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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka två läromedel i svenska för lågstadiet där fokus ligger på 

representation. Läroböcker är det läromedel som har möjlighet att nå ut till flest av Sveriges 

befolkning och är en representation av läroplanen vilket ger den auktoritet; de föreställningar och 

normer som framställs i dessa påverkar barns världsbild och identitetsskapande.  

Genom en kvantitativ innehållsanalys undersöktes förekomsten av personer i bild samt text, 

och vidare analyserades vita och icke-vitas utrymme och roll genom en kvalitativ textanalys som 

inspirerats av diskursanalytisk metod. Resultaten visar att både vita och icke-vita karaktärer 

förekommer i båda läroböckerna med en majoritet av vita karaktärer. I den kvalitativa 

textanalysen visade det sig att ett av läromedlen var mer problematisk än det andra och tenderade 

till att främja stereotypa representationer som kan leda till svårigheter vid barns 

identitetsskapande. 
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Inledning 

Heta debatter kring invandring och mångfald pågår idag i Sverige. Vad är svenskt? Vilka är ”vi” 

och vilka är ”dom”? Ett känsligt ämne i ett alltmer politiskt korrekt samhälle. 

Från födsel överöses barn med bilder, intryck och uttalanden som formar vilka de kommer att 

bli, och de bildar en föreställning om hur världen är och ser ut. När de blir äldre börjar de 

reflektera över sin egen identitet och var de passar in samt hur de bör vara. I skolan lär de sig om 

moral och etik, allas lika värde, allas rätt till att vara sig själva och om mänskliga rättigheter, både 

genom böcker och genom diskussion. När de senare i livet ser tillbaka på sin barndom och 

uppväxt, är det skolans grundläggande värderingar de anser sig ha tagit med sig och som hjälpt 

dem i skapandet av sin identitet, eller har de istället blivit negativt påverkade av samhällets 

normer och stereotyper? 

Den svenska skolans värdegrund handlar om förståelse och medmänsklighet och är något 

lärare arbetar för att föra vidare till sina elever. I detta arbete är det viktigt att vara medveten om 

vad som faktiskt förmedlas i de läromedel som används i skolan och vilka som får vara delaktiga, 

att kritiskt granska normer och föra samtal kring dessa samt visa att olikheter berikar och ger 

lärdomar om världen. Med utgångspunkt från detta har jag valt att vidare undersöka 

representation i läroböcker som används i lågstadiet, där ett stort steg i identitetsskapandet tas 

hos individer.  

Viktigt att understryka i detta arbete är att jag som författare inte har något som helst 

tolkningsföreträde eftersom jag själv är vit. Studien är inte menat att kränka eller peka ut, snarare 

att använda den plattform jag har till att belysa strukturer i vårt samhälle i dagens Sverige. 
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Begrepp 

Ras, vit och icke-vit  

I detta arbete kommer begreppet ras att användas för att beskriva människor, men inte med 

intentionen att ras är biologisk-medicinsk eller att den är medfödd och statisk, utan idén om att 

visuella och sociala kulturella skillnader delar upp människor i olika grupper (Kalonaityté, 2014, s. 

77). Idag gör alla människor, medvetet eller omedvetet, kategoriseringar beroende på exempelvis 

hår- eller hudfärg samt ansiktsdrag och genom dessa tillskrivs individerna särskilda egenskaper, en 

rasifiering. Eftersom människor rasifierar delas individer upp efter detta synsätt i studien, både 

för att beskriva olika grupper samt för att kunna genomföra analysen. Med andra ord är ras ett 

sätt att uttrycka skillnader, visuella samt fysiska drag där vissa utseende kopplas till vissa delar av 

världen – en social konstruktion (SOU 2005:41a, s. 103-104). I Sverige tenderar människor att 

använda begreppet etnicitet istället för ras och med användandet av begreppet ras belyses olika 

maktrelationer, vilket gör att ras blir ett mer tydligt begrepp att bruka för analysens syfte (ibid, s. 

104). Där begreppen vit och icke-vit förekommer i detta arbete, ska det hållas i åtanke att vem 

som anses vara vit eller icke-vit i Sverige, kan skilja sig från andra länder (Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani & Léon Rosanes, 2012, s. 13-15; Burt & Halpin, 1998, s. 9). Valet av användandet av 

begreppen vit och icke-vit istället för rasifierad och icke-rasifierad eller liknande begrepp är då 

arbetet utgår från inställningen om att det förekommer en vithetsnorm i Sverige, där normen är 

att vara vit och resterande hamnar utanför och i detta fall benämns dessa som icke-vita. Som 

nämns i studiens bakgrund blir icke-vit ett slags samlingsbegrepp för hudfärg, härkomst, etnicitet 

eller andra begrepp som beskriver personer som står utanför vithetsnormen (Hübinette, 

Hörnfeldt, Farahani & Léon Rosanes, 2012, s. 46-49). Hur vita respektive icke-vita kategoriseras i 

studien finns beskrivet under avsnittet Metod. 

Svenskhet 

I detta arbete förekommer termer som ”traditionellt svenskt” eller vad som anses vara ”svenskt”. 

Med dessa termer menas den stereotypiska bild som beskriver vad som är svenskt, exempelvis 

högtider och traditioner som lever kvar sedan länge, såsom midsommar eller det kristna dopet, 

men även att bo i ett rött hus med vita knutar inrett med möbler från IKEA tillsammans med sin 

maka/make, två barn och hund. Dessa stereotyper baseras på den information och de 

stereotyper, och i vissa fall fördomar, den forskande har erfarenhet av och stött på men också 

föreställningar som anses vara eftersträvansvärda i samhället. Invandrare, eller icke-vita, får 
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stämpeln av att vara kriminella, våldsbenägna, bidragsberoende och ha en könsstereotypisk syn på 

kvinnor och män, vilket indirekt ger Sverige, och vita, bilden av att vara laglydiga 

samhällsmedborgare med en jämställd syn på kvinnor och mäns könsroller (SOU 2005:41b, s. 

145-146). Områden där många icke-vita bor, exempelvis förorter, beskrivs som något exotiskt 

som ska besökas för kulturella utbyten och som inte tillhör det ”egentliga Sverige” (ibid, s. 146). 

Det som inte är normaliserat i samhället i Sverige är alltså det som anses vara icke-svenskt; det 

som är motsatsen till det goda och fungerande i samhället. Utöver detta är en återkommande 

princip för att få klassificeras som svensk baserat på utseende där individer delas in i om de ser 

svenska ut eller om de har annat utseende och de med annat utseende kan också kallas ”synliga 

minoriteter” och tyder ytterligare på att svenskhet relateras till vithet (ibid, s. 149). 
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Bakgrund 

En dimension av identitet och tillhörighet är ras. I Sverige är vithet en slags norm för att få bli 

tilldelad kategorin svensk. Att tala om ras och vita privilegier kan vara känsligt och i offentliga 

sammanhang undviks eller förmildras gärna ämnet, exempelvis användes begreppet ”etnisk 

svensk” av Sveriges förre statsminister Fredrik Reinfeldt för att beskriva en vit svensk, medan i 

andra fall beskrivs icke-vita personer som invandrare (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Léon 

Rosanes, 2012, s. 28-29, 48-49; Hübinette & Lundström, 2016, s. 426). Men när ras inte 

diskuteras förnekas maktojämlikheter som uppstår till följd av hudfärg, härkomst, etnicitet eller 

andra begrepp som används i beskrivandet av icke-vita svenskar (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani 

& Léon Rosanes, 2012, s. 46-49). Synen på vithet har förändrats genom tiden; förr inkluderades 

inte exempelvis syd- och östeuropéer även om de var vita, medan de idag lättare accepteras som 

svenska i och med detta karaktärsdrag (ibid, s. 28-29). Vithetsnormen blir uppenbar vid analys av 

uttryck i artiklar och media där vissa brott beskrivs vara riktade mot individer med 

”invandrarutseende”, det vill säga icke-vita människor, eller att de letar efter en ”svenskliknande 

person” som då refererar till en vit individ (Hübinette & Lundström, 2016, s. 426-427). Detta 

fenomen är något som figurerar generellt i västvärlden, där fokus gärna läggs vid att analysera hur 

”den andre” porträtteras. Dryer (1997) har vänt på resonemanget och istället diskuterat hur vita 

skildras i olika medier och i samhället (Dryer, 1997). Han menar att så länge ras är något som det 

endast talas om i beskrivningar av icke-vita, att ”den andre” blir rasifierad och inte vita, förblir 

vita också normen. När det talas om människor, eller när en människa ska beskrivas i media i 

västvärlden, hörs ofta exempel som ”jag såg en man på affären, så började han prata med svart 

kille”, eller ”ja, hon går och klipper sig hos den där thailändska frisörskan”. Detta sätt att beskriva 

människors utseende görs sällan eller aldrig när en vit person ska beskrivas. Med vithet som norm 

är det nästan som att vita människor inte tillhör en ras, utan det är de icke-vita som har en ras. 

Detta ger också vita makten att tala för och representera alla människor, medan icke-vita tillhör 

en ras och endast kan tala för, och representera, just den (ibid, s. 1-2). Med denna insikt 

undersöker även detta arbete vita karaktärers representation, för att få en så komplett bild som 

möjligt av de valda läromedlen, men även för att kunna jämföra olika resultat. 

Trots att Sverige är öppet mångkulturellt är tankarna om integration mer en önskan om 

assimilation där invandrare ska ta sig an befintliga normer och värderingar för att bli en del av det 

redan fungerande samhället (Hosseini-Kaladjahi, 2002, s. 303). Detta kan anses bero på en slags 

överordnad nationell identitet som skapats, men om minoritetsgrupper ska kunna integreras i den 
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nationella identiteten måste den utvidgas (ibid, s. 303). I en rapport från Mångkulturellt Centrum 

beskriver de att Sverige lider av ”white melancholia” där svenskar saknar det gamla goda 

homogena Sverige och anser att det främmande som hotar den bilden ska beskyllas för det 

”onda” som sker i landet (Hübinette & Lundström, 2016, s. 433). I dagens Sverige talas det om 

individers härkomst som avgörande faktor för om personen är invandare eller inte. Vithet 

blandas ihop med etnicitet och ”svenskhet” som vidare gärna förknippas med kultur och även 

hudfärg (Hübinette & Lundström, 2016, s. 424). Enligt Smedley (2008) och statens offentliga 

utredning (2005) är kultur ett inlärt beteende och har inget att göra med gener, även om en 

person inte har något förhållande till en viss kultur kan hen lära sig och ta sig an den. Ingen i 

dagens samhälle utövar samma kulturer som deras förfäder flera generationer bakåt eftersom det 

är ett föränderligt fenomen utan faktisk koppling till utseende (Smedley, s. 697; SOU 2005:41a).  

Denna studies forskningsfrågor kan synliggöra om motstridande tankar överförs i de utvalda 

läromedlen eller ej.  

