 

finns tillgängligt för de skolor som vill använda sig av en digital lärresurs vilket att kan ses som 

den rumsliga dimensionen då flera individer över tid har möjlighet att se programmet 

(Quennerstedt, 2008, ss. 92, 93, 94). Om en diskurs finns med i detta utbildningsprogram kan 

det troligen finnas med i andra utbildningsprogram. 

      

7.4 Material 

UR (2013, s. 2) menar att syftet med serien ”Livet i Bokstavslandet” är stärka elevers språkliga 

utveckling i årkurs Fk–3. Varje avsnitt i programserien fokuserar på en eller två bokstäver och 
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tillsammans skapar dessa bokstäver ett tema. Kring dessa bokstäver och teman byggs de olika 

sketcherna i programmet upp och bokstäverna repeteras och används i flera olika ord och i olika 

kontexter i programmet. Programserien har utkommit i tre säsonger, utgivna 2013, 2014 samt 

2015. Totalt är det 32 fristående avsnitt som är cirka 15 minuter långa. De olika säsongerna 

riktar sig till olika årkurser; säsong 1 mot Fk-1, säsong 2 mot årskurs 2–3. Till dessa två 

säsonger finns lärarhandledningar tillgängliga. Det går att utläsa i lärarhandledningen att serien 

innehåller pedagogiska mål kopplat till LGR11 (UR, 2013, 2014). Efter mailkontakt med 

Utbildningsradions kundtjänst framkom det att säsong 3 riktar sig mot årkurs Fk-3. I nuläget 

finns det ej någon lärarhandledning till denna säsong. Lärarhandledningarna ingår dock inte i 

denna studie. ”Livet i Bokstavslandet” finns även utgivet som läromedel i form av läseböcker 

samt som digital läsebok online. Detta material är uppdelade och riktar sig mot respektive 

årkurs, det vill säga förskoleklass, årkurs 1, årkurs 2 samt årkurs 3. Dessa läromedel ingår inte 

i denna i studie. 

    De olika karaktärerna som förekommer i avsnitten i denna studie är Dick och Doris som 

arbetar i Bokstavsbutiken samt de kunder som besöker butiken. I Ordförrådet arbetar Bobby 

och Epa och lånar ut ord till krävande kunder. På Bokstavsteatern sliter Dani, Bruno, Ami och 

Coco för att skapa ett dans- och sångnummer om bokstäver, som varje avsnitt avslutas med. På 

sjukhuset arbetar Dr Flax, Dr Bragd och Dr Besserwisser. Det förkommer även andra kortare 

sketcher utan titel samt karaktärer utan uttalade namn (UR, 2013, s. 2). Mellan de olika 

sketcherna förekommer korta animerade sekvenser innehållande bokstäver med ögon och mun. 

De animerade sekvenserna anses inte vara relevanta för studiens syfte och är således inte en del 

av studien. 

  

7.5 Etiska överväganden och reflektion över metod 

Inom ramen för humaniora och samhällsvetenskap har Vetenskapsrådet upprättat forskningse-

tiska principer som forskare bör ta i beaktande inför, under och efter studiens datainsamling. 

De fyra grundläggande huvudkraven berör informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002. s. 6). För denna studie är inte något av 

kraven en avgörande faktor för datainsamlingens genomförande då studien inte innefattar 

uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare. Utbildningsprogrammet som analyseras är of-

fentligt och finns tillgängligt för allmänheten och innehåller således inte några konfidentiella 

uppgifter. Det är dock viktigt att påpeka att de källor som används har behandlats med respekt 

och har på ett grundligt och korrekt sätt angetts som referenser.  
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     Den valda diskursanalytiska metoden består av tolkningar av ett utbildningsmaterial och ett 

material är ständigt öppet för flera olika tolkningar och kan ofta ha flera olika 

betydelsepotentialer som motsäger varandra (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 80). För att 

undvika att våra värderingar skulle beskugga analysen har vi i den mån det har varit möjlig 

försökt sätta parantes kring oss själva då det som forskare är viktigt att sträva efter att inta en 

så objektiv ställning som möjligt genom att distansera sig från sin förförståelse och åsikter kring 

ämnet (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 28). Vi anser dock att det ej är möjligt att påstå 

att en studie som denna kan genomföras helt fritt från tidigare erfarenheter och värderingar. 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012, s. 31) hänvisar till Hans-Georg Gadamer som 

menar att det aldrig går att ”trolla bort oss själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen”. 

För utan en viss förförståelse så är tolkningsprocessen omöjlig. Bergström och Boréus (2012, 

s. 32) menar att det är viktigt att ta i beaktande att forskaren aldrig möter texten tomhänt och 

det är således viktigt att vara medveten om sin förförståelse samt att vara noggrann med att 

argumentera för sina tolkningar.  

7.6 Validitet och reliabilitet  

Enligt Bryman (2011, ss. 160, 163) handlar reliabiliteten om studiens trovärdighet, vilket 

innebär studiens tillförlitlighet och om samma resultat skulle uppnås vid en andra mätning. 

Begreppet validitet innefattar hur väl undersökningen verkligen mäter det som är tänkt att mätas 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 40). Gällande reliabiliteten menar Bergström och Boréus (2012, 

s. 79) att det är av största vikt att forskaren är ytterst noggrann i forskningens samtliga led samt 

att tillvägagångssättet redovisas tydligt. Vår reliabilitet torde därav stärkas då materialet har 

strukturerats i mönster som förekommer med regelbundenhet och styrks med underbyggda citat. 

Reliabiliteten stärks också av det konkreta analysverktyget sociala kategorier, vilket möjliggör 

för andra forskare att pröva styrkan i studiens slutsatser (Bergström & Boreus, 2012, s. 43). 

Winther Jørgensen och Philips (2015, s. 123) beskriver att för att avgöra om diskursanalys är 

valid innefattar att se på sammanhang och helheten. Vidare beskriver Winther Jørgensen och 

Philips (2015, s. 123) att det är av största vikt att läsaren får möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning genom att denne kan följa studiens forskningsprocess på ett tydligt sätt. I denna 

studie har vi noggrant redogjort för de olika stegen i processen, hur datainsamlingen utförts, 

vilka avsnitt som valts ut, detaljerade redogörelser för tolkningar samt presenterat citat från 

empirin vilket kan styrka studiens validitet.  
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7.7 Arbetsfördelning 

Under detta arbete har vi haft ett nära samarbete. Vi har gemensamt sökt efter relevant litteratur 

och forskning. Detta studerades enskilt och därefter bearbetades materialet gemensamt. Under 

hela arbetet har vi delat upp och skrivit enskilda stycken som vi sedan har bearbetat och 

sammanställt tillsammans med undantag för analysdelen då vi enligt universitetets riktlinjer var 

ålagda att dela upp arbetet mellan oss. Malin Vestin har utfört delstudie I och har analyserat 

avsnitten 1, 4 och 14. Åsa Björklin har utfört delstudie II  och har analyserat avsnitten 2, 3 och 

5. För att få ett sammanhängande språk genom hela arbetet har vi gemensamt granskat och 

bearbetat texten. 
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8. Analys och resultat 

8.1 Delstudie I  

Detta avsnittet inleds med en kort beskrivning av arbetsprocessen i tolkning- och analysarbetet. 

Vidare redovisas under rubriken ”Diskurser” en närmare diskussion gällande delstudiens analys 

och resultat av de identifierade mönstren som återkommer med regelbundenhet i materialets 

alla delar och därmed bildar diskurser. Diskurserna har namngivits och presenteras under 

respektive rubrik där de exemplifieras med utvalda representativa citat. Värt att poängtera är att 

detta är utvalda citat som kan sägas representerar diskursen. På grund av den begränsande faktor 

(i fråga om antal sidor) i denna studie presenteras därför endast ett urval.  