När icke-vita karaktärer representeras i media och underhållningsindustrin tenderar det att 

styrka stereotyper och kan upplevas rasistiskt. Dessa representationer är inte skapade i illvilja, 

men i och med att det inte förs ett öppet samtal kring det, befäster de stereotypiska normer som 

finns om icke-vita. Det är inte bara invandrare som drabbas av diskriminering och förtryck; 

förstagenerationssvenskar, adopterade och individer med en förälder från ett icke-västerländskt 

land påverkas och utsätts också, vilket ytterligare tyder på att vithet är en norm med stort värde 

och om en person inte uppfyller detta kan hen heller inte bli svensk (Hübinette & Lundström, 

2016, s. 424; Smedley, 2008, s. 691, 693, 696). Detta arbetes analys ser också till vilken roll olika 

karaktärer givits, för att kunna se om det finns tendenser till stereotypisering av denna typ som 

nämns ovan. Dessutom finns forskning kring ämnet som också pekar på att identitetsutveckling 

hos icke-vita är försvårad och tar längre tid på grund av den diskriminering minoriteter blir 

utsatta för. Detta diskuteras vidare i forskningsavsnittet (Williams, 2013, s. 41-42). I många fall är 

det möjligt att dessa normer och dolda budskap som genomsyrat barndomen inte upptäcks 

förrän i vuxen ålder, något som Hanna Böhm, som har en pappa från Gambia och en mamma 

från Finland, reflekterar över i ett inlägg på Instagram: 

Något jag alltid försöker tänka på med mina illustrationer är den så enkla grejen som: vilka 
ritar jag? Som yngre ritade jag sällan självporträtt eller ritade av andra svarta personer, jag 
tänkte nog aldrig riktigt så långt. Målade jag i en målarbok använde jag alltid den beiga, 
”””hudfärgade””” pennan, och så vidare. Det kan kännas som en småsak, jag var ju ändå 
barn, men det säger ganska mycket om hur jag kände just då (svartkvinna, 2016a). 

Böhm fortsätter med att säga ”Men min poäng är: på samma sätt som jag mådde någon procent 

bättre av att se bilder på folk som liknade mig, vill jag kunna göra samma sak för någon annan 

med det jag ritar! Även om det är något litet som att rita en svart hand i en illustration med 
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kanelbullar.” (svartkvinna, 2016b). När olika människor representeras i olika medier, som 

exempelvis böcker, ökar möjligheten till att barn finner någon att identifiera sig med. Men med 

representation kommer också en slags makt; det är essentiellt att vara medveten om hur någon 

representeras då det finns ett starkt symboliskt värde i utförandet, en underliggande mening, och 

stereotyper kan blandas ihop med fakta (Hall, 1997, s. 259, 273). Stereotyper förekommer bland 

representationer och bildar en uppfattning och mentala föreställningar om hur människor är; att 

inte representeras väger lika tungt då detta lämnar utrymme för fantasin att låta stereotyper frodas 

(ibid, s.17, 263). Förekomsten av olika människor i olika forum via bilder och text är det som 

bygger mening och utbyts mellan individer i olika kulturer. Därför skapar olika individer olika 

världsbilder genom den egna tolkningen av de representationer som förekommer; det ger dem 

mening och förenklar kommunikationen om tankar mellan människor, något som denna studie 

utforskar (ibid, s. 15-17). Så hur kommer det sig att stereotyper existerar om alla tolkar bilder och 

språk olika? Det är på grund av de strukturer som konstrueras genom representationer; en slags 

kod som byggs upp av samhället och inom olika kulturer (ibid, s. 19-21). Dessa strukturer och 

koncept överförs i många fall omedvetet och är sådant som barn får lära sig genom bland annat 

familj och skola, för att kunna fungera i samhället (ibid, s. 22). Kalonaityté (2014) menar att ”vi är 

sociala varelser som behöver kollektiva överenskommelser och ramar för att leva tillsammans” 

och genom dessa överenskommelser får personer förståelse för sin identitet som kopplas till 

samhällets dominerande föreställningar (Kalonaityté, s. 69, 72). Om och när en person 

representeras i olika medier bidrar det till skapandet av förståelsen för den gruppen. Det vill säga, 

om personer från en grupp enbart representeras som outbildade och kriminella kommer detta bli 

en generell tanke om alla människor som ingår i gruppen. Om människor från en grupp aldrig 

eller sällan får synas i olika medier sänder det lika starka signaler, det vill säga att gruppen inte 

finns eller tillhör normen (Hall, 1997, s. 259, 273; Banks, 2008, s. 133). Därför är det viktigt att 

undersöka om så är fallet i läromedel, vilket frågor som hur stort eller vilken typ av utrymme vissa 

karaktärer får gör, och är också frågor som ställs i detta arbete. 

I skolan lär sig barn om mänskliga rättigheter och värden genom läroplanens värdegrund. I 

värdegrunden står det att elever ska få möjlighet att hitta och utveckla sin identitet, att fördomar 

och diskriminering ska mötas med kritisk granskning och samtal, samt att eleverna ska få 

möjlighet att se vilka tillgångar olikheter ger (Skolverket, 2011, s 7). Utifrån detta borde de 

läromedel som används i skolan ifrågasätta eller belysa stereotyper och fördomar så en främjande 

diskussion om identitet och samhälle kan ske i klassrummet (Banks, 2008, s. 134). Det är därför 

intressant att genomföra en studie som denna, som analyserar läromedel med inriktning på 

representation och hur mycket utrymme och vilken roll olika karaktärer har givits. 
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Läromedel 

Läromedel kan anses vara den mest lästa litteraturgenren i Sverige eftersom att alla måste läsa 

den, även de som vanligtvis inte läser annars eftersom de används i skolan (Johnsson Harrie, s 

16-17). Denna genre kan ses som läroplanen i konkret form och ges därför, medvetet eller 

omedvetet, en viss auktoritet och influerar läsaren och det som förmedlas kan ses som verklighet 

(ibid, s 18; Ajagán-Lester, 1999, s. 132).  

Framställningar av personer och situationer skapar en bild av subjektet i relation till samhället 

som sedan präglas av olika kategorier, exempelvis rasifiering och klass, som sedan påverkar 

identitetskonstruktionen. Kategoriseringarna värderas och beroende på situation är en kategori 

mer eller mindre fördelaktig. Följaktningsvis låses värderingen fast i kategoriseringen och 

stereotyper produceras, men samtidigt skapas även ett ”vi och dom” (Eilard, 2009, s. 99). Genom 

detta arbete och dess forskningsfrågor rörande representation och gestaltning öppnas möjligheter 

till att belysa om vissa karaktärer framställs på ett visst sätt eller inte. 

Genom läromedel i stort och annan undervisning är det skolan som för fram och ger liv åt 

vissa betydelser, värderingar och elevers världsbild. Läromedel i skolan kan bidra till, som tidigare 

nämnts, ett ”vi och dom”-tänk, likaväl som ett ”oss”-tänk. Läromedlen skapar även en viss syn på 

främmande kulturer i och med exempelvis inkludering eller utelämnande av representationer, och 

dessa influerar processen av att bilda en identitet (Ajagán-Lester, 1999, s. 121). Det är författaren 

och illustratören till läromedlen som visar vad som är normen beroende på hur karaktärer och 

situationer presenteras via text och bild, exempelvis genom hur mycket en karaktär beskrivs eller 

om hen tystas ned. På grund av läroböckers status är det svårt för elever att ifrågasätta dessa, och 

normer accepteras om de inte aktivt sätts ifråga med hjälp från utomstående – såsom lärare 

(Eilard, 2009, s. 100-101, Fahlgren & Sawyer, 2011, s. 537). Därför är läroböcker ett effektivt 

medel där elever kan konfrontera sociala orättvisor, ojämlikheter och diskriminering. Det är 

vidare viktigt att belysa olikheter i böckerna, vilket ger elever möjlighet att reflektera över dessa i 

deras identitetsskapande (Williams, 2013, s. 43). Med denna information tillhanda är det därför 

intressant med en studie som denna där representation och normer som förmedlas i skolan 

granskas, samt hur och om vita och icke-vita karaktärer skildras i ett medium som når ut till alla 

barn i Sverige. 
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Forskningsöversikt 

Skola, undervisning och identitet 

Skolan är tätt kopplad till politik och samhälle eftersom undervisningen utgår från läroplaner och 

kunskapsmål bestämda på en högre nivå. Samhället och skolan går hand i hand eftersom skolan 

är en plats där vi lär oss om och skapar de ramar som blir samhället (Robinson & Jones-Diaz, 

2006, s. 72). Robinson et al. (2006) diskuterar hur de genom intervjuer med lärare i Australien har 

upptäckt att dessa har inställningen att yngre barn inte förstår maktfrågor och rasism, och att 

skolor istället ska fokusera på att bygga upp en hälsosam inställning till sig själva och sin identitet. 

De sistnämnda inställningarna är dock starkt anslutna till de frågor lärarna anser vara för svåra för 

yngre barn att greppa. Barns konstruktion av ras och identitet är dragna ur samhällets syn på 

makt och människor (ibid, s. 75). Sättet att lära ut, och exempelvis hur olikheter framställs i 

skolan, är det som skapar utanförskap och att minoriteten bedöms utifrån majoriteten för att 

beskrivas. Viktigt att känna till är att identitet inte är något stagnerat, utan förändras i takt med 

hur vi exempelvis ser på olikheterna (ibid, s. 74). 

Än finns inte mycket forskning om rasifierade barn och deras upplevelser kring ras och 

vithetsnormen, men det är ändå, om inte på grund av den anledningen, viktigt hur lärare tar sig an 

ansvaret kring att lyfta fram barns röster i skapandet av deras elevers ständigt utvecklande 

identiteter, likaväl i det sociala som i hemmet men också i samhället (ibid, s. 76). Med rasifierad 

menas att vissa människor tillskrivs vilken ras de tillhör baserat på exempelvis utseende, hudfärg 

och/eller kultur (SOU 2005:41a). Då barns identiteter påverkas av kategorier som ras, kön, klass 

och sexuell läggning, påverkas de olika beroende på vilka och hur många kategorier de identifierar 

sig som minoriteter i. Kategorierna ingår i begreppet intersektionalitet som syftar till att se på 

olika maktförhållanden och maktobalanser i samhället, där normer åskådliggörs i de olika 

grupperna samt att det visar på hur de kan höra samman (de los Reyes, 2010). Istället för att 

konstruera och styra barns tänkande i skolan är det viktigt att förstå intersektonalitet, hur 

subjektivitet och identitet skapas och kommunicerar samt hur de hamnar i konflikt med varandra. 

Det är viktigt då identitet ofta influeras av normer och stereotyper, något som även nämns i  

Borgströms avhandling där ungdomar med utländsk härkomsts syn på identitetsskapande 

undersöktes. Avhandlingen publicerades i Idol Image Identitet (Banér, 2002) och Borgström fann att 

ungdomarna i studien letade upp offetliga personer med liknande bakgrund och identifierade sig 

med dessa (Robinson & Jones-Diaz, 2006, s. 79; Banér, 2002, s. 13-23). Barn måste ges chansen 

att ifrågasätta, analysera, prova på och kritisera olika versioner av verkligheten som är relevanta 
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för dem själva. För att kunna hantera komplexiteten av motsägelser i samhället och den 

mångfaldsbetingade värld de lever i. En plattform för detta är skolan, och hur lärare arbetar med 

läromedel förmedlar normer och strukturella budskap. Även representation i läroböcker som 

används i undervisning påverkar barn (Robinson & Jones-Diaz, 2006, s. 170-171; Obondo, 1999, 

s. 47-49). Därför kan det anses relevant att utföra en studie som denna, då bilder, skola och 

identitetsskapande från tidig ålder är starkt knutna till varandra.  

Eilard (2004) har undersökt konstruktionen av bland annat etnicitet i pedagogiska texter och 

diskurser i skolans lägre åldrar genom diskursanalys. I och med detta vill hon synliggöra och 

problematisera strukturer och värderingar i dessa läseböcker. I studien, där hon analyserar en 

läsebok, tar Eilard upp olika exempel hon hittat, såsom att det som inte nämns är underförstått 

det ”normala” och i det analyserade materialet beskrivs endast de som hon kategoriserat som 

invandrarbarn, som utöver sina anletsdrag har vad Eilard kallar osvenska namn, vilket förstärker 

ett ”vi och dom-perspektiv”. Eilard konstaterar att det finns ett svenskhetsideal samt 

stereotypisering av invandrarbarn eftersom de identifieras utifrån det som anses normalt, i detta 

fall de svenska barnen. Fortsättningsvis blir dessa konstruktioner och uppvisade strukturer ett sätt 

att utöva symbolisk makt och överför detta på dagens skolbarn (Eilard, 2004, s. 242-259). 

Stereotyper 

Begreppet stereotyp kan definieras som en generaliserad och förenklad idé eller uppfattning om 

en person, grupp eller sak (Oxford University Press, u.å; Nationalencyklopedin [NE], u.å). 

Stereotyper refererar oftast till ett generaliserat beteende eller utseende som fogar sig efter 

standardiserade mentala tankemönster bland en grupp av människor. Dessa mönster 

representerar, enligt Alford (1982), känslomässigt baserade attityder samt okritiska fördomar 

(Alford, 1982, s. 7). Myer (2005) däremot skriver om skillnaden mellan fördom och stereotyp och 

han menar att en stereotyp är en generalisering som har intentionen att förenkla en persons 

världsuppfattning, medan en fördom har en negativ innebörd mot en specifik grupp människor 

(Myers, 2005). I Dovidio, Evans och Tylers artikel om stereotyper, behandlar de rasbetingade 

stereotyper1 och kontentan av dessa kognitiva representationer. Studien använde sig av 12 vita 

män och 24 vita kvinnor som testobjekt och undersökningen tillhandahöll två kategorier, svarta 

och vita människor, där positiva och negativa stereotypiska ord presenterades som teststimuli. 

Genom att trycka på en responsknapp avgjorde testobjekten om de ansåg att den stereotypiska 

egenskapen eller händelsen kunde vara sann eller alltid felaktig inom studiens två kategorier. 

                                                 

 
1 Egen översättning av det engelska begreppet ”racial stereotypes” (Dovidio m.fl, 1986, 22) 
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Även reaktionstiden analyserades. I slutändan visade studien att representationen och 

användandet av stereotyper i den sociala kategoriseringen som sker hos människor kan liknas 

med hur vi kategoriserar saker när vi bearbetar information om dem, exempelvis att ett äpple är 

en frukt (Dovidio m.fl, 1986, s. 22, 27). Stereotyper kan ses som mentala strukturer som styr 

informationsprocessen om hur vi uppfattar andra människor (Dovidio m.fl, 1986, s. 23). Om en 

författare tillger en grupp karaktärer generella drag och förmågor som länge förknippats med 

gruppen istället för att utforska de olika individernas individualitet, kan det påstås att författaren 

har stereotypiserat dessa. Enligt Cai (2002) är begreppet stereotyp en nedsättande term som 

banaliserar individers komplexitet samt skillnader, och får en grupp människor att verka vara en 

och samma konstruerade person (Cai, 2002, s. 69).  

Dovidio, Evans och Tylers studie visade utöver tidigare nämnda resultat att testobjekten 

reagerade snabbare när ett positivt karaktärsdrag kopplades till vita individer samt negativa 

karaktärsdrag när de kopplades till svarta individer (Dovidio m.fl, 1986, s. 32). Även om studien 

är relativt liten indikerar den att stereotyper påverkar och skulle kunna ligga till grund för större 

undersökningar.  

Identitet och kultur 

Sverige är inte det enda mångkulturella landet i världen och även exempelvis USA präglas av 

mångfald och har i många år bedrivit forskning om olika aspekter relaterat till ämnet.  

Identitet är kopplat till hälsa och det finns forskning som har visat att både direkt och indirekt 

rasism kan knytas till sämre hälsa hos utsatta individer. Stevenson och Arrington (2009) har 

studerat hur ras och strukturer påverkar afroamerikanska ungdomars hälsa och identifiering. 108 

afroamerikanska elever i övervägande vita grundskolor fick svara på frågor om deras rasidentitet2 

och socialisation. Forskarna menar att elevernas självbild påverkas starkt av hur andra ser på och 

skapar stereotypen av svarta (Stevenson & Arrington, s. 125-126, 133). I artikelns diskussion visar 

forskarna på att den idé som lockar gemene man mest är assimilation och att normavvikande 

kulturer i aktuellt land ska tonas ned för att likna majoriteten – istället för att vara medveten och 

motverka diskriminering mot dessa grupper. De fortsätter diskussionen med att uttrycka att detta 

fenomen även förekommer i skolan och att minoriteter redan där känner ett tvång att gömma 

eller anpassa sin kulturella tillhörighet (ibid, s. 133). Eilard menar att västerländska språk 

använder motsatser för att skapa mening och vidare struktur. I Att skildra mångfald i läromedel ger 

Eilard exempel på detta genom motsatser som vuxen/barn, man/kvinna och vit/svart, där hon 

menar att en av komponenterna är dominerande. Förhållandet mellan orden formas i det 

                                                 

 
2 Direktöversatt från begreppet ”racial identity” (Stevenson & Arrington, 2009, s. 125). 
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assymmetriska förhållandet och skapar tankebanor som leder till ett, vad Eilard kallar, ett 

”antingen-eller”-tänkande, som också kan härledas till ett ”vi och dom-tänk” (Eilard, 2009, s.100). 

I en studie där Eilards analyserat en läseboksserie för lågstadieåldern hittade hon att dessa 

strukturer om dominans reproduceras i de utvalda texterna. Även om hon medvetet valt texter 

som har som intention att leva upp till Sveriges mångkulturella samhälle och läroplan med dess 

värdegrund, fann hon föreställningar som förstärker exempelvis stereotyper. Som studien tar upp, 

dessa maktstrukturer och identiteter kan påverka sociala relationer och samhället om de upprepas 

tillräckligt ofta (Eilard, 2009, s.100, 111). 

Som tidigare nämnts finns forskning som tyder på att utvecklandet av sin identitet är försvårad 

för icke-vita på grund av det förtryck och diskriminering som hotar minoriteter. Williams (2013) 

har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av utvalda läroböcker för att undersöka 

afroamerikanska individer och deras erfarenheter kopplat till ras och hur de representeras och 

porträtteras (Williams, 2013, s. 39). I artikeln framkom det att den normerande synen på identitet 

och strukturer gör att minoriteters identitetsskapandeprocess är både längre och mer skör. Vidare 

i diskussionen om konsekvenser av detta citeras Kalsner som menar att konflikter med synen på 

sig själv och sin identitet har en oerhörd negativ inverkan på elevers akademiska framgångar, 

motivation och självförtroende (ibid, s. 41-42). Barn är mottagliga för stereotyper och dessa kan 

normaliseras istället för utmanas och där tystnad kan väga lika mycket som det uttryckta 

(Robinson & Jones-Diaz, 2006, s. 175).  

Bildens makt 

Barn använder media för att skapa mening och idag mer än någonsin. Olika medier påverkar vilka 

individer är, vad de gör och hur de ser på världen (Schrøder, Drotner, Kline & Murray, 2003, s. 

19).  Berry och Asamens (1993) artikel diskuterar television som media och hur den påverkar 

barn. Precis som TV har en stor plats i många barns liv så kommer de även i kontakt med böcker 

och litteratur i tidig ålder, till exempel i skolan. De program och filmer som sänds på TV och de 

bilder som visas i böcker har inflytande på barn i deras utveckling, både socialt och psykologiskt, 

men också utbildningsmässigt. När de växer upp ses det som visas på TV, i film och i böcker som 

normen och det som förmedlas via dem blir verkligheten för barnen (Berry & Asamen, 1993, s. 

5). I en studie av Pescosolido, Grauerholz och Milkie har bilderböcker för barn som publicerats 

från 1930-talet till 1990-talet analyserats. Syftet med analysen var att dokumentera förändringar 

hos ras-bilder3 och undersöka relationen mellan kultur, popularitet och samhällskonflikter. 

                                                 

 
3 Direkt översatt från ”racial images” (Pescosolido, Grauerholz & Milkie, 1997, s. 446) 
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Studien innehåller över 2400 böcker som kodades för att få fram de mest relevanta för arbetets 

syfte. Forskarna använde även en tidsaspekt för att se om det skett någon förändring med tiden 

och om det fanns tendenser till skillnader under olika årtionden (Pescosolido, Grauerholz & 

Milkie, 1997, s. 446-448). Några exempel på resultat från studien visade att ungefär 15 procent av 

alla böcker, från 1930-talet till 1990-talet, inkluderade en eller flera svarta karaktärer och runt 3 

procent av alla böcker handlade endast om svarta karaktärer. Mellan 1930-talet och 1960-talet var 

representationen av svarta väldigt låg och under 60-talet fanns i princip ingen synlighet. Under 

den senare delen av 60-talet och början på 70-talet började svarta karaktärer åter synas och mellan 

1975-1993 visade studien att svartas representation där minst en svart karaktär fanns med i boken 

stabiliserades på runt 20-30 procent (ibid, s.450-457). Studien avslutar med att diskutera hur 

svarta valts att inte representeras under perioder som präglats av ökade rättsliga och sociala 

protester samt konflikter kring rasfrågor såsom att svarta karaktärer oftast varit avbildade på ett 

stereotypiskt vis, då främst under 1950-1960-talet. Generellt bland de böcker som endast 

handlade om svarta karaktärer distanserades ofta de svarta karaktärerna från USA och beskrevs 

många gånger i samband med historiska miljöer, folksagor och påhittade berättelser och i de 

böcker då både svarta och vita karaktärer förekom interagerade dessa sällan, utan distanserades 

från varandra. På detta vis placerades de svarta karaktärerna på ett sätt utanför samhället och 

resulterade i motsatsen till inkludering (ibid, s. 460-462). De låga siffror som visas av svartas 

representation och distansering av dessa karaktärer kan kopplas till rasifierades försämrade 

självbild och mentala hälsa, samt att bli placerad i ett fack utan utrymme att kunna hitta sin egen 

identitet. Det finns faror med att identitet är ett val av ”antingen eller” där individer kan fastna i 

en kategori, kopplat till identitet och kultur så för en så hälsosam personlig utveckling som 

möjligt ska individer kunna välja en eller flera kulturer att identifiera sig med. Exempelvis kan en 

person vara både svensk och kubansk och behöver inte välja vilken hen identifierar sig mer eller 

mindre med (Stevenson & Arrington, s. 125-126; Banks, 2008, s. 133; Williams, 2013, s. 41-42). 

Vidare i Berry och Asamens artikel observerade de olika barngrupper som utsatts för vissa 

TV-program och hur de reagerade på dessa. De hittade att media som var vinklad åt det mer 

våldsamma och äventyrslystna hållet påverkade barnen att bli mer aggressiva och mindre 

samarbetsvilliga, medan de som fått se ett program som handlade om att förmedla kunskap, 

moral och etik genom samtal och sång, påverkade barnen att bli mer hjälpsamma och 

omtänksamma. Detta tyder på den distinkta inverkan media har på barn samt att de är mottagliga 

för både budskap och innehåll – att media är med och formar barns världsbild. Barn konstruerar 

viss kunskap genom TV, film och böcker som kan användas inom skolvärlden. De relaterar också 

kunskapen till sin miljö och utvärderar utifrån egna erfarenheter hur relevant det är för individen i 

fråga (Berry & Asamen, 1993, s. 13-14, 16, 23).  
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Tidigare läromedelsanalyser 

Mattlar (2008) har i en av sina avhandlingar analyserat läromedel med fokus på böcker för 

svenska som andraspråk mellan ett tioårsspann från 1995-2005 (Mattlar, 2008). Mattlars 

målgrupp var i huvudsak personer som invandrat till Sverige, men även 

förstagenerationssvenskar, detta hävdar Mattlar på grund av att dessa individer är strukturellt 

underordnade i Sverige (Ibid, s. 17). Likt denna studie, låg fokus på representation, men Mattlar 

utvidgade det till etnicitet, klass och kön. Syftet var att ta reda på vilka ideologier som alstrades 

samt hur de relateras till de fem utvalda läroböckernas målgrupper (Ibid, s. 17). 