8.1.2 Tolkning- och analysarbetet  

Då studiens syfte är att studera innehållet i utbildningsprogrammet ”Livet i bokstavslandet” ur 

ett intersektionellt perspektiv samt att diskutera hur innehållet i programmen skapar möjliga 

meningserbjudanden till eleverna fokuserar analysen på hur karaktärerna skildras i handlingar 

som representanter för de sociala kategorierna samt hur de sociala kategorierna samverkar. De 

utvalda avsnitten (A01, A04 och A14) transkriberades och tematiserades därefter utifrån vad 

som vid ett antal noggranna genomläsningar av rådata i kombination med många noggranna 

”genomtittningar” av sekvenser framträtt som mönster i materialet. För att skapa struktur i 

analysarbetet vägdes de aspekter som nämnts ovan in och ett dokument upprättades där 

materialet organiserades i olika övergripande teman. Den samlade dokumentationen utgjorde 

således den rådata som låg till grund för det fortsatta analysarbetet och redovisas ej vidare i 

denna studie. Under analysarbetets gång har materialet tolkats och omtolkats och i takt med att 

empirin bearbetats har centrala mönster utkristalliserats. Med utgångspunkt i att diskurser 

identifieras då mönster återkommer med regelbundenhet innebär det i praktiken att de mönster 

som har identifierats återkommer med regelbundenhet i alla de studerade avsnitten. När detta 

var fastställt namngavs de identifierade diskurserna. Denna analys- och tolkningsprocess har 

varit ett led i den trestegsmodell som har beskrivit under metodavsnittet.  
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8.1.3 Diskurser  

Under tolknings- och analysarbetets gång har som nämnts inledningsvis i detta kapitel, centrala 

mönster som återkommer med regelbundenhet identifierats i materialets alla delar. De 

identifierade diskurserna redovisas och exemplifieras med utvalda representativa citat under 

rubrik 8.1.4 och 8.1.5 nedan. En sammanfattning av delstudiens resultat finns under kapitel 9. 

8.1.4 Lärdomsdiskursen 

Ett centralt och repetitivt mönster som med regelbundenhet framträder i empirin benämns som 

Lärdomsdiskursen där karaktärer framställs på ett komiskt sätt och förlöjligas i interaktionen 

med andra. Dessa karaktärer tillrättavisas på ett eller annat sätt av övriga karaktärer och ges en 

underordnad roll i samspelet, men premieras när de uppvisar rätt egenskaper eller beteende. Det 

finns tydliga implikationer på att karaktärerna som förlöjligas är tänkta att skildras på ett 

komiskt vis vilket förstärker den underordnade rollen. Detta exemplifieras med nedanstående 

citat:   

 

En karaktär med vilsen uppsyn och en bok under armen kommer in i 

bokstavsbutiken där Doris och Dick arbetar. Doris hälsar kunden välkommen till 

butiken varpå kunden uttrycker sin besvikelse över att ha hamnat i fel butik: ”Nej! 

Då har jag gått fel. IGEN! Jag skulle till bokhandeln för att lämna tillbaka den här.” 

(A01) 

 

I den inledande sekvens skapas bilden av en vilsen karaktären som av allt att döma har problem 

med att lokalisera sig, då denne uttryckligen menar att det inte är första gången som detta 

händer. Det finns en tydlig distinktion i hur karaktären presenteras visuellt för betraktaren i 

förhållande till Doris och Dick vilket möjligen förstärker bilden av karaktärens komiska 

framställning. Kunden, som tolkas som en man utifrån yttre attribut som exempelvis kläder 

(brokig skjorta i dova färger, beigea shorts och grå basker) står i klar kontrast både till butikens 

färgglada inredning och till hur Doris och Dick är klädda (Gula och grön skjortor, rosa västar, 

beigea byxor och färgglada accessoarer). Kunden har även ett minspel och en kroppshållning 

som uttrycker osäkerhet vilket förstärker bilden av en underordnad roll i samspelet med Doris 

och Dick. Kundens underordnade roll exemplifieras ytterligare i nästa sekvens:  

 

Dick upplyser kunden om att bokhandeln är åt andra hållet och vill samtidigt 

veta varför kunden ska lämna tillbaka boken. Kunden berättar att boken är en 
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obegriplig present som han inte förstår någonting av: ”Det är ju bara sådant 

här krafs överallt. Doris påpekar att kunden nog har kommit rätt i alla fall och 

undrar om kunden behöver en bokstav. Men kunden ställer sig frågande till 

det och menar att det går alldeles utmärk att titta på bilderna. Varpå Dick tar 

till orda och berättar om alfabetets tjugonio bokstäver: ”Fantastiska, med egen 

form, utseende och ljud.” (A01) 

 

Kunden ger här uttryck för sitt missnöje över att inte kunna nyttja boken då den enligt honom 

innehåller obegripligt krafs i form av bokstäver och menar att en bok med bilder är att föredra. 

Genom tilltal från Doris och Dick positioneras kunden i en underordnad roll då det framgår att 

kunden till skillnad från Doris och Dick tycker att bokstäver är obegripliga och krångliga. Dick 

är den som är drivande och fast besluten att omvända kunden från okunnig till kunnig. Vilket 

exemplifieras med nedanstående citat: 

 

Dick visar bokstäver samtidigt som han berättar för kunden hur dessa ska uttalas. 

Kunden är fortfarande inte övertygad och tycker att det är rörigt och obegripligt. 

Doris ryker in för att hjälpa Dick och håller upp tre bokstäver varpå Dick upplyser 

kunden: ”När man skaffat sig egna bokstäver kan man bilda egna ord. Eller så kan 

man bara njuta av bokstävernas ljud.” Kunden ljudar sig igenom ordet och upp-

täcker att det står samma ord som på boken. Doris nickar menande och skrattar 

förtjust. Kunden börjar plocka bokstäver från hyllorna samtidigt som Dick upplyser 

kunden hur det uttalas och ger olika exempel på ord som börjar på respektive 

bokstaven. Kunden är upprymd och skrattande fyller han hela kundvagnen med 

bokstäver. Dick verkar nöjd över att han har omvänt kunden och dansar på stället 

medan han sjunger ut bokstäverna. Doris säger åt honom att det räcker men det 

verkar han inte ta någon notis om utan fortsätter att dansa. Kunden har vid det här 

laget hoppat upp och satt sig i kundvagnen som är full av bokstäver och medan 

Doris rullar ut vagnen ropar han förtjust: ”K-A-N. Kan. Jag kan!” (Bokstavsbutiken 

A01).  

 

I citatet ovan illustreras ett exempel på när en manlig karaktär skildras på ett komiskt sätt och 

förlöjligas i interaktionen med andra karaktärer. I detta exempel sker interaktionen mellan två 

män och en kvinna. Det är Dick som har en överordnad roll i interaktionen med både Doris och 

kunden där han positioneras som den mer belästa i denna handling. Dick framställs som en 
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person som vet saker och ting bäst. Kunden lär, som framgår i citatet ovan, av Dick och belönas 

med positiv förstärkning och nya erövrade kunskaper. Doris roll i samspelet är något svårare 

att avgöra då hon inte har en lika framträdande roll som de två andra karaktärerna. Men hon är 

som framgår av citatet ovan både kunden och Dick behjälplig. Då Doris roll är att assistera 

Dick, där han har den mest framträdande rollen i interaktionen med kunden, skapas bilden av 

kvinnan som en bisittare till mannen. Dick verkar inte heller ta någon notis om vad Doris säger 

när hon ber honom att sluta dansa och sjunga vilket bidrar till skapandet av hennes 

underordnade roll i förhållande till Dick. En form av maktskifte sker också i interaktionen 

mellan kunden och Doris. Där hon inledningsvis kan sägas vara honom jämlik får han efter att 

ha blivit lärd av Dick åtnjuta äran av att hon kör runt honom i kundvagnen vilket tolkas som att 

hon får en underordnad roll även i samspelet med kunden. Sammantaget framträder Dick som 

den karaktär som har tolkningsföreträde i interaktionen och därav även en överordnad roll i 

samspelet med de övriga karaktärerna. Det går således att fastställa att maktordningen kopplas 

till kön medan samverkan mellan klass, sexuell läggning och etnicitet är svår att avgöra. Värt 

att poängtera är dock att karaktärerna kommunicerar och förstår varandra med samma språk. 

Karaktärerna tillskriv inte heller någon etnisk tillhörighet utifrån kläder eller uttryck för 

traditioner. Det finns således inget som tyder på att karaktärerna har annan etnisk bakgrund än 

den västerländska eller annan nationalitet än den svenska. Det förekommer inte heller några 

uttryck för sexuell läggning. Det förekommer inte några blickar, känslor eller beröring som 

skulle kunna tolkas som att karaktärerna har annat än yrkesmässig relation till varandra. Det 

finns inte heller några direkta uttryck för klasstillhörighet. Vilket i detta avseende omöjliggör 

någon vidare analys kring maktstrukturer kopplade till klass, tillika etnicitet och sexuell lägg-

ning.  

     På jämförligt vis återkommer mönstret där en karaktär ges en underordnad roll i samspelet 

genom att skildras på ett komiskt sätt och förlöjligas i interaktionen med en annan karaktär. 