För att få fram svaret på sina frågeställningar använde Mattlar sig av en kvalitativ textanalys 

med stöd av en kvantitativ innehållanalys, där en av de innehållsanalytiska grupperna var fiktiva 

personers namn. Den kvantitativa analysen var till för att visa representationen av etnicitet och 

kön i de utvalda läroböckerna (Ibid, s. 61-62). Likt Eilard (2009) talar även Mattlar (2008) om ett 

”vi och dom”-aspekt, där Mattlars studie utgår från, relaterat till etnicitet, att svenskhet är 

monokulturellt och att, som han uttrycker det, ”icke-svenska etniciteter” står i kontrast till detta 

(Eilard, 2009, s. 99, Mattlar, 2008, s. 97). Resultaten visade att läromedlen i de flesta fall 

förmedlande en vithetsnorm med låg representation, men även en problematik kring 

förmedlandet av önskan om assimilation snarare än integration, i vissa fall med en tydlig 

hierarkisk konsekvens (Mattlar, 2008, s. 98, 102, 120, 184). 

I en annan artikel av Eilard (2004) analyserades, som nämnst ovan, en läromedelstext riktat till 

elever i grundskolans yngre åldrar. Detta för att påvisa hur outsagda eftersträvansvärda mönster 

skapar föreställningar om etnicitet och genus (Eilard, 2004, s. 241, 243). Genom en kritisk 

diskursanalys och med ett interkulturellt genusperspektiv var syftet att belysa hur stereotyper och 

motsägelsefull sensmoral kan komma till uttryck i läromedel (Ibid, s. 241-242). Exempel som 

hittats i analysen var att de som faller innanför vithetsnormen porträtteras med varierande medel 

som olik och faller på så sätt, även tidigare nämnt, in i ”dom”-kategorin i ett ”vi och dom”-

perspektiv. En av huvudkaraktärerna reflekterar över en flickas val av att bära sjal och kommer 

fram till att hon är finare utan sjal, vilket kan bidra till en föreställning om att det är olikt det 

normala samt med en underton av att sjalen representerar ett slags förtryck (Ibid, s. 249). 

Läromedelstexten som analyserades inkluderar element som bidrar till att alla är olika men att det 

för personer samman, men Eilard menar att när budskap som dessa framförs i texten finns ändå 

en normgivande antydan kring olikhet med (Ibid, s. 257). Studiens analys visar att texten gör ett 

försök till att beskriva ett mångkulturellt Sverige med tendenser till modern syn på genus. Dock 

förmedlas en viss stereotypiserande bild av, som Eilard uttrycker det, invandrarbarnen, där deras 

olikheter framförs och i vissa fall med negativ konnotation (Ibid, s. 258-259). 

Graeske (2010) har i en studie analyserat tre populära svenskläromedel på gymnasial nivå för 

att ta reda på  hur läroplanens värdegrund yttrar sig (Graeske, 2010, s. 120). Syftet med analysen 

var att synliggöra faktorer som kan bidra till fördomar och föreställningar om människor och för 

att få fram detta användes frågeställningar om vilka grupper som var inkluderade och 
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exkluderade, vem texterna vände sig till, synliga och dolda budskap, samt om det förekom 

stereotyper eller befästande av nedärvda genusmönster. Detta med utgångspunkt i maktordningar 

dragna från exempelvis genus och etnicitet (Ibid, s. 120). Resultaten visade att läromedlen inte 

följde värdegrunden och förmedlade, synliga och dolda, stereotypiseringar. Graeske fann även att 

texterna uttryckte andrafiering av utomeuropeiska författare och en ojämställd bild mellan män 

och kvinnor. Hon fann också att att majoriteten av personer i läromedlen var vita västerländska 

män samt att kvinnliga utomeuropeiska- och nationella minoriteter tydligt exkluderats från 

läromedlen (Ibid, s. 132). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturell teori  

Den sociokulturella teorin uppkom från den sovjetiske psykologen Lev Vygotskys arbete under 

1900-talet. I och med denna teori vidgades kulturbegreppet till att inte endast vara något som 

överförs via generationer utan något som konstant förändras i lokala kontexter. Det som skiljer 

den sociokulturella teorin från andra kognitiva perspektiv är att sociala och kulturella processer är 

medlare mellan handling och tanke. Detta ger en möjlighet att analysera hur individer identifierar 

sig med en viss typ av kultur och varför.  

Den sociokulturella teorin har sin utgångspunkt i att människan påverkas av sociala 

sammanhang och den kultur de lever i. Lärande sker med hjälp av språket samt interaktionen 

mellan individ och miljö (Alatalo, 2017, s. 5). Exempelvis, när barn lär sig ett språk är ordens 

funktion inte endast att förklara eller beskriva ett objekt eller handling, orden i sig formar 

biologisk perception till kulturell perception och skapar olika koncept hos barnet (Lantolf, 2000, 

s. 199). Lärandet växer i sociala sammanhang där en individ deltar och vägleds av en mer erfaren, 

exempelvis samspelet mellan en elev och en lärare. Varje funktion i ett barns kulturella utveckling 

sker två gånger: första gången på en social nivå när två eller fler interagerar med varandra och 

andra gången individuellt och det som sker i det inre hos barnet (Vygotsky, 1978, s. 57).  

Det finns många olika centrala teman inom den sociokulturella teorin, men i Na’ilah Suad 

Nasir och Victoria M. Hands studie har de fokuserat på fyra olika grundläggande idéer för att 

undersöka koppling mellan ras, kultur och lärande. Den första är att utveckling sker på flera olika 

nivåer samtidigt: ögonblicksförändringar i lärande och utveckling, förändring som sker över 

månader eller år, samt historiska förändringar. Den andra aspekten är att kulturella praktiker är en 

viktig del av analysen för att kunna förstå utvecklingsprocesser. Med kulturella praktiker menas 

kognitiv, social och språklig utveckling i kommunikation med omvärlden. Den tredje 

grundläggande idén är att material och verktyg som används influerar inlärning och utveckling, 

och är medlare mellan psykologiska processer. Den fjärde och sista grundläggande idén är att 

sociala interaktioner har en nyckelroll i inlärning och utveckling hos individer samt att dessa är 

grunden till förändringar som sker i bilden av sig själv och världen. Vygotsky menade att det finns 

olika nivåer som alla samspelar med varandra. Det är den mikrogenetiska nivån som syftar till 

utvecklingen av den enskilda individens psykologiska processer, den ontogenetiska nivån som 

handlar om den enskilda individen i stort, samt den fylogenetiska nivån som syftar till samhällets, 

historiens och människans utveckling (Nasir & Hand, 2006, s. 459). 
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I Nasir och Hands studie ställer de frågor som de anser är väldigt komplexa och som inte 

svarats på innan, som de försöker återkoppla till under studiens gång. Dessa frågeställningar är:  

• How do multiple levels of culture, development, and power shape each other? 

• How do the hierarchies of power and biases fueled by structures and perspectives in 

society become reproduced in the local activities of the classroom? 

• How do the norms and conventions of the classroom reflect, either implicitly or 

explicitly, these structures and perspectives? 

• And how are these norms and conventions transacted by students and teachers at the 

level of immediate classroom interaction? 

De nämner fler infallsvinklar av Vygotskys teori, där vikten av samhällets normer och olika 

roller skrivs fram. Handling är en del av en större kontext och lärande och kunskap båda 

inkluderas där de två inte ska ses som separata delar utan som komponenter i kulturutvecklingen. 

Att handling påverkar lärande och lärande i sin tur påverkar handling. Dessa har vidare en 

inverkan på hur de sociala och kulturella kontexterna formas (ibid, s. 460). Ännu en tolkning av 

den sociokulturella teorin som kan användas till denna studies syfte är hur kulturella verktyg och 

artefakter i individers vardag är vitala för lärande och utveckling. Artefakter som böcker, penna 

och papper spelar en roll i internaliseringen av olika koncept samt kultur. Varje kultur har sin 

egen betydelse av olika artefakter och dessa hjälper barnet att förstå och appropriera nya 

lärdomar. Det är genom användandet av dessa artefakter, i det sociala, som startar processerna 

(Kozulin, 2003, s. 15-16). Vygotsky menade att när dessa verktyg, såsom språk eller böcker, 

används blir de en del av verkligheten och exempelvis kan normer befästas. De strukturer och 

roller som produceras blir en reflektion av samhället och dess kultur, som internaliseras hos 

individen. Om en viss karaktär skrivs fram eller tystas ned och begränsas i flera olika läromedel 

har det en kognitiv påverkan på både individers självbild och samhällssyn (Nasir & Hand, 2006, s. 

461). Med den sociokulturella teorin är det av vikt att se vilka karaktärer som tystas ner eller lyfts 

fram, samt att öka denna medvetenhet om hur individer upplever sig själva i skolan och 

samhället. Strukturer kan normaliseras men interaktionen mellan människor och hur det upplevs 

av läsaren kan belysa rasifierade upplevelser i undervisningssammanhang. Diskussioner och 

tankar kring identitet och hur individen positionerar sig i samhället, samt hur denne anpassas 

beroende på ras, kan möjliggöras genom karaktärerna och deras historier. I och med detta kan 

olika rasers privilegier ses och åskådliggöra problematik samt maktstrukturer (ibid, s. 455).  

I skapandet av identitet formar och reformerar individer sig själva i relation till andra och 

samhället, där de skapar vilka olika roller som passar i olika sammanhang och vilka individen 

identifierar sig med mest. Detta är enligt den sociokulturella teorin lärande, som är en stor del av 

och djupt rotad i individen och visar sig i deltagandet av individen själv men också bland andra i 

kulturella praktiker. Enligt denna teori är lärande inte endast att ta sig an kunskap och strukturer i 

samhället, utan även att hitta sig själv (ibid, s. 467).  
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Lärande och kunskap kopplat till sociala relationer och kulturella praktiker har en stark 

anknytning till identitet. Eftersom lärande innebär förändringar i relationer och sociala roller samt 

världsbild betyder det också att det sker en skiftning i individens uppfattning av sig själv och hur 

hen passar in i samhället. Att undersöka och utveckla sin identitet anses enligt den sociokulturella 

teorin vara en del av lärandeprocessen (ibid, s. 463). Nasir och Hand poängterar komplexiteten 

som även detta arbete fått hantera: den sociala konstruktionen av ras. Den är kontextbunden och 

upplevs olika beroende på kultur, men på samma gång kan den ses som en identitet som 

genomsyrar hela samhället och påverkar på individnivå i det samhället erbjuder människor 

beroende på ras (ibid, s. 463). Olika länder har olika kulturer och med begreppet ras tillkommer 

också antagandet att ett visst utseende hör till en viss kultur. Kultur är enligt Vygotsky något som 

skapas och förändras när människor interagerar med varandra men också något individen bär 

med sig inom sig. Situationer i klassrummet och sådant som elever lär sig i skolan befäster 

och/eller dekonstruerar dessa kulturer, fördomar och stereotyper (ibid, s. 450). Med 

förväntningar på hur en viss ras ska agera eller hur deras kultur beskrivs inom en grupp, blir detta 

i och med interaktion något de lär sig och ser som sin identitet istället för socialt konstituerade 

egenskaper. Handling, tanke och lärande påverkas av de verktyg, såsom läromedel, och 

strukturerar interaktion och aktivitet mellan människor. De ger ett exempel i studien som påvisar 

vad som menas med detta: könsstereotyper som presenteras i böcker blir en del av kulturen som 

påverkar både skola och hem, då detta kan begränsa ett visst kön av att delta i en viss aktivitet 

som exempelvis vissa sporter eller matlagning (ibid, s. 466).  