Vilket exemplifieras med nedanstående citat:   

 

En karaktär har varit ute och joggat och kommer inspringande i köket och ropar: 

”Törstig! Törstig! Karaktären springer fram till vattenkranen men misslyckas med 

att dricka ur den och har istället sönder kranen. 

 

I den inledande sekvens som citatet exemplifierar skapas bilden av en klumpig karaktären som 

framställs på ett komiskt och förlöjligande vis då denne misslyckas med att hantera 
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vattenkranen och istället har sönder den. I nedanstående citat tar interaktionen mellan den 

törstige karaktären och en annan karaktär vid: 

 

Efter att ha misslyckats med att dricka ur kranen springer den törstige fram till 

kylskåpet men finner inget däri som är drickbart. En annan karaktär står i köket och 

vispar något i en bunke. Den törstige får nu syn på två behållare som är placerade 

på köksbänken. Det ena är en burk som det står MJÖL på och det andra är en 

mjölkkartong som det står MJÖLK på. Den törstige karaktären börjar med att 

jämföra och ljuda den första, andra och tredje bokstaven på de två förpackningarna 

och konstaterar därefter att det är samma innehåll i båda: ”Mjölk. Perfekt!” 

Karaktärens skruvar av locket på burken, varpå den andre karaktären frågar: ”Du 

ska inte läsa klart först?”, men får ett nekande svar varpå den törstige försöker 

dricka burkens innehåll. Karaktären blir mjölig i hela ansiktet och hostar fram: 

”Törstig!” Varpå den andra karaktären säger: ”Jaha du Bengan. Du tog den du!” 

och visar sedan genom att ljuda vad det står på de båda förpackningarna. Den 

törstige som nu inser sitt misstag tar mjölkförpackningen och försöker dricka ur 

den, men det visar sig att det inte finns någon mjölk kvar i paketet och ser då med 

något som kan tolkas som en vädjande blick på den andra karaktären och ber om 

att få smaka på det som finns i bunken. Karaktären får bunken och dricker stora 

klunkar av innehållet varpå karaktären leende konstaterar: ”Mm! Pannkakssmet!” 

(A04) 

 

I citatet ovan illustreras ett exempel på när en karaktär skildras på ett komiskt sätt och förlöjligas 

i interaktionen med en annan karaktär då denne tillrättavisar och berättar vad som är rätt och 

riktigt. I det beskrivna exemplet ovan porträtteras de båda karaktärerna som två äldre personer 

med grått hår. Miljön, i kombination med hur karaktärerna är klädda, producerar närmast en 

stereotyp bild av äldre personer. Köket där sekvensen utspelar ger tydliga indikationer på att 

det är tänkt att illustrera ett gammalmodigt hem. Den törstige karaktären har kort grått hår och 

är klädd i ett par blåa korta shorts, en gul WCT-jacka och ett blått hårband. Den andra karaktären 

har axellångt grått hår och är klädd i en blommig blus, vinröd stickad slipover, vinröda byxor 

och träskor med klack. I denna sekvens rör det sig således om en kvinnlig och en manlig 

karaktär vilket framgår av deras kläder och i fallet med den törstige karaktären även utifrån 

tilltalsnamnet ”Bengan”. I likhet med interaktionen mellan Dick, Doris och kunden (det vill 

säga beskrivningen av detta mönster som exemplifierades inledningsvis) kopplas 
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maktordningen till kön. Till skillnad från interaktionen mellan Dick, Doris och kunden, rör det 

sig här om samspelet mellan endast en kvinna och en man, där mannen tillskrivs en underordnad 

roll i samspelet. I likhet med den inledande exemplifieringen av diskursen kommunicerar och 

förstår karaktärerna varandra med samma språk. Karaktärerna tillskriv inte någon etnisk 

tillhörighet utifrån kläder eller uttryck för traditioner. Det finns således inget som tyder på att 

karaktärerna har annan etnisk bakgrund än den västerländska eller annan nationalitet än den 

svenska. Det förekommer i denna sekvens inte några uttryck för sexuell läggning. Det 

förekommer inte några blickar, känslor eller beröring som skulle kunna tolkas som att 

karaktärerna har annat än en vänskaplig eller systerlig/broderlig relation till varandra. Intressant 

i sammanhanget är dock att dessa karaktärer förekommer mer än en gång i det material som 

utgör rådata och i dessa sekvenser förekommer det känslor och beröring som tolkas som att 

mannen och kvinnan har en relation.  

8.1.5 Kognitiv dissonansdiskursen  

Ett centralt och repetitivt mönster som med regelbundenhet framträder i empirins alla delar 

benämns som Kognitiv dissonansdiskursen där karaktärer i interaktion med andra hävdar sitt 

kunnande och sin kompetens för att sedan, på ett eller annat sätt, misslyckas med det som är 

tänkt att utföras. Men istället för att erkänna sina brister fortsätter karaktärerna att hävda sin 

kompetens. I nedanstående citat exemplifieras karaktärernas samspel där vissa karaktärer har 

en överordnad roll i interaktionen med andra genom att hävda sin kompetens:  

 

En karaktär iklädd kockkläder kommer inspringande på ordförrådet och söker ett 

ord till sin sås. Karaktären menar att det är bråttom då spaghettin kokar. Bobby som 

är en av de två som arbetar på lagret tycker att det hela går lite för fort och yttrar: 

”Sakta i backarna hörru. Vad är det för ord du söker?” Varpå karaktären i 

kockkläder svarar: ”Det är runt och rött, och det står där bakom er.” Karaktären 

gestikulerar samtidigt med handen för att visa vart ordet står. Bobby som 

fortfarande tycker att det går lite för fort fram säger: ”Nu lugnar vi ner oss ett par 

hekto lilla damen och överlåter det här åt proffsen!”  (A04) 

 

I den inledande sekvens som citatet exemplifierar skapas bilden av karaktärer som i interaktion 

med andra hävdar sitt kunnande. I ovanstående exempel är det Bobby som hävdar sin 

kompetens och ger uttryck för tolkningsföreträde och en överordnad roll i samspelet med 

kocken. I nedanstående citat exemplifieras när en karaktär hävdar sitt kunnande och sin 
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kompetens för att sedan misslyckas med det som är tänkt att utföras. I likhet med 

Lärdomsdiskursen är det tydligt att denne karaktär är tänkta att skildras på ett komiskt vis:   

 

Kocken säger att det är ett mat-ord som eftersöks. Varpå Epa hävdar att han har 

kommit på vad det är: ”Men jag kan många mat-ord. Då är det så här… öh… 

kattmat? Nej, då är de så här hundmat? Nähä, men då är det sådan här snabbmat? 

Eller så kan det vara sådan här fågelmat. Det är ju fågelfrön, så det är ju inte mat 

egentligen. Fast det är ju mat för fåglar.” Karaktären i kockkläder har vid det här 

laget klättrat upp på disken och petar ömsom på Bobby med sin visp och ömsom 

mot hyllan där ordet står. Varpå Bobby till sist får syn på ordet och hämta det åt 

karaktären i kockkläder varefter Epa yttrar: ”Ha, tomat. Det visste jag hela tiden.” 

(Ordförrådet A04)   

 

I citatet ovan illustreras ett exempel på när en karaktär i interaktion med andra framställs på ett 

komiskt vis genom att ge uttryck för sin okunskap. Men karaktären som ger uttryck för sin 

okunskap intar också en position där denne påtalar sin kompetens och då försöken misslyckas 

hävdar karaktären likväl sin duglighet istället för att erkänna sina tillkortakommanden. Detta 

skapar en bild av att Epa har större handlingsutrymme än kocken. 

I det beskrivna exemplet ovan porträtteras karaktärerna Bobby och Epa som två personer som 

delar samma musiksmak. Med sina långa hår, bandanas, keps med döskalletryck, jeansväst med 

döskalletryck och nitarmband produceras närmast en stereotyp bild av hårdrockare. Kläderna, 

i kombination med att karaktärerna spelar lufttrummor och gör tecknet ”djävulshornen” 

förstärker den stereotypa framställningen. Karaktären i kockkläder har läppstift och långt hår 

uppsatt i knut och benämns av Bobby som ”lilla damen” vilket ger tydliga indikationer på att 

denna karaktär är tänkt att skildras som en kvinna. Det rör sig således om interaktionen mellan 

två män och en kvinna. Det går således att fastställa att maktordningen kopplas till kön. I likhet 

med Lärdomsdiskursen är samverkan mellan klass, etnicitet och sexuell läggning svår att 

avgöra. Det finns inte några direkta uttryck för klasstillhörighet. De tre karaktärerna är dock av 

allt att döma förvärvsarbetare. Bobby och Epa arbetar på lagret och kvinnan tycks arbeta som 

kock, något som hennes kläder indikerar. Men karaktärerna tillskriv inte någon etnisk 

tillhörighet genom uttryck för traditioner eller utifrån klädsel. Karaktärerna kommunicerar och 

förstår varandra med samma språk. Det finns således inget som tyder på att karaktärerna har 

annan etnisk bakgrund än den västerländska eller annan nationalitet än den svenska. Det 

förekommer inte heller några uttryck för sexuell läggning. Det förekommer inte några blickar, 
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känslor eller beröring som skulle kunna tolkas som att karaktärerna har annat än yrkesmässiga 

relationer till varandra. Vilket i detta avseende omöjliggör några vidare analyser kring 

maktstrukturer kopplade till klass, etnicitet och sexuell läggning. 