Fördelen med att använda den sociokulturella teorin när ras, kultur och lärande tas upp, enligt 

författarna, är att de alla kan kombineras i analys av sociala och kulturella processer. Exempelvis 

kan ras som en social konstruktion ses som olika plan av handling och utveckling. Här ingår alla 

Vygotskys nivåer: individen, individens psykologiska processer samt samhälle och historia. Att 

när exempelvis läromedel tystar ned icke-vita karaktärer följer dessa samma linje som föregående 

läromedel gjort historiskt sett. Detta tas upp i en miljö som anses förmedla verkligheten och 

påverkar alla mottagare både direkt och indirekt (ibid, s. 464-465).  

För att summera och motivera valet av teoretisk utgångspunkt citeras detta stycke ur Nasir 

och Hands studie: ”Consistent across these tenets and perspectives is the notion that racial and 

social processes play a critical role in shaping everyday cultural activity by affording particular 

practices, trajectories, artifacts, ideas, and identities for individuals to negotiate, reject, and 

transform toward their goal of positive social and intellectual development” (ibid, s. 468). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera två läromedel i svenska för lågstadiet för att undersöka 

hur och om vita och icke-vita karaktärer skildras och representeras i ett medium som når ut till 

alla barn i Sverige.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Hur många gånger förekommer vita respektive icke-vita i bild i läromedlen? 

2. Hur många gånger förekommer vita respektive icke-vita i text i läromedlen? 

3. Hur stor och vilken roll har de vita respektive icke-vita karaktärerna i läromedlen? 
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Metod 

I detta arbete kommer kvantitativ innehållsanalys användas för att räkna vita och icke-vita 

karaktärer i bild och hur många sidor de olika karaktärerna blivit tilldelade. En kompletterande 

kvalitativ textanalys inspirerad av diskursanalys som metod används för att på ett så fördelaktigt 

sätt som möjligt kunna svara på frågeställningar. Den kvalitativa textanalysen görs för att kunna 

svara på frågor som hur stor och vilken roll huvudkaraktärerna i läromedlen har. Här har även en 

kvantitativ analys av vilka namn de olika karaktärerna har kombinerats med den kvalitativa 

textanalysen.  

Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys är fördelaktig för att få svar på förekomst av olika kategorier, både 

utrymme och frekvens vilket kan ge en tolkning av hur något framställs. Därför har denna metod 

valts till denna studie. En innehållsanalys kan undersöka olika saker och detta arbete kommer att 

se på hur bilder och text framförs. Likt en kvalitativ textanalys måste det först ske en tolkning av 

materialet för att kunna kategorisera in i enheter som senare kan räknas (Esaiasson, Gillljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 197-198). I en innehållsanalys tas det bland annat i åtanke hur 

normer överensstämmer med innehållet, hur samhället ”vill” att det ska se ut i jämförelse med 

hur det egentligen ser ut, och är en av anledningarna till att metoden passar till denna 

undersökning (ibid, s. 199).  

I genomförandet av en kvantitativ innehållsanalys definieras så kallade analysenheter, som kan 

delas in i ytterligare mindre delar för att underlätta processen. Analysenheten är den del av 

materialet som analyseras och det kan finnas allt från en enda till oändligt många. Ur 

analysenheterna återfinns vissa egenskaper kallade variabler som sedan förs in i ett protokoll för 

att kunna hålla reda på data från analysen (ibid, s. 49, 200-201). En analysenhet för att svara på 

frågeställningen om vita respektive icke-vita karaktärers förekomst i de aktuella läroböckernas 

illustrationer är exempelvis bild och variablerna är vit, icke-vit eller ej identifierbar. För att vidare 

svara på studiens andra frågeställningar väljs karaktärer ut som analysenheter för att sedan genom 

variablerna kunna avgöra förekomsten och hur stor roll de får. Analysschemat läses av på 

följande vis: 
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 Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3 Variabel 4 

Analysenhet     

    

    

Utifrån analysenheten tittar den som analyserar på de olika variablerna var för sig. Exempelvis 

analyseras den valda analysenheten där information som kan kopplas till variabel 1 skrivs ned i 

denna kolumn. Därefter används samma analysenhet men variabel 2 där enheten analyseras 

utifrån denna variabel som sedan skrivs ned i kolumnen för variabel 2, och så vidare. 

Det krävs tydliga tolkningsregler från den som genomför innehållsanalysen för att med klarhet 

kunna avgöra vilken analysenhet och variabel materialet kan kategoriseras in i. Inledningsvis 

bestäms det vilka egenskaper som ska analyseras, därefter ställs frågor till text och bild och en 

hypotes växer fram (ibid, s. 200-204). Det är viktigt att arbetet styrs av tydliga tolkningsregler så 

att det finns föreskrifter att stödja sina resonemang mot, speciellt i svåravlästa analysenheter (ibid, 

s. 206). Till denna analys ställs frågor om avgränsning (läs i sammanfattning och diskussion nedan) och 

hur olika bilder ska tolkas och vilken fakta som är relevant och som anses överensstämma med 

variablerna.  

Varje variabel är skild från en annan, likaså analysenheterna. För att kunna utföra en komplett 

kvantitativ innehållsanalys behövs en kategori där variabler som inte passar någon annanstans kan 

placeras, så att inget utelämnas eller inkluderas i en kategori som inte helt överensstämmer med 

egenskaperna. Detta sänker validiteten och därför inkluderas variabeln ”ej identifierbar” i denna 

studie då det inte går att se eller uttolka vilken annan kategori fyndet kan klassas till (ibid, s. 204).  

Tillvägagångssätt  

För den aktuella studien kommer denna metod användas för att räkna vita och icke-vita 

karaktärer i bild, hur många sidor de olika karaktärerna blivit tilldelade och vilka namn olika 

karaktärer har. Avgörandet av vilka karaktärer som är vita respektive icke-vita har definierats 

genom vilken hudfärg illustratören gett karaktärer i kombination med hårtextur, exempelvis 

räknas en karaktär som vit om denne har en ljust beigeliknande hudton: den beigea nyans som i 

folkmun refereras som ”hudfärgat”. Hårtextur finns med i beräkningen då det fysiska draget kan 

räknas som mer eller mindre karaktäristiskt för en viss ras och utgår därför från stereotyper och 

inte hårtrender: två exempel på detta är blont (i illustrerad bild ofta gult) eller ljusbrunt rakt hår 

som kan anses likna stereotypisk skandinaviskt utseende, medan brunt eller svart smålockigt hår 

inte gör det (SOU 2005:41b).  
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De olika huvudkaraktärerna i läromedlen kategoriseras för att kunna genomföra analysen. I 

Diamantjakten placeras Asta i kategorin som vit då hon har blont (gult) rakt hår och beige hudton. 

Bea, som har en något mörkare brunbeige hudton och brunt rakt hår kategoriseras med dessa 

drag som icke-vit och i samma kategori placeras även Cesar som har en brun hudton och svart 

hår (Wänblad, 2011). I det andra läromedlet som analyseras i denna studie, Briljant svenska, 

berättas det om tre huvudkaraktärer. Emil placeras in i kategorin vit då han har blont (gult) rakt 

hår och beige hudton, även Mila, som har beige hudton men rött rakt hår kategoriseras med dessa 

drag som vit. Ali som har brun hudton och brunt smålockigt hår kategoriseras som icke-vit 

(Wikström, 2009).  

Som Eilard nämner kan namn på karaktärer stärka ett ”vi och dom”-perspektiv och är 

inspirationen till att inkludera det i detta arbete. Därför används i vissa fall en namnanalys i denna 

studie (Eilard, 2004, s. 242-259). Icke-vita karaktärer med svenskklingande namn skulle lättare 

kunna accepteras som svenskar än icke-vita karaktärer med namn som inte är svenskklingande. 

Det kan därför bli en indikation om en person inkluderas i ”vi” eller ”dom”. Namnen 

klassificeras helt utifrån den forskandes perspektiv. Likt begreppet svenskhet (se avsnitt Begrepp) 

baseras det på information och de stereotyper, och i vissa fall fördomar, den forskande har 

erfarenhet av och stött på. Mila skulle kunna tolkas som ett namn som inte är svenskklingande, 

men då namnet har en liknande uppbyggnad som västerländska namn och liknar namn som 

exempelvis Emilia eller Maria kategoriseras det som svenskt. Det kan vara problematisk att 

feltolka ett namn och kan ge ett missvisande resultat av analys, men då vithetsnormen är en mer 

prominent del i denna studie ligger fokus på att belysa det och namnen är ett komletterande 

verktyg till analysen. Vidare diskuteras namn och hur det kan påverka, bland annat,  i studiens 

kvalitativa analys (se avsnitt Kvalitativ textanalys, s. 38-39). 

Kvalitativ textanalys  

Det finns olika kvalitativa textanalyser – för detta arbetes syfte har den kvalitativa textanalysen 

inspirerats av den diskursanalytiska metoden. Avsikten med denna typ av analys är att kritiskt 

granska samhället och synliggöra bland annat maktförhållanden, normer och strukturer som 

förmedlas genom exempelvis språket (Esaiasson, Gillljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 

212-213; Bergström & Boréus, 2012 s. 221). Esaiasson et al. (2012) beskriver att diskursanalyser 

belyser att olika typer av texter påverkar människors världsbild och ytterligare diskuterar de: 

Ur metodologiskt perspektiv är det intressanta att diskursanalysen uppmärksammar aspekter av 
samhällslivet som annars tas för givna och som därmed kan vara svåra att belägga med systematiska 
empiriska undersökningar. Utmaningen är att på ett övertygande sätt visa att det finns dolda 
strukturer som styr människors agerande. Var går gränserna för det samhälleligt acceptabla; vad 
betraktas som normalt i ett givet samhälle och vilka intressen tjänar på att gränserna dras på det 
aktuella sättet? (Esiasson, Gillljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 212-213).  
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Diskursanalysen handlar om att granska ett slags meningsskapande genom det språkliga i den 

aktuella texten (Bergström & Boréus, 2012, s. 231). Diskursanalysen ser på föreställningar som 

samhället har, där exempelvis en grupp kan vara underordnad en annan och ändå inte utmanas, 

något som kan ha sina rötter i de värderingar och idéer skolan implementerar (ibid, s. 233). I detta 

arbete anses inspiration av diskursanalysen vara lämplig då den inriktar sig något mot frågor om 

social identitet (ibid, s. 237).  

Utförandet av den kvalitativa textanalysen inleds med att formulera ett problem som ska lösas 

genom att genomföra textanalysen. För att komma fram till en lösning preciseras olika frågor 

som vägleder arbetet och definierar vad som ska försöka hittas, med andra ord är det utifrån 

frågeställningarna som arbetet byggs vidare och de kan ses som ett slags analysredskap. I denna 

diskursanalytiska ansats har dessa frågor ställts till materialet, och kan betraktas som ett slags 

utvidgande av studiens syfte men framför allt dess forskningsfrågor: 

• Finns stereotypiska beskrivningar? Vilka? 

• Finns något i läroboken som överensstämmer med normer i dagens samhälle, inkluderat 

vithetsnormen? Vad? 

• Hur framställs/beskrivs huvudkaraktärerna? 

• Representeras vita respektive icke-vita karaktärer? Hur? 

Analysredskapen underlättar i skapandet av det undersökaren vill skapa och istället för att 

texten förmedlar en berättelse så gör den som utför analysen berättandet (Esaiasson, Gillljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 215-216).  

Det finns olika förhållningssätt i genomförandet av en textanalys. Ett öppet förhållningssätt, 

som används i detta arbete, styrs till större delen av textinnehållet och lösningar på 

frågeställningarna avgörs av de fynd som görs. Det betyder att de frågor som ställs till det aktuella 

materialet växer fram under analysens gång. Personen som gör undersökningen går in med ett 

mer öppet sinne för vad resultatet kommer bli, men det är alltjämt viktigare i detta 

förhållningssätt att inte sväva ut, utan hålla sig till avgränsning och den aktuella 

problemställningen. Frågorna ovan är alltså de som under analysens gång framkommit, men 

arbetet har utgått från studiens forskningsfrågor för att hålla sig inom undersökningens ramar. 

För att stärka de svagheter det öppna förhållningssättet innehar, är det relevant att i efterhand 

även reflektera kring vilka svar som hade kunnat vara möjliga och se texten ur fler perspektiv. 

Om denna reflektion inte görs är det svårt att med säkerhet dra slutsatser (ibid, s. 217-218).  

Under arbetets gång läggs fokus mer eller mindre på olika komponenter, men fyra faktorer ska 

hållas i åtanke: om textens budskap är direkta eller dolda, om författaren varit medveten om dessa 

eller ej, om tolkningsperspektivet ska vara avsändarens eller mottagarens, samt hur stor distans 



 

 23 

den som gör undersökningen har till texten (Esaiasson, Gillljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 

s. 221-222; Bergström & Boréus, 2012, s. 223).  

Sammanfattning och diskussion 

Denna metod har valts som kompletterande till den kvantitativa innehållsanalysen för att se mer 

djupgående på huvudkaraktärernas utrymme och vilken roll de har i handlingen: om det finns 

omedvetna eller medvetna normer inbäddade i läroboken och om dolda budskap som strukturer i 

samhället förmedlas genom handlingen. Detta tas fram genom en rad olika frågor som ställs till 

materialet och tolkas utifrån fyra faktorer: direkta eller dolda budskap, medveten författare och 

illustratör eller ej, avsändare eller mottagares tolkningsperspektiv, samt undersökarens distans.  

Urval  

Diamantjakten 

Läromedlet är utgivet av Natur och Kultur, skriven av Mats Wärnblad och illustrerad av 

Catharina Nygård. Läromedlet är riktat mot årskurs 2 vilket är ett medvetet val då detta arbete 

centrerar kring yngre barn. 

Handlingen centreras kring ABC-klubben som utgörs av vännerna Asta, Bea och Cesar. I 

denna lärobok i bokserien ABC-klubben hamnar Beas mormors diamantring på villovägar och 

tillsammans försöker vännerna hjälpa Bea att återfå ringen. Parallellt med detta uppdrag blir 

Cesars mamma arbetslös och de riskerar att tvingas flytta till en annan stad (Wänblad, 2011).  

Briljant svenska 

Läromedlet är utgivet av Gleerup, skriven av Bim Wikström och illustrerad av Lou-Lou 

Pettersson. Det är den första textboken i serien som används vilken riktar sig till elever i årskurs 

1. Valet är medvetet då detta arbete riktas mot yngre barn. 

Handlingen centreras kring Emil, Mila och Ali. Mila är nyinflyttad i området och blir snabbt 

vän med Emil och Ali som också är hennes grannar och klasskamrater. Läsaren får följa med i 

huvudkaraktärernas vardag när de exempelvis följer med till Emils farföräldrars bondgård eller 

planerar Alis födelsedagsfest (Wikström, 2009). 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Esaiasson et al. (2012) finns det två typer av validitet, begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet avser att frågeställningar stämmer överens med metod samt att 

inga misstag under insamlingen av data sker, medan det med termen resultatvaliditet menas att 
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det som uttryckligen ska mätas mäts (Esaiasson, Gillljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). De 

modeller som använts är grundade i den forskning som presenteras i tidigare avsnitt och när en 

överensstämmelse mellan analysredskap och begrepp finns höjs validiteten (ibid, s. 63). Om en 

undersökning har hög begreppsvaliditet och reliabilitet blir även resultatvaliditeten hög. 

Problemet med att ha låg validitet är att delvis eller helt fel saker har mätts i studien, vilket leder 

till att resultatet blir missvisande och inga slutsatser kan dras (ibid, s. 57, 64). Den analys som 

genomförts i detta arbete har utarbetats för att kunna nå hög validitet. För att uppnå detta har 

författaren sökt kunskap kring begreppet och med eftertanke formulerat frågeställningar och 

metod för att samla in relevant data. Att det finns tolkningsregler och ytterligare frågor som 

används för att besvara forskningsfrågorna för analysen ligger i enlighet med syftet och kan 

användas enskilt för båda läroböckerna som valts ut även för att sedan kunna jämföras genom 

diskussion (Esaiasson, Gillljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 200-204). 

I en textanalys vill den undersökande uppnå transparans såtillvida att det ska gå att följa varje 

steg i tankeprocessen och därför har bland annat kategorier där variabler som inte passar in 

någon annanstans på grund av vaghet, eller annan anledning, placerats (Ahrne & Svensson, 2011, 

s. 27). 

Under och efter ett analysarbete undersöks korrektheten för att testa reliabiliteten av 

innehållsanalysen i ett så kallat reliabilitetstest. Testet innebär att resultaten kontrolleras och gås 

igenom en eller flera gånger, antingen av den som utfört analysen, benämnt intrakodarreliabilitet, 

eller en utomstående person, benämnt interkodarreliabilitet. Efter kontrollerna beräknas hur 

mycket som är korrekt och inte, vilket avgör om analysen är reliabel eller ej (Esaiasson, Gillljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 207-208).  Att låta en annan person läsa igenom materialet 

stärker trovärdigheten, men för att motverka subjektivitet i detta fall, då endast undersökaren 

kontrollerat, har noggrannhet genomsyrat analysen och ifrågasättandet om relevans och om 

analysenheten och variabel kan ge lösning på frågeställningarna har ständigt reflekterats över 

under arbetets gång. Då ingen utomstående person fanns tillgänglig att kontrollera för att ge 

arbetet interkodarreabilitet under arbetets gång har gedigna kontroller genomförst av 

undersökaren, både under och efter analysens färdigställning. 

Avgränsning 

Arbetet avgränsas på grund av tidsfaktorer till två läroböcker. Valet av antal böcker gjordes för att 

se om resultaten är en engångsföreteelse eller om det repeteras i fler än ett läromedel. Att det ena 

läromedlet är riktat mot årskurs ett och det andra mot årskurs två har inte för avsikt att jämföra 

årskursers läromedel utan snarare för att beröra fler än en årskurs i lågstadiet. Detta medför dock 
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att elevrna kan vara olika utvecklade beroende på ålder och tar information på olika sätt. För en 

årskurs ett kan en elev formas mer av läromedlet då grunden för identitetsskapande kan läggas i 

lägre årskurser. Dock anses det att detta inte påverkar resultaten av denna studie, men kännedom 

av fenomenet kan ligga till grund för vidare forskning kring ämnet. 

Enligt egen erfarenhet under skolgång och verksamhetsförlagd utbildning, men även utifrån 

skolans styrdokument (Skolverket, 2011) är svenska och matematik de ämnen som studeras mest 

i tidiga åldrar och under lågstadietiden och därför har arbetet avgränsats till svenska läromedel då 

detta ämne har läseböcker där en djupare diskursanalys är möjlig att jämföra, eftersom mer stoff 

oftast presenteras.  

Läroböckerna har valts utifrån vad som enligt hemsida eller kontakt med förlag visats vara 

bland de mer populära läromedlen i ämnet svenska för lågstadieklasser. Genom popularitet antas 

det nå ut till flest elever och budskapet har därför större möjlighet att påverka.  

Analysen har avgränsats till att undersöka representation av vita och icke-vita, samt vilket 

utrymme och vilken betydelse de olika huvudkaraktärerna har, eftersom dessa utgör största delen 

av handlingen. Begrepp som vit och icke-vit exkluderar nyanser av hudfärger som också är av vikt 

när det gäller representation. Denna avgränsning har gjorts grundad på den tidsbegränsning 

studien blivit given, men resultaten i arbetet kan med fördel fördjupas och utforskas med mer 

tydliga underkategorier till begreppet icke-vit i vidare forskning. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt analyseras läroböckerna Diamantjakten och Briljant svenska genom kvantitativ 

innehållsanalys tillsammans med en kvalitativ textanalys som inspirerats av diskursanalys. Metod 

och läromedel finns beskrivna i tidigare avsnitt (Wänblad, 2011; Wikström, 2009). 

Diamantjakten  

Här nedan presenteras diagram med det kvantitativa resultat som hittats i läromedlet 

Diamantjakten (Wänblad, 2011). Diagram 1 presenterar hur många bilder som illustrerats med eller 

utan människor i läromedlet. Diagram 2 presenterar andelen vita, icke-vita och ej identifierbara 

personer i illustrationerna. Detta följs av Diagram 3 där de olika huvudkaraktärernas förekomst 

per antal sidor i Diamantjakten presenteras (Ibid.).  

Kvantitativ innehållsanalys: Diagram 

Diagram 1. Information om antal bilder som illustrerats med eller utan människor i Diamantjakten. 

 

Diagram 2. Information om antal vita, icke-vita och ej identifierbara personer i illustrationerna. 
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Diagram 3. Information om huvudkaraktärernas förekomst per antal sidor i Diamantjakten. 

  

Av alla 85 bilder i Diamantjakten finns människor, eller vad som ser ut som människor, med i 64 

av dessa illustrationer (Wänblad, 2011) . Totalt i de 64 bilderna finns 185 personer illustrerade 

och utav dessa är 116 vita medan 60 är icke-vita. Eftersom cirka 60 procent av läromedlets bilder 

med personer utgörs av vita karaktärer och de cirka 30 resterande procenten tillhör icke-vita 

karaktärer kan slutsatser dras att läroboken har en svag men genomgående heterogenitet när det 

kommer till kategorin ras. Det kan med säkerhet sägas att det finns heterogenitet eftersom alla 

karaktärer varken är endast vita eller endast icke-vita, men däremot är en större del av de som 

representeras vita och därav anses heterogeniteten vara existerande men svag. 

I Diagram 3 visas hur stort utrymme de olika huvudkaraktärerna fått. Utav alla 143 sidor finns 

en eller flera huvudkaraktärer nämnda på 119 av dessa, och på 51 av de 119 sidorna nämns Asta, 

Bea eller Cesar tillsammans på något sätt. De resterade sidorna delar huvudkaraktärerna på, där 

Asta har 42,5 sidor där det handlar endast om henne, Bea har 15 sidor och Cesar har 10,5 som 

centreras kring hans historia. Om de icke-vita karaktärernas förekomst läggs ihop får det 25,5 

sidor vilket är dryga hälften av vad Asta, den vita karaktären, har tilldelats. Slutsatsen av detta är 

att förekomsten av icke-vita i text är betydligt mindre. Däremot kan det utläsas av Tabell 1, 2 och 

3 nedan att den information som ges om de tre huvudkaraktärerna, i den mån de beskrivs och 

hur mycket bakgrundsfakta mottagaren ges, i stort är likvärdig.  

Kvantitativ innehållsanalys: Tabeller 

Här nedan presenteras tabeller med det kvantitativa resultat som hittats i läromedlet Diamantjakten 

(Wänblad, 2011). Tabell 1 presenterar hur stort utrymme Astas karaktär har fått i läroboken 

Diamantjakten (Ibid.). Tabell 2 presenterar hur stort utrymme Beas karaktär har fått i läroboken 

och slutligen Tabell 3 där Caesars karaktärs utrymme i Diamantjakten presenteras (Ibid.). 
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Tabell 1. Information som ges om karaktären Asta i Diamantjakten. 