     På likartat vis återkommer mönstret där en karaktär i interaktion med andra intar en position 

där denne hävdar sitt kunnande och sin kompetens för att sedan misslyckas med det som är 

tänkt att utföras. Men istället för att resignera fortsätter karaktären att ge uttryck för sin 

kompetens vilket tolkas som att karaktären har ett större handlingsutrymme än övriga 

karaktärer. I nedanstående citat exemplifieras karaktärernas samspel där en karaktär har 

tolkningsföreträde i interaktionen. Genom att hävda sin kompetens positioneras karaktären i en 

överordnad roll. Vilket nedanstående citat exemplifierar:   

 

Ett ord rullas in på bår i operationssalen där Dr Bragd, Dr Besserwisser och Dr Flax 

arbetar. De tre får veta att ordet kommer att bli mycket svårt att rädda. Den manlige 

läkaren Dr Bragd hävdar genast sin kompetens och menar att: ”Inget är för svårt. 

Inte för mig i alla fall.” (A01) Den kvinnliga läkaren Dr Flax tar en titt på ordet och 

konstaterar: ”Nej, jag kan inte.” Varpå Dr Bragd återigen påtalar sitt kunnande men 

misslyckas sedan i sitt försök att laga ordet. Den manlige läkaren Dr Besserwisser 

menar att de fyra bokstäverna omöjligen kan bilda ett fungerande ord. Varpå Dr 

Flax ännu en gång konstaterar att hon inte kan. Detta finner Dr Bragd vara en helt 

korrekt beskrivning av situationen och menar att det inte är helt oväntat att hon inte 

kan. Men innan han vet ordet av så är ordet lagat av Dr Flax och Dr Besserwisser 

uttrycker sin beundran över den utförda handlingen: ”Det var imponerande!” Varpå 

Dr Bragd genast tar åt sig äran: ”Tack. Det visste jag hela tiden.”  (Sjukhuset A01) 

 

I citatet illustreras ett exempel på när en karaktär i interaktion med andra intar en överordnad 

roll i samspelet genom att förringa andras kunnande och samtidigt hävda sin egen kompetens. 

I detta fall rör det sig om en manlig karaktär som förringar en kvinnlig karaktärs kunnande. Då 

försöken misslyckas vidmakthåller han likväl sin duglighet istället för att erkänna sina 

tillkortakommanden vilket skapar bilden av han har större handlingsutrymme än de övriga 

karaktärerna. I likhet med Lärdomsdiskursen är samverkan mellan etnicitet och sexuell 

läggning svår att avgöra. Det finns uttryck för vad som kan tolkas som klasstillhörighet då de 

tre karaktärernas professionstillhörighet är läkare. Men då all tre karaktärerna tillskrivs denna 

professionstillhörighet är vidare analys ur den aspekten ej möjlig att göra. Karaktärerna tillskriv 

inte någon etnisk tillhörighet genom uttryck för traditioner eller utifrån klädsel. Karaktärerna 
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kommunicerar och förstår varandra med samma språk. Det finns således inget som tyder på att 

karaktärerna har annan etnisk bakgrund än den västerländska eller annan nationalitet än den 

svenska. Det förekommer inte heller några uttryck för sexuell läggning. Det förekommer inte 

några blickar, känslor eller beröring som skulle kunna tolkas som att karaktärerna har annat än 

yrkesmässiga relationer till varandra. Vilket i detta avseende omöjliggör några vidare analyser 

kring maktstrukturer kopplade till klass, etnicitet eller sexuell läggning.  

Värt att ta i beaktande är de namn som har givit till karaktärerna. Där de manliga karaktärerna 

har namn som indikerar att de antingen kan utföra stordåd (Dr Bragd) eller är en allvetare (Dr 

Besserwisser). Medan den kvinnliga karaktären har ett namn som indikerar det motsatta, det 

vill säga att det bara är en lyckträff (Dr Flax) att hon klarar av att utföra det som är tänkt att 

utföras.   

 

En sammanfattning av resultat från delstudie I och delstudie II finns under kapitel 9. Nedan 

presenteras delstudie II.  

 

8.2 Delstudie II  

Då studiens syfte är att studera innehållet i ”Livet i Bokstavslandet” ur ett intersektionellt per-

spektiv samt att diskutera hur innehållet i utbildningsprogrammet skapar möjliga me-

ningserbjudanden för eleverna fokuserar analysen på hur karaktärerna (åter)skapas. De utvalda 

avsnitten (A02, A03 och A05) studerades noggrant samt transkriberades i sin helhet. Detta för 

att kunna härleda mönster och regelbundenhet. Jag har valt att inte presentera detta material i 

studien då jag ser det som rådata som ligger till grund för mitt analysarbete. Avsnitten sågs vid 

upprepade tillfällen för att inget skulle utelämnas. För att skapa en struktur i min analys har jag 

sett programmen i korta sekvenser för att kunna utröna vad som sägs och händer. Under 

analysarbetets gång har materialet tolkats och omtolkats och omarbetats vilket medfört att 

teman och mönster har framträtt. Vilket i sin tur har lett till identifikation av diskurser. Denna 

analys och tolkningsprocess har varit ett led i den trestegsmodell som finns beskriven under 

metodavsnittet.  
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8.2.1 Diskurser i delstudie II 

Under studiens gång har tydliga mönster framkommit i mitt material. Dessa centrala mönster 

som förkommer regelbundet genom hela materialet och har identifierats som diskurser och 

exemplifierats med utvalda citat under 8.2.2 och 8.2.3 nedan. En sammanfattning av delstudiens 

resultat presenteras under kapitel 9.  

 

8.2.2 Bestämmande diskursen 

Det första mönstret med återkommande regelbundenhet som gör sig gällande i empirin är vem 

av karaktärerna som bestämmer. I avsnitt 2 och 5 tydliggörs detta mönster. Här synliggörs att 

en viss karaktär är den som bestämmer och är överordnad de andra karaktärerna. Vilket 

nedanstående citat exemplifierar: 

På Bokstavsteatern (A02) ska bokstäverna L och E sättas ihop till ett ord. Dani står 

vid ena sidan av bordet och Coco och Ami står på andra sidan bordet. Bruno är 

placerad bakom Coco och Ami. Coco plockar upp bokstäverna ur lådan och säger 

”LE”, Ami säger ”Leverstuvning”. Både Bruno, Coco och Dani skrattar och Coco 

säger ”Nej det går inte” och vänder blicken mot Dani och fortsätter meningen med 

”Dani du får bestämma”. Ami och Bruno tittar bort. Dani svarar ”inte ska jag” men 

fortsätter ” Jo jag vet” 

I citatet framställs karaktären Coco som överordnad och är den som tar sig rätten att bestämma. 

Coco kan tolkas som en kvinna utifrån hur denne ser ut (tights, långt rött utsläppt hår, örhängen) 

samt med avseende till tilltalsnamnet.  Ami kan i denna sekvens ses som underordnad Coco då 

karaktären väljer att inte ifrågasätta Coco och väljer att titta bort när Coco säger nej. Ami kan 

utifrån attributen, tights, korta shorts och brunt långt tolkas som en kvinnlig karaktär. Bruno 

säger inte något under hela sekvensen och tittar bort och undviker direkt ögonkontakt vilket kan 

tyda på att Bruno är underordnad och att handlingsutrymmet är litet. Brunos löst sittande kläder 

och tilltalsnamnet Bruno kan tolkas som en manlig karaktär. Coco agerar aktivt och snabbt och 

beslutar att Dani ska bestämma vilket ord som ska bildas.  Dani gör som Coco säger och 

ifrågasätter inte henne, Dani kan till sitt namn och attributen kortklipp ljust hår, blå 

träningsoverallsjacka och shorts tillskrivas en manlig karaktär. Coco bestämmer att Dani ska få 

välja vilket ord de ska bli, Dani tvekar först men beslutar sedan vilket ord det ska bli. I samspelet 

mellan Coco och Dani kan det tolkas som att Coco har det största handlingsutrymmet, detta 
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trots att hon vill att Dani ska få välja vilket ordet det ska bli och Dani motsäger sig inte detta. I 

denna sekvens kan maktordningen kopplas till kön och inte till någon annan av de sociala 

kategorierna. Karaktärerna kommunicerar och förstår varandra genom det svenska språket och 

utifrån kläder eller uttryck för traditioner kan inte karaktärerna tolkas som om de har ett annat 

etniskt ursprung än den västerländska. I interaktionen mellan karaktärerna framkommer det inte 

några uttryck för sexuell läggning varken genom beröring eller ord som kan tolkas som något 

annan än vänskapligt. Det finns inte några tydliga uttryck för klasstillhörighet. 

På liknande sett tydliggörs mönstret att en av karaktärerna bestämmer vilket exemplifieras 

nedan: 

  

De båda expediterna Dick och Doris arbetar i butiken. Dick bygger torn med bok-

stäver på disken och Doris smyger upp bakom Dick rygg och säger ”Står du här och 

leker med bokstäver”, Dick ser rädd ut och tittar ner i disken och svarar ”Ehh nej 

det gör jag inte”. Samtidigt kommer en sjungandes kund in i butiken ”Shalalala” 

och fortsätter med hög mörk röst ”Ge mig ett L” Dick försöker då förklara för 

kunden hur L ser ut och säger till kunden ” L används ofta för svåra ord, som läsa 

litteratur och läxa” Doris tittar på kunden och säger ”L finns i bokstäver eller i 

långtråkigt” Dick tittar ner i disken. Kunden säger högt och tydligt ”Jag behöver ett 

stort L som i långskott” Dick fortsätter titta ner i disken och Doris svarar kunden 

”Man leker inte med bokstäver” och tittar då på Dick. Doris börjar gå iväg till lagret 

då kunden säger ” Det räcker med ett för mig” Doris tittar fram och säger ”För dig 

ja” Dick står kvar bakom disken och flackar med blicken . Doris återvänder med ett 

stort L och överlämnar till kunden som ser nöjd ut (A02).  

 I citatet ovan kan Doris tolkas som den som har en överordnad roll och störst handlingsut-

rymme. Doris kan tolkas som en kvinnlig karaktär både gällande tilltalsnamn och till det långa 

röda håret som är uppsatt i två prydliga ”kringlor” och till de rosa glasögonen . Doris ifrågasätter 

sin kollega Dick när denne står och bygger torn av bokstäver och Dick som kan tolkas som en 

manlig karaktär både gällande tilltalsnamn och till den kortklippta frisyren och mörka rösten. 

Dick kan tolkas som underordnad Doris då han inte säger ifrån när Doris ger honom en 

tillrättavisning och inte heller när Doris tar över samtalet med kunden. Kunden som besöker 

butiken kan tolkas som överordnad Dick då denne inte lyssnar på honom utan istället lyssnar 

på Doris. Kunden kan utifrån sina attribut långt hår, pösiga kläder och bakåtvänd keps tolkas 



 

 39 

som antingen en kvinna eller man. Samspelet mellan de tre karaktärerna är tydligt. Doris är den 

som är aktiv och rörlig och tar beslut medan Dick är avvaktande och tveksam och undviker 

ögonkontakt. Kunden lyssnar på Doris och blir nöjd när Doris uppfyller önskemålet om 

bokstaven L. I denna sekvens kan maktordningen kopplas till kön och inte till någon av de andra 

sociala kategorierna. Karaktärerna kommunicerar och förstår varandra genom det svenska 

språket och utifrån kläder eller uttryck för traditioner kan inte karaktärerna tolkas som om de 

har ett annat etniskt ursprung än den västerländska. I interaktionen mellan karaktärerna 

förekommer inte några uttryck för sexuell läggning. Det finns få uttryck som talar för någon 

klasstillhörighet när det gäller karaktärerna vilket lämnar ett fritt tolkningsutrymme till 

åskådaren. 

Även i sekvensen i Bokstavsbutiken (A05) framkommer mönstret av att en karaktär bestämmer: 

Dick och Doris samtalar med varandra om vilken musik som är bra. Dick vill ha en 

sång om S men Doris vill ha en sång om Å och vänder ryggen mot Dick och tar 

med sig gitarren och smyger förbi Dick med ryggen mot Dick för att inte visa gi-

tarren. Doris passerar Dick och säger ” Lugn jag ordnar det här med musiken”. En 

kund kommer in i butiken och vill köpa en bokstav och frågar ”Vilken bokstav 

rekommenderar ni?” Dick svarar ”Den här” och pekar på bokstaven S och fortsätter 

med mjuk stämma” En stilig bokstav som ser ut som en spännande snok” När mu-

siken strömmar över högtalarsystemet fortsätter Dick sin mening ”Som en stillsam 

sång” och kunden tittar på honom med koncentrerad blick. ”Ni har övertygat mig” 

I högtalarsystemet hörs Doris sjunga ”Å, Å, Å bokstäver är bra” Dick och kunden 

lyssnar på Doris sång och frasen ” Dick du gillar S, men den är svår och sur” hörs. 

Dick tittar ner i och golvet och kunden säger ” Vänta, jag ändrar mig” Dick ropar 

till Doris att sluta. Doris sjunger ”Jag bara skojar , S är en supersvängig bokstav” 

men sjunger sedan direkt ” den som inte köper ett Å är en åsna, åsna, åsna”. Dick 

blir orolig och byter till bokstaven Å och ger den till kunden. Doris kommer fram 

från lagret och ser kunden och säger ” Jaha ska du ha ett Å ”Annars skulle jag kunna 

rekommendera ett S” Dick suckar högt och stirrar ner i golvet.  

I citatet ovan framställs Doris som den som bestämmer detta trots att hon inte är synlig genom 

hela sekvensen. Det är bara rösten som hörs under den största delen under sekvensen för de 

andra två karaktärerna. Doris kan utifrån kläderna (blus i ljusa färger, rosa glasögon, håret är 

rött och uppsatt) och tilltalsnamnet tolkas som en kvinnlig karaktär. Doris kan tolkas som den 
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som är överordnad både Dick och kunden och har det största handlingsutrymmet. Dick som kan 

tillskrivas en manlig karaktär utifrån tilltalsnamn och attributen, skjorta, kortklippt något bakåt-

kammat hår. Dick säger inte till Doris när hon sjunger i högtalarsystemet och säger inte heller  

till kunden. Kunden lyssnar på Doris som sjunger och ifrågasätter Doris sång och inte heller när 

Dick ger henne bokstaven Å. I samspelet mellan Dick och kunden kan det tolkas att det är 

kunden som överordnad Dick då denne väljer att lyssna på det Doris sång och väljer att byta 

bokstav när Doris sjunger om Å. Dick protesterar inte utan låter kunden få som denne vill. 

Kunden kan tolkas som en kvinna utifrån attributen, lång kappa, kjol, scarf och pagefrisyr. 

Samspelet mellan Doris, Dick och kunden är tydligt, trots att det till stor del bara är Doris röst 

som hörs väljer både kunden och Dick att lyssna på Doris. Dick och kunden förhåller sig till 

det Doris sjunger. Dick ifrågasätter inte Doris och kunden tar emot bokstaven Å av Dick utan 

att ifrågasätta varken Dick eller Doris. I detta citat är maktordningen endast kopplat till kön och 

inte någon av de andra sociala kategorierna. Karaktärerna talar samma språk och utifrån kläder 

eller uttryck för traditioner kan inte karaktärerna tolkas ha ett annat ursprung än det 

västerländska. I interaktionen mellan de tre karaktärerna förekommer inte några uttryck för 

sexuell läggning. I denna sekvens är det få uttryck som talar för klasstillhörighet när det gäller 

karaktärerna vilket lämnar ett fritt tolkningsutrymme till åskådaren. 

 

8.2.3 Vill inte inse sitt misstag diskursen 

Ett annat tydligt mönster som framträder i materialet benämner jag som ’’Vill inte inse sitt 

misstag” diskursen. I materialet förekommer sekvenser där en karaktär har svårt att erkänna sitt 

misstag. 