 Information om 
familj 

Boendesituation Förmågor och 
egenskaper 

Övrigt 

Asta Ekegren Mamma Lägenhet i 
höghus 

Kan inte spela 
fotboll 

Går på fritids 

Pappa Eget rum Inga hål i 
tänderna 

Går ofta hem till 
Cesar efter fritid 

Storebror Sigge  Tycker om gröna 
vindruvor 

 

Pappa har jobb    

Pappa har bil    

  
Tabell 2. Information som ges om karaktären Bea i Diamantjakten. 

 Information om 
familj 

Boendesituation Förmågor och 
egenskaper 

Övrigt 

Bea Mamma Bor i radhus Tränar fotboll Går på fritids 

Pappa  Favoritgosedjur 
är Hickeman 

Går ofta hem till 
Cesar efter fritid 

Mormor   Ger nynallen till 
klassen som 
klassnalle 

   Har TV 

 
Tabell 3. Information som ges om karaktären Cesar i Diamantjakten. 

 Information om 
familj 

Boendesituation Förmågor och 
egenskaper 

Övrigt 

Cesar Mamma Villa med 
trädgård 

Tycker fotboll är 
tråkigt 

Går på fritids 

Morfar Bor med mamma 
och morföräldrar 

Haft ett hål i tand Har ofta kompisar 
hemma efter 
fritids 

Mormor Koja på tomten Bra på att köra 
skottkärra 

ABC-klubben 
hålls i Cesars 
källare 

Mamma arbetslös 
guldsmed 

   

Ej närvarande 
pappa (från  
Argentina) 

   

 

Från de kvantitativa resultaten där utrymme undersökts, som redovisas i tabellerna ovan, visar 

analysen att läsaren får veta ungefär lika mycket information om varje huvudkaraktär. Det som 

skiljer sig är att den som läser inte får lika mycket information om Beas bakgrund som exempelvis 

boendesituation, men för Astas och Cesars karaktärer är informationen i alla kategorier likvärdiga. 

Bea har mer beskrivet om vilka föremål hon äger istället för bakgrundsinformation medan både 

Asta och Cesars familjemedlemmar och en förälders arbetssituation samt boendesituation 

presenteras. Läsaren får exempelvis veta att Asta har ett eget rum medan Cesar har en koja på 

tomten.  
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Sammanfattade kvantitativa resultat 

Läroboken har en svag men genomgående heterogenitet när det kommer till kategorin ras. Då 

ungefär tre fjärdedelar av karaktärerna visade sig vara vita, vilket är en stor del, men kan inte 

klassas som homogent eftersom det förekommer icke-vita karaktärer.  

Den information mottagaren får veta om huvudkaraktärerna är i stort sett likvärdig i 

jämförelse mellan de tre, dock får den vita karaktären knappt dubbelt så stort utrymme som de 

två icke-vita huvudkaraktärerna tillsammans.  

Kvalitativ textanalys 

Det första som iakttogs i den kvalitativa textanalysen var att alla karaktärer, oavsett ras, har 

”typiskt svenska intressen och arbeten” (se avsnitt Begrepp). Det görs alltså ingen skillnad på 

individerna baserat på fysiska drag. På sida 40-45 spelar Asta, hennes bror Sigge och Bea fotboll, 

som är en av de mest populära sporterna att utöva, bland annat, i Sverige och de talar även om 

sporten i stort som intresse (Wänblad, 2011). Även lekar bundna till miljön påträffas, exempelvis 

att leka ”momma” eller att gå på fritids (Ibid, s. 95, 119). De kan alltså anses vara svenska även 

om de är icke-vita. Detta argument går dock att vända på: att alla har typiskt svenska intressen 

tyder på att människor från andra länder eller med annan kultur ska assimileras in i samhället och 

kan inte utöva andra intressen och fortfarande anses vara svensk (Nasir & Hand, 2006, s. 466; 

Hosseini-Kaladjahi, 2002, s. 303). Det nämns inte explicit några exempel på karaktärer som har 

normbrytande intressen och därför går det inte att avgöra om det accepteras eller inte, dock kan 

valet från författaren av att inte nämna det tyda på en värdering som kan bli normgivande. Vidare 

säger det emot stereotypen att en viss ras skulle intressera sig mer för en viss aktivitet än en 

annan. I denna lärobok förmedlar författaren till mottagaren att det inte spelar någon roll hur du 

ser ut, det behöver inte påverka vad du enligt normen ”borde” utöva eller delta i och inte.  

Något att reflektera kring gällande hudfärg är att alla människor som är illustrerade så små att 

det inte går att utmärka någon specifik identitet är vita. Samma gäller för de flesta människor som 

illustreras som utfyllnad. Exempelvis när Asta ser en flygplats där det befinner sig 16 personer i 

en vänthall och ingen av dessa har illustrerats som icke-vit (Wänblad, 2011, s. 108). I många fall 

representerar inte detta en flygplats där många olika människor rör sig. Det återspeglar dock den 

vithetsnorm som florerar i Sverige och västvärlden. Om utfyllnad representerar samhället eller 

hur människor bör se ut enligt normen, så visar illustratören här att det är en vithetsnorm som 

råder. Det kan ha varit ett omedvetet val av illustratören, att det inte blir lika mycket arbete med 

att byta färg till varje individ eftersom de inte tillför något till berättelsen, men det går inte att 

avgöra utifrån denna studie, dock förmedlar det ett budskap till mottagaren.  
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Utifrån en kombination av metodens fyra frågeställningar som har utgångspunkt i studiens 

forskningsfrågor (se avsnitt Syfte och frågeställningar), framkom det att de båda icke-vita karaktärerna 

har mest progression i sina historier. Deras livssituation börjar med ett problem, som sedan 

under bokens gång blir löst. Asta finns med för att försöka lösa problemet, men har en statisk 

livssituation. Till skillnad från Bea har hon inget som är borttappat och sviker därför heller inte 

någon av sina föräldrar. Asta lever inte heller med pressen av att eventuellt tvingas flytta på grund 

av att hennes föräldrar är arbetslösa, vilket är det som Cesar går igenom i boken. Det kan utläsas 

tendenser till ett underliggande budskap i detta, att de icke-vita karaktärerna utsätts för 

svårigheter och måste hitta vägar att övervinna dessa medan vita inte möter samma hinder utan 

ska istället vara räddaren i nöden/hjälten. Med detta menas inte att de vita karaktärerna inte stöter 

på problem, men däremot är dessa inte betydelsefulla för handlingen. I en kritisk analys av den 

aktuella läroboken kan detta ses som ett medvetet eller omedvetet normgivande (Nasir & Hand, 

2006, s. 455, 467). 

I läroboken får läsaren veta att Cesar lever tillsammans med sin mamma och att de, för 

tillfället, bor hos hans morföräldrar. Cesars pappa är inte närvarande och hans mamma är 

arbetslös; en syn samhället idag kan ha på icke-vita familjer (SOU 2005:41b, s. 145-146). På grund 

av att Cesars mamma inte kan få arbete hotas familjen av en flytt. Detta är något som både vita 

och icke-vita familjer kan råka ut för, men stereotypen menar att icke-vita familjer drabbas i 

större utsträckning. Detta kan leda till att denna typ av stereotyp befästs och undermedvetet kan 

barn känna att detta är den verklighet de ska identifiera sig med. Utöver detta är det ovanligt för 

traditionellt svenska familjer att bo tillsammans med sina mor- eller farföräldrar, vilket placerar 

Cesar och hans familj utanför normen. Det läggs ingen direkt värdering över detta i boken, då 

både Asta och Bea gärna tillbringar tid hemma hos Cesar, men för mottagaren som läser 

läroboken kan en djupare mening förmedlas. Bortsett från att Cesar inte har någon kontakt med 

sin pappa har alla huvudkaraktärer en god och kommunikativ relation med sina föräldrar. 

Föräldrarna har alla sina barns välmående som första prioritet, oavsett livssituation. Detta 

konkretiseras till exempel med att Astas pappa stannar hemma när hon är sjuk (Wänblad, 2011, s. 

112), Beas mamma hämtar henne tidigt från fritids för att umgås (Ibid, s. 119) och Cesars 

mamma överväger hur och när hon ska berätta om riskerna att de eventuellt måste flytta utifrån 

vad som är bäst för honom (Ibid, s. 47).  

När frågan om hur och om vita respektive icke-vita karaktärer representeras ställdes till 

materialet, med hjälp av den kvantitativa analysen, påvisades det att många av karaktärerna inte 

har uttalade namn. Bland annat har alla huvudkaraktärers föräldrar och mor- och farföräldrar 

okända namn och de benämns som exempelvis ”mamma”, ”pappa” eller ”morfar”. Detta ger alla 

karaktärer samma förutsättning till utrymme i läroboken och ingen anses stå över- eller 
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underordnad eftersom att alla har samma utgångspunkt. Om en karaktär hade haft en förälder 

med ett känt namn hade det kunna uppfattas som att denna var ”värd mer” eftersom mottagaren 

får veta mer om personen. Bland de vuxna som har större utrymme i boken nämns vissa vid 

namn och andra inte. Asta, Bea och Cesars nuvarande lärare Olle och förra lärare Maja nämns vid 

namn och dessa karaktärer är vita (se Bilaga 1). En annan karaktär som får större utrymme än 

andra är tandläkaren och hon är icke-vit och nämns inte vid namn. Detta är något författare och 

illustratör kan vara omedvetna om, men som kan skapa värderingar hos mottagaren. Dock går 

det att se detta ur ett annat perspektiv och då att en icke-vit har ett respektabelt yrke. Utifrån 

undersökarens erfarenheter och kunskap är olika typer av läkare statusgivande arbeten, mer så än 

lärare mot yngre åldrar om en jämförelse med tidigare nämnda vita karaktärers arbeten görs.  

Relaterat till namn är också delen av handlingen där alla i klassen får varsin dagbok (Wänblad, 

2011, s. 23). Även om alla i klassen givits en dagbok att skriva i får mottagaren endast ta del av 

Astas inlägg. På detta vis får läsaren reda på Astas efternamn, vilket också är det enda efternamn 

som nämns i handlingens text (två andra efternamn nämns i en bild av ett tidningsurklipp på sida 

94). Att inte låta någon av de andra karaktärernas dagboksinlägg visas osynliggör deras röster. I 

detta fall ges rösten åt den vita huvudkaraktären istället för de två icke-vita vilket sänder signaler 

om att de osynliggjorda karaktärerna står utanför vad som är normaliserat (Nasir & Hand, 2006, 

s. 461; Hall, 1997, s. 259-273). 

Sammanfattning kvalitativ textanalys 

Det framkom i den kvalitativa textanalysen att ”typiska svenska” (se avsnitt Begrepp) intressen och 

aktiviteter utövades av karaktärerna i boken. Inga normbrytande aktiviteter utfördes och inga 

värderingar presenterades.  

Alla karaktärer som illustrerats som utfyllnad visade sig vara vita. Det framkom även att den 

vita huvudkaraktären fått axla rollen som räddaren i nöden, en hjälpande hand till de två icke-vita 

huvudkaraktärerna som utsatts för problem som de måste överkomma. Utöver detta får endast 

den vita huvudkaraktärens röst höras genom tankar och upplevelser nedskrivna i dagboksinlägg. 

Cesar, som är den enda manliga huvudkaraktären och icke-vit, har ingen kontakt med sin 

pappa i motsats till de två kvinnliga, en vit och en icke-vit, som har bra kontakt med sina pappor. 