 

I avsnitt A02 ska programledaren i ett underhållningsprogram låta en gäst välja mellan en låda 

med leksaker eller en låda med lejon. Programledaren hälsar publiken välkomna och presenterar 

därefter kvällens gäst Inge Läsander. Publiken applåderar när Inge tar plats scenen: 

Programledaren ”I den ena lådan finns alltså fyrahundratusen miljarder leksaker” 

Inge ler mot publiken och håller upp sin näve. Programledaren fortsätter ”I den 

andra har vi ett blodtörstigt lejon, då spelar vi” ”Leksak eller lejon” säger pro-

gramledaren och tittar ut mot publiken. Inge Läsander tittar lite förbryllat på de två 

stora lådorna men säger ”Jag har redan valt den här” Inge ställer sig vid lådan med 

texten lejon. Inge tittar på programledaren som skrattar lätt och svarar ”Jag tror att 
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vi vore glada om du ville läsa först” Inge svarar: ” Det behöver man inte, man ser 

ju på lådan vad det är i, här är en bil och en kloss” Inge pekar på bilderna på lådan.  

Under denna korta sekvens kan det tolkas som att gästen Inge Läsander inte tänker lyssna på 

vad programledaren har att säga om lådorna för att Inge ska välja rätt låda. Inge Läsander kan 

tillskrivas en manlig karaktär både sett till tilltalsnamnet och kläder (skjorta, fluga, shorts, 

loafers). Programledaren kan tillskrivas en kvinnlig karaktär sett till kläderna (lilaglittrig fi-

gursydd kavaj, långt uppsatt hår). Inge anser att han redan valt den ”rätta” lådan och inte be-

höver lyssna på programledaren och kan således tolkas som överordnad programledaren. 

         Sekvensen fortsätter: 

Programledaren ställer sig vid den andra lådan och säger ” Vi tar en titt på den här 

lådan Inge, för här står det nämligen leksak” Inge han tittar inte på programledaren 

utan tittar ut på publiken och höjer näven och publiken hejar på ”Inge, Inge”. 

Programledaren går till den andra lådan och läser ” Inge, här står det, lejon” och 

tittar på Inge som står och nickar ut mot publiken som jublar och säger ”Kan jag få 

alla mina leksaker nu? Programledaren tar tag i locket på lådan och säger ”Jaha, då 

öppnar vi den här lådan som du valt” Ett morrande ljud hörs och Inge vänder sig 

mot programledaren och ryggar tillbaka. Programledaren säger med skakig röst 

”Det finns fortfarande möjlighet att ångra sig” och öppnar inte hela luckan. Inge 

tittar ner i golvet och säger ” Om du tjatar då kan jag läsa, det står lejon där” och 

pekar på den låda som programledaren öppnat en bit och fortsätter ”Det står leksak 

där så jag tar den” Inge pekar på den andra lådan och ler. Programledaren skrattar 

och slår ut armarna och säger ”Då får jag gratulera till ett bra val och fyrahundra-

tusen miljarder leksaker” Inge blir nöjd och ler och publiken jublar. 

I ovanstående citat framställs Inge som den karaktär som inte vill ha fel och när programledaren 

försöker välja rätt låda söker Inge istället publikens jubel för att få bekräftelse om att han valt 

rätt. Mötet mellan de två karaktärerna synliggör att de två inte är jämställda varandra utan Inge 

kan tolkas som har det största handlingsutrymme. Programledaren försöker få Inge att lyssna 

men det kan tolkas som att Inge anser att hans handlingsutrymme är större då han lyssnar på 

publiken i stället. När Inge hör att lådan han valt inte är den han vill ha läser han snabbt på den 

andra lådan och när programledaren öppnar den ”rätta” lådan skrattar Inge och möts av publiken 

jubel. Här framställs Inge som den som har makt över situationen då han nonchalerar den andra 

karaktären. Inge väljer att byta låda först när han hör morrandet från lådan som programledaren 
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öppnar. Detta förstärker bilden av att han kan tolkas som överordnad programledaren som från 

början försökt få honom att välja den andra lådan men vägrat det utifrån hennes uppmaningar. 

När programledaren öppnar den andra lådan skrattar Inge och tar emot publikens jubel och 

programledaren gratulerar Inge som i situationen inte har någon tendens till att säga till 

programledaren att han borde lyssnat på henne. I detta citat är maktordningen endast kopplat 

till kön och inte någon av de andra sociala kategorierna. Karaktärerna talar samma språk och 

utifrån kläder eller uttryck för traditioner kan inte karaktärerna tolkas ha ett annat ursprung än 

det västerländska. Det förekommer inte några uttryck för sexuell läggning och det finns inte 

några uttryck för klasstillhörighet utan det lämnar ett fritt tolkningsutrymme till åskådaren. 

 

Mönstret ”Vill inte inse sitt misstag” framträder även i avsnitt A03 där programledaren ska låta 

dagens gäst, Dracula välja mellan två badkar, blommor eller blod.  

Dracula kommer ut på scenen och ger programledaren en lätt kram och säger ”Hej 

hej” programledaren svarar ”Hej Dracula nu ska du få bada, vi har nämligen två 

badkar, det ena har blod upp till kanten i det andra badkaret Dracula är det blom-

mor” Dracula nickar och tittar på programledaren och rynkar på näsan när han hör 

att det är blommor i det ena badkaret. Programledaren fortsätter ”Vi här inne är 

oerhört nyfikna, vilket badkar väljer du ”Programledaren står nära Dracula och tittar 

på honom. Dracula svarar med väl artikulerade ord ” Det är ju självklart” Jag väljer 

det badkar som är fullt med blod” Dracula och programledaren tittar ut på publiken 

och programledaren blir förtjust i Draculas svar och skrattar och frågar Dracula ” 

Är du bra på att läsa Dracula?” ”Nja” svarar Dracula. 

I ovanstående citat inleds med att Dracula och programledaren hälsar på varandra med en 

kram som kan tolkas som en hälsningskram istället för att ta i hand med varandra. Dracula 

och programledaren kan i den inledande sekvensen tolkas som jämställda där de för ett samtal 

med varandra. 

Sekvensen fortsätter 

 Programledaren säger: ”Då spelar vi Blod eller Blommor” Dracula vänder sig bort 

från programledaren och säger ” Jag har redan valt” Dracula går bort till det ena 

draperiet och läser ” Här står det B-L-O…. Och så droppar det så här härligt” 

Dracula pekar på dropparna på draperiet och tittar på programledaren som svarar ” 

Är du alldeles säker på det? Bilderna på draperiet kanske inte stämmer ihop med 
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orden” Dracula tittar ner i golvet när programledaren säger detta men svarar snabbt 

” jag är säker jag har valt den här” Dracula slår ut med sin svarta cape och går framåt 

på scenen och publiken jublar. Programledaren går fram till det draperi som Dracula 

valt och säger ” jaha… då får vi se, blo” Dracula fyller i ” Blod, ja” programledaren 

fortsätter ”mmor” Dracula säger tyst ”blommor” och rynkar på näsan. Samtidigt 

drar programledaren bort draperiet och tittar på Dracula och säger ”Grattis ett 

badkar med blommor” Dracula kollar på badkaret och säger besviket ”Nej”. 

Programledaren visar och säger ” Hade du valt det andra hade du fått blod”.  

I detta citat framställs Dracula som den som har det största handlingsutrymmet och väljer 

badkaret trots att programledaren försöker få Dracula att läsa och att inte lita på bilderna på 

draperiet. Dracula kan tolkas som en man i sekvensen utifrån namn och kläder (cape, skjorta, 

kostymbyxor) programledaren kan tolkas som en kvinna utifrån det långa håret som är uppsatt 

högt på huvudet samt till den lilaglittriga figursydda kavajen. Dracula söker bekräftelse av 

publiken när det gäller val av badkar och programledaren kan tolkas som underordnad Dracula 

då han inte lyssnar på henne. När Programledaren drar bort draperiet och konstaterar för Dracula 

att det är blommor och förklarar att om han valt det andra hade det blivit rätt. I denna situation 

väljer Dracula att säga något direkt till programledaren utan det är hon som bekräftar att om 

han valt det andra badkaret hade han fått blod. Något som inte Dracula ger henne respons på. I 

detta citat är maktordningen endast kopplat till kön och inte någon av de andra sociala 

kategorierna. Karaktärerna talar samma språk och utifrån kläder eller uttryck för traditioner kan 

inte karaktärerna tolkas ha ett annat ursprung än det västerländska. Den kram som förekommer 

i sekvensen kan tolkas som en hälsning och inte som uttryck för sexuell läggning. Det finns inte 

några uttryck för klasstillhörighet i sekvensen utan det lämnar ett fritt tolkningsutrymme till 

åskådaren. 

Mönstret ”Vill inte inse sitt misstag” är även framträdande i avsnitt A02 där underhållnings-

programmet Rim på rymmen vill att tittarna ringer in och hjälper dem lösa rimmet.  

Sekvensen inleds med att två karaktärer dansar i ett kök. Jingeln ”Rim på rymmen” 

hörs och de två karaktärerna sätter sig i Tv-soffan. Programledaren Gloria inleder 

programmet ”Det här är ju fruktansvärt” ”Ja” svarar den andra programledaren, 

Garcia och fortsätter ”Det gäller de tre rim som försvann i morse Lyckligtvis har 

två hittats, juvel, spel” Gloria fortsätter ” men fortfarande är ett rim på rymmen” En 

bild på en kamel visas upp bakom de båda programledarna och Gloria säger ”Ni 
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tittare kan hjälpa polisen att hitta det sista rimmet ” Garcia: ”Ett ord som slutar på 

samma sätt som ett annat ord är alltså ett rim” . Den ena karaktären tar tag i 

telefonen och säger ” Jag vet Bojan” Bojan svarar:” Ska du inte tänka först?” 

Karaktären tittar på Bojan och säger ” Så nu har jag tänkt klart” denne tar upp 

telefonen och slår numret. Bojan suckar och lutar sig tillbaka i soffan. Gloria och 

Garcia syns och Gloria säger ”Va? Ja – en tittare har ringt in, Varsågod, du är i 

sändning” Bengan säger ”Jag vet , juvel, spel och häst”. Gloria nickar men Garcia 

säger med en suck ” Det rimmar inte” Karaktären säger ”Dromedar” och Garcia 

säger ”Dromedar har väl en puckel? Den här har två” och pekar på bilden bakom 

sig. Gloria tittar också på bilden och tittar ner i bordet och säger ” Då är det väl en 

kam” karaktären fyller i ” Kameleont” Gloria ler och Garcia säger med bestämd 

röst: ”Spel, juvel, kameleont rimmar inte” Gloria säger ” Jag hade tänkt säga kamel“ 

och fnittrar något. Karaktären säger då ” Precis vad jag skulle säga” och fortsätter 

Juvel, spel, kamel. Jag visste det hela tiden” Karaktären lutar sig tillbaka i soffan 

och ler. Bojan skakar lätt på huvudet och suckar.  

Karaktären som ringer till programmet kan utifrån sina kläder (brun skjorta, vinröd slipover) 

samt till det lockiga kortklippta grå håret och mustaschen tillskrivas en manlig karaktär. Bojan 

kan tillskrivas en kvinnlig karaktär sett till kläder (kortärmad blus, tights, slipover) det lockiga 

grå håret i pagefrisyr. Dessa båda karaktärer kan utifrån sin utstyrsel och frisyrer och den 

manliga karaktärens mustasch tolkas vara en stereotyp framställning av äldre män och kvinnor. 

Den manliga karaktären som ringer in till programmet kan tolkas som den karaktär som 

överordnad då han inte vill lyssna på Bojan då hon säger att han ska tänka en stund gällande 

rimmet. Programledarna både suckar och skrattar åt Bengan när han ringer in och Garcia 

försöker vägleda mannen till rätt svar. Mannen kan tolkas som att han är överordnad 

programledarna då han väljer att inte lyssna på deras vägledning. Interaktionen mellan den 

manlige karaktären och programledarna sker via telefonen och tv:n och den manlige karaktären 

framställs som den som hävdar sitt kunnande. När programledaren Gloria säger det rätta rimmet 

kamel är den manliga karaktären tydlig med att berätta att han tänkt säga precis samma sak och 

inte kan erkänna att han inte hade fel. Vilket tolkas som han vill hävda sin rätt och fortsätter 

vara överordnad de andra karaktärerna. I sekvensen är maktordningen kopplat till kön och inte 

till någon av de andra sociala kategorierna. Karaktärerna talar samma språk och utifrån kläder 

eller uttryck för traditioner kan inte karaktärerna tolkas ha ett annat ursprung än det 

västerländska I sekvensen dansar den manlige karaktären tillsammans med Bojan och de ser på 
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tv tillsammans. Det finns inte några tydliga uttryck för klasstillhörighet utan det lämnar ett fritt 

tolkningsutrymme till åskådaren. I denna sekvens kan det tolkas som mannen och kvinnan har 

en förhållande och således är ett heterosexuellt förhållande. 

 

9. Sammanfattning av resultat  

Under denna rubrik redovisas en sammanfattning av studiens resultat. De två delstudiernas 

resultat sammanfattas och diskuteras för att skapa en helhetsbild kring studiens resultat.  

 

I delstudie I har två diskurser identifierats. I Lärdomsdiskursen framträder i empirins alla delar 

med regelbundenhet ett mönster där karaktärer framställs på ett komiskt vis och förlöjligas i 

interaktion med andra karaktärer vilket skapar en bild som signalerar underordning. Dessa 

karaktärer tillrättavisas på ett eller annat sätt av övriga karaktärer och ges en underordnad roll i 

samspelet, men premieras när de uppvisar rätt egenskaper eller beteende. I denna diskurs är det 

alltid de manliga karaktärerna som framställs på ett komiskt och förlöjligande vis.  

     Det andra centrala och repetitiva mönstret som med regelbundenhet framträder i empirins 

alla delar benämns Kognitiv dissonansdiskursen där karaktärer i interaktion med andra hävdar 

sitt kunnande och sin kompetens för att sedan, på ett eller annat sätt, misslyckas med det som 

är tänkt att utföras. Men istället för att resignera fortsätter karaktärerna att ge uttryck för sin 

kompetens vilket tolkas som att dessa karaktärer har ett större handlingsutrymme och tillika en 

överordnad roll i samspelet med övriga karaktärer. I denna diskurs är det alltid de manliga 

karaktärerna som framställs som på ovan beskrivna sätt. 

     Maktordningen i dessa diskurser är kopplade till kön/genus då några synliga uttryck för 

etnisk tillhörighet ej görs sig iakttagbara. I interaktionerna mellan karaktärerna ges inte några 

direkta uttryck för sexuell läggning. I fråga om karaktärernas klasstillhörighet finns få uttryck 

som skulle kunna deduceras till klasstillhörighet.  

     I delstudie II har de två diskurserna ”Bestämmande” och ”Vill inte inse sitt misstag” 

identifierats. I ”Bestämmande diskursen” framträder ett regelbundet mönster av att det är en 

karaktär som bestämmer. Det framgår att det är en kvinnlig karaktär som har det stora 

handlingsutrymmet och således också tolkningsföreträde och tar en överordnad position 

gentemot de andra karaktärerna. De andra karaktärerna är både män och kvinnor som tillskrivs 

underordnade positioner där det tydligt framgår att de inte ifrågasätter den bestämmande 

kvinnliga karaktären. Maktordningen i denna diskurs är kopplat till det kvinnliga könet och inte 
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till någon av de andra sociala kategorierna. Några synliga uttryck för en annan etnisk 

tillhörighet än den västerländska görs sig inte synlig genom exempelvis, kläder eller i uttryck 

för traditioner eller historisk bakgrund. I interaktionerna mellan karaktärerna ges inte några 

uttryck för karaktärernas sexuella läggning. Gällande klasstillhörigheten finns få uttryck som 

skulle kunna härleda karaktärerna till någon klasstillhörighet.  

     I ”Vill inte inse sitt misstag” diskursen framträder ett regelbundet mönster som skapar bilden 

av hur manliga karaktärer i interaktion med andra karaktärer helst inte erkänner sina fel. Detta 

trots att andra manliga och kvinnliga karaktärer försöker få dem att ändra sig för att det ska bli 

ett bra resultat. Den manliga karaktären vill inte erkänna sina fel och kan  utifrån det tolkas som 

den karaktär som den som är överordnad de andra karaktärerna. Dessa karaktärer försöker 

påverka denna manlige karaktär att göra ett annat val, något som den överordnade manlige 

karaktären inte vill lyssna på. Dessa karaktärer kan således tolkas som underordnade. Några 

synliga uttryck för en annan etnisk tillhörighet än den västerländska görs sig inte synlig genom 

exempelvis, kläder eller i uttryck för traditioner eller historisk bakgrund. I interaktionerna 

mellan karaktärerna ges inte några uttryck för karaktärernas sexuella läggning. Gällande 

klasstillhörigheten finns få uttryck som skulle kunna härleda karaktärerna till någon klasstill-

hörighet.  

     Resultatet av analyserna visar att den interagerande och växelverkande effekten mellan de 

sociala kategorierna kön, klass, etnicitet och sexuell läggning är svår att utröna då det ej ges 

direkta uttryck för varken klass eller sexuell läggning. Gällande etnicitet är det en tillsynes et-

nisk homogen grupp som framställs vilket innebär att den det växelverkande effekten i relation 

till kön, klass och sexuell läggning är svår att fastställa. Resultatet av analyserna visar således 

att maktordningen kopplas till kön/genus.  Då utbildningsprogrammet är en är digital lärresurs 

där både rörlig bild och ljud samspelar med varandra bidrar detta till att eleverna lär sig genom 

flertalet olika uttrycksformer vilket skapar olika meningserbjudanden till eleverna, resultatet i 

analysen visar att många av samhällets rådande normer reproduceras  gällande heterosexualitet 

och etnicitet. Det erbjuds även meningar gällande hur kön förhåller sig till varandra och hur 

manliga karaktärer men inte kvinnliga karaktärer förlöjligas i utbildningsprogrammet. 

 

 

 



 

 47 

10. Diskussion 

Detta kapitel lyfter fram de mest framträdande resultaten för en djupare diskussion utifrån 

forskningsfältet, de teoretiska utgångspunkterna och från bakgrundskapitlet samt utifrån ett 

didaktiskt perspektiv. 

     Framställningen av de sociala kategorierna kön/genus, klass, etnicitet och sexuell läggning 

i det utbildningsmaterial som analyserats visar att kön/genus är den sociala kategori som 

maktordning kan kopplas samman med. Detta framkommer i studiens diskurser. I ”Bestäm-

mande diskursen” är det en kvinnlig karaktär som är överordnad, i diskursen 

”Lärdomsdiskursen” är det både en manlig och en kvinnlig karaktär som har det största 

handlingsutrymmet och ses som överordnade. I de båda diskurserna ” Kognitiv dissonans” och 

” Vill inte inse sitt misstag” är det de manliga karaktärerna som ses som överordnade och har 

det största handlingsutrymmet. I samtliga diskurser kan således både manliga och kvinnliga 

karaktärer inta en överordnad roll i samspelet med andra karaktärer. Trots att maktordningen 

endast kan kopplas samman med kön och inte med de andra sociala kategorierna i 

utbildningsmaterialet kan det tolkas som att UR har varit genusmedvetna när programmet 

producerades. Det vill säga att både män och kvinnor tillskrivs maktpositioner och inte enbart 

det manliga könet. Detta är något som skiljer sig från Skolverkets forskningsrapport där det 

framkommer att det är mannen som ses som normen i läromedel och att kvinnor sällan 

förkommer (Skolverket, 2006, s. 42). Att UR har varit genusmedvetna är något som erbjuder 

ett ifrågasättande av samhällets förgivettagna normer. Vidare framkommer det i studiens 

diskurser att de manliga karaktärerna presenteras som roliga och komiska samt att de förlöjligas, 

något som inte överensstämmer med Skolverket (2006, s. 42) där det redogörs för att det är 

oftast kvinnor och flickor som skildras som de som blir förlöjligade. Det går dock i linje med 

det Smith et. al (2010, ss 783, 784) beskriver i sin forskning där de redogör för att män ofta 

avbildas som roliga.  

     Gällande den sociala kategorin etnicitet kan inte karaktärerna tillskrivas någon etnisk 
tillhörighet utifrån kläder eller andra uttryck för traditioner (Furseth & Repstad, 2005, s. 224). 
Det finns till synes inga tecken på att karaktärerna har annan etnisk bakgrund än den 
västerländska eller annan nationalitet än den svenska. Vilket skapar en tämligen homogen grupp 
av karaktärer. Att karaktärer med annan etnisk bakgrund inte finns representerade i det 
studerade materialet kan innebära att elever inte erbjuds möjlighet till identifikation vilket kan 
innebära att de ser sig själva som avvikare i förhållande till den grupp karaktärer som 
presenteras i programmen (Elmeroth, 2012. s. 121; Skolverket, 2016, s. 2). Den homogena 
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framställningen av karaktärerna kan innebära att normer bevarar eller (re)producerar före-
ställningar om etnicitet. Den tämligen homogena grupp karaktärer som finns representerade i 
utbildningsprogrammet bidrar till att elever skapar föreställningar om hur världen är beskaffad 
och vad som är eftersträvansvärt (Eilard, 2008, s. 20). På liknande vis resonerar Andersson-
Vogel (2012, s. 29) som menar att frånvaron av andra etniciteter reproducerar rådande sam-
hällsnormer. Det förekommer i det studerade materialet endast ett fåtal uttryck som kan ge 
indikation för sexuell läggning. Det förekommer inte blickar, känslor eller beröring som skulle 
kunna tolkas som att karaktärerna har annat än yrkesmässig, vänskaplig eller relation till 
varandra. Detta är något som överensstämmer med det Skolverket (2006, s. 42) lyfter fram i sin 
rapport där de menar att sexuell läggning sällan förekommer i läromedel. Heterosexualitet är 
den rådande normen i samhället och avsaknaden av uttryck för sexuell läggning i programmen 
innebär att föreställningar om heteronormativitet återskapas (Bengtsson, 2013, s. 17). Om 
heterosexualitet framställs som det självklara kan det innebära att elever som identifierar sig 
med någon annan sexuell läggning upplever att de inte tillhör den normativa föreställningen 
och således känner sig avvikare (Skolverket, 2006, s. 42). Då det framgår att merparten av 
karaktärerna förvärvsarbetar kan det ur ett vuxenperspektiv möjligen tolkas som det är svenska 
medelklassidealet som representeras i materialet. Lindell (2004, s.12) menar att den som 
betraktar rörliga bilder fritt tolkar innehållet och skapar uppfattningar om hur världen ser ut. Ur 
elevers perspektiv ter sig möjligtvis programmen relativt klasslösa men kan likväl skapa 
föreställningar om hur världen beskaffad. 
     Eleverna tillägnar sig kunskaper genom undervisningen i sin helhet och det är av största vikt 
att läraren samtalar och diskuterar med eleverna om vem och vad som representeras i det utvalda 
utbildningsmaterialet. Detta innebär att läraren behöver vara aktiv och anpassningsbar för att 
möta eleverna i lärandet något som även Blomgren (2016, s. 46) menar är av yttersta vikt. 
Utbildningsprogram erbjuder olika semiotiska resurser som samspelar med varandra och dessa 
blir meningsbärare och påverkar elever på olika sätt samt bidrar till elevers lärande och syn på 
världen och sig själva (Siegel, 2012, s. 672; Magnusson, 2015, s. 67; Åkerfeldt, 2014, s. 41). 
Huruvida utbildningsprogrammet ”Livet i bokstavslandet” verkligen förmedlar de normer och 
värderingar som uppmärksammats i denna studie går dock inte att fastställa då pedagogiska 
texter aldrig ensam skapar förutsättningar för meningsskapande processer (Englund, 1997, s. 
127). Meningserbjudanden är just en erbjuden mening det vill säga ett utsänt budskap med 
meningspotential och det är inte säker att detta tas emot av eleverna (Magnusson, 2014, s. 217).  
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Konklusion 

Efter genomförd studie som avsåg att undersöka ”Livet i Bokstavslandet” ur ett intersektionellt 

perspektiv har vi reflekterat över att resultatet kunde tett sig annorlunda om vi valt andra sociala 

kategorier och andra eller fler avsnitt i programserien. Men vi anser dock att studien trots allt 

belyser viktiga aspekter av möjliga meningserbjudanden i utbildningsmaterialet. Då eleverna 

genom utbildningsprogram skapar en bild av hur världen är konstruerad samt hur de ser på sig 

själva har vi som lärare ett viktigt uppdrag som inte nog kan betonas. Med detta i åtanke behöver 

utbildningsprogram kritiskt granskas både sett till ämnesinnehåll och till det som finns 

närvarande såväl som det som inte finns närvarande i materialet. Att kritiskt granska 

utbildningsmaterial som används i undervisningen kan även bidra till att lärare får en fördjupad 

kunskap om hur utbildningsmaterialet förhåller sig till skolan styrdokument. Forskningen 

gällande digitala lärarresurser är eftersatt och vidare forskning behövs. Mer forskning gällande 

området utbildningsprogram tror vi skulle gynna oss som lärare då det kan bidra till en 

fördjupad kunskap gällande hur utbildningsprogram påverkar eleverna. Ett perfekt utbild-

ningsmaterial är svårt att åstadkomma men med kunskap om vad dessa förmedlar till eleverna 

skapas möjligheter för bra diskussioner och samtal mellan lärare och elever. 
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