Detta kan befästa stereotypen att icke-vita fäder inte är närvarande för sin familj.  

De flesta karaktärer, förutom huvudkaraktärerna, var namnlösa, med undantag av ett fåtal 

karaktärer som var vita.   
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Briljant svenska 

Här nedan presenteras diagram med det kvantitativa resultat som hittats i läromedlet Briljant 

svenska (Wikström, 2009). Diagram 4 presenterar hur många bilder som illustrerats med eller utan 

människor i Briljant svenska (Ibid.). Diagram 5 presenterar andelen vita, icke-vita och ej 

identifierbara personer i illustrationerna i läroboken. Detta följs av Diagram 6 där de olika 

huvudkaraktärernas förekomst per antal sidor i Briljant svenska presenteras (Ibid.).  

Kvantitativ innehållsanalys: Diagram 

Diagram 4. Information om antal bilder som illustrerats med eller utan människor i Briljant svenska. 

 
Diagram 5. Information om antal vita, icke-vita och ej identifierbara personer i illustrationerna. 
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Diagram 6. Information om huvudkaraktärernas förekomst per antal sidor i Briljant svenska. 

 

Av totalt 129 bilder i Briljant svenska finns människor, eller vad som ser ut som människor, 

avbildade i 117 av dessa. Bland de 117 bilderna finns 360 personer illustrerade och utav dessa är 

188 vita medan 164 är icke-vita. Det går därmed att konstatera att läroboken, i kategorin ras, har 

en genomgående heterogenitet. 

Diagram 6 illustrerar hur stort utrymme de olika huvudkaraktärerna har givits. Av de 80 sidor 

som utgör boken finns en eller flera huvudkaraktärer nämnda på 70 av dessa och på 35 av dessa 

nämns Emil, Mila eller Ali tillsammans. De kvarvarande sidorna delar huvudkaraktärerna på: 

Emil med 8 sidor, Mila med 10 sidor och Ali med 17 sidor som centreras kring honom. Om de 

två vita karaktärernas förekomst läggs ihop får de 18 sidor vilket är nästintill lika mycket som den 

enda icke-vita huvudkaraktären har tilldelats. Slutsatsen av detta är att förekomsten av vita och 

icke-vita huvudkaraktärer är i princip lika.  

 

Kvantitativ innehållsanalys: Tabeller 

Här nedan presenteras tabeller med det kvantitativa resultat som hittats i läromedlet Briljant 

svenska (Wikström, 2009). Tabell 4 presenterar hur stort utrymme Emils karaktär har fått i Briljant 

svenska (Ibid.). Tabell 5 presenterar hur stort utrymme Milas karaktär har fått i läroboken och 

slutligen Tabell 6 där Alis karaktärs utrymme i Briljant svenska presenteras (Ibid.). 
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Tabell 4. Information som ges om karaktären Emil i Briljant svenska. 

 Information om 
familj 

Boendesituation Förmågor och 
egenskaper 

Övrigt 

Emil Mamma Höghus Tycker om rast Mejlar med sin 
farfar 

Pappa Lägenhet Äter mycket Sover med nalle 

Lillasyster (3år)  Tycker om att rita Vill bli rik 

Lillebror (0år)  Tycker om att vila 
på gympan 

 

Farfar  Tycker om ost  

Farmor  Tycker inte om 
mycket vitlök 

 

Mamma jobbar i 
affär 

 Kan simma bröst- 
och ryggsim 

 

Pappa jobbar på 
sjukhus 

   

Mamma åker buss 
till jobbet 

   

Pappa lämnar 
lillasyster på 
förskolan 

   

Farfar och farmor 
bor i gult hus på 
landet och har 
mjölkkor 

   

 

Tabell 5. Information som ges om karaktären Mila i Briljant svenska. 

 Information om 
familj 

Boendesituation Förmågor och 
egenskaper 

Övrigt 

Mila Mamma Höghus Tycker inte om rast Börjar i ny klass 

Pappa Lägenhet med 4 rok Älskar mjölk och 
dricker mycket 
mjölk 

Vill bli sotare 

Storebror (13år) Nyinflyttad Tycker om att 
skriva 

 

Storasyster (11år) Delar rum med 
syster 

Tycker om att 
springa på gympan 

 

Grå katt som heter 
Lisen 

Sover överst i 
våningssäng 

Kan inte simma  

Mamma är kort  Väger 25 kg  

Pappa är lång  Är 128 cm lång  

Mamma cyklar till 
jobbet 

 Bra hörsel  

  Dålig syn  

  Har glasögon  

  Kan inte spela 
trumpet eller 
trummor 

 

  Tycker om att baka  

  Kan baka bullar  

  Tycker inte om 
mycket peppar 
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Tabell 6. Information som ges om karaktären Ali i Briljant svenska. 

 Information om 
familj 

Boendesituation Förmågor och 
egenskaper 

Övrigt 

Ali Mamma Höghus Tycker om rast Går och lägger sig 
klockan 20  

Pappa Lägenhet Äter fort Har en ryggsäck 

Storebror Delar rum med sina 
bröder 

Tycker om att läsa Får en fin bok av 
Mila 

Lillebror  Tycker om att 
hoppa på gympan 

Får en CD av Emil 

Mormor  Kan simma under 
vatten 

 

Grön fågel som 
heter Fenix 

 Tycker om glass 
med grädde 

 

Pappa vill bli 
statsminister 

 Kan baka bullar  

Pappas 
favoritgrönsak är 
lök 

 Favoritgrönsak är 
små, söta, röda 
tomater 

 

Mormor vill bli 100 
år gammal 

   

 

I tabellerna ovan redovisas de kvantitativa resultaten där utrymme undersökts. Analysen visar att 

mottagaren får ungefär lika mycket information om varje huvudkaraktär och det som skiljer sig är 

att fler av Milas förmågor och erfarenheter nämns än för någon av de resterande 

huvudkaraktärerna. I övrigt presenteras ungefär samma mängd information om dem, dock 

varierar det mellan de olika variablerna.   

Sammanfattade kvantitativa resultat 

Läroboken är heterogen i kategorin ras. Utrymmet av vita och icke-vita karaktärer är nästintill lika 

då de två vita huvudkaraktärerna tillsammans förekommer ungefär lika mycket som den icke-vita 

karaktären. Vidare visar de kvantitativa resultaten att mottagaren får ungefär lika mycket 

information om de tre huvudkaraktärerna.  

Kvalitativ textanalys 

I alla familjer finns en mamma, en pappa och stora- eller småsyskon. Det är endast Alis 

familjesituation som skiljer sig från de två andra huvudkaraktärerna eftersom hans mormor bor 

tillsammans med dem (Wikström, 2009, s. 11). Att bo tillsammans med sin mor- eller farförälder 

är ovanligt i, vad som anses vara, den svenska kulturen och överensstämmer då med stereotypen 

att endast icke-vita familjer lever så (se avsnitt Begrepp). Denna företeelse uppenbarades när 

metodens frågor kring stereotyper ställdes till materialet. Utöver det att Ali lever med sin mormor 

nämns det aldrig vad hans föräldrar arbetar med eller om de har ett arbete, medan det nämns att 

en eller båda av Mila och Emils föräldrar har arbete (Wikström, 2009, s. 12, 17). Detta kan tyda 
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på ett dolt budskap om att icke-vita familjer inte har en plats på arbetsmarknaden, vilket kan 

bidra till en syn av att icke-vita är en del av de sociala problem som kan härledas från arbetslöshet 

(Nasir & Hand, 2006, s. 461; SOU 2005:41b, s. 145-146). Dock nämns det att Alis pappa skulle 

vilja bli statsminister vilket tyder på en ambition inom arbetslivet men den bild som förmedlas 

genom denna information kan ändå befästa stereotyper (Hübinette & Lundström, 2016, s. 433; 

SOU 2005:41b). Däremot representeras varierande människor bland olika arbeten och det är 

varken bara vita eller icke-vita karaktärer som innehar offentliga jobb. Bland annat är 

bibliotekarien, simläraren och en kassörska icke-vita, emellertid så är det en vit karaktär som 

innehaver statusyrket doktor (Wikström, 2009, s. 25, 35, 73, 56). Även om många olika 

människor är representerade på arbetsmarknaden i boken, bortsett från att Alis familj inte nämns, 

så finns här ett dilemma med hur mottagaren kan tolka att det är vita karaktärer som visas inom 

statusyrken (Robinson & Jones-Diaz, 2006, s. 72). Emils farföräldrar finns också med i läroboken 

och paret bor på landet där de har en gård med mjölkkor som de tar hand om. I bilden av 

svenskhet anses det vanligt att bönder och människor som bor på landet är vita och i detta fall 

bekräftar Emils familj denna stereotyp istället för att bryta den (Nasir & Hand, 2006, s. 460; SOU 

2005:41b).  

De karaktärer som inte fyller någon funktion förutom estetiska i läroboken har olika 

hudfärger, drag och hår, vilket skulle kunna vara ett medvetet val av illustratören att skildra 

dagens heterogena samhälle. Det finns alltså många olika typer av människor representerade i 

kategorin ras och mottagaren kan hitta någon att identifiera sig med (Nasir & Hand, 2006, s. 450; 

Ajagán-Lester, 1999, s. 121).  

Genom att kombinera de olika frågeställningarna som formulerats visade ansatsen att ingen av 

huvudkaraktärerna hamnar i någon större problematisk situation som de behöver lösa själva eller 

med hjälp av någon annan. Det finns alltså exempelvis inte något underliggande budskap om att 

den icke-vita karaktären har ett dilemma som den vita behöver hjälpa till för att lösa. I denna bok 

är alla huvudkaraktärer likställda oavsett om de är vita eller icke-vita (Nasir & Hand, 2006, s. 466). 

En iakttagelse som gjordes i analysen genom frågeställningen om några stereotyper 

förekommer och hur var att Alis mormor bär slöja, men det kommenteras emellertid aldrig 

(Wikström, 2009, s. 11, 42-43, 71, 74). Det definierar inte henne som person eller påverkar henne 

i hennes bakgrund eller historia som beskrivs i läroboken. Det är endast en representation av en 

variation på en individ i samhället utan värdering. Fortsättningsvis när hon och Ali lagade mat 

inför Alis födelsedagskalas nämndes inga specifika maträtter och de råvaror som beskrevs finns i 

de flesta hem och kan inte härledas till en viss kultur (Wikström, 2009, s. 74). Utöver detta ville 

Ali servera både prinsesstårta och bullar, vilket är typiskt i vad som enligt normen anses vara 

svenska traditioner, och då Ali och hans familj inte är vita bryter det mot normen att det är något 
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som han skulle bjuda på vid hans kalas. En ”oss”-känsla kan därmed förmedlas (Ajagán-Lester, 

1999, s. 121; Nasir & Hand, 2006, s. 466). Något som ytterligare kan få människor att känna 

samhörighet är exempelvis namn. I detta läromedel förekommer få olika namn och flera av 

karaktärerna är namnlösa eller har beskrivande namn som exempelvis ”pappa”, ”flickan” eller 

”mannen” (Wikström, 2009, s.15). En observation som framkom genom den kvantitativa 

innehållsanalysen av namn (se bilaga 2.), visade att av de få namn som förekom var de flesta 

svenskklingande och alla utom ett, huvudkaraktären Ali, tillhörde en vit person. Endast 

förekomst av svenskklingande namn betyder inte att alla karaktärer är vita och ett förnamn som 

getts till en människa behöver inte kopplas till en region, kultur eller ras, men i detta fall tillhörde 

alla de svenskklingande namnen vita karaktärer. 

I det fortsatta analysarbetet upptäcktes det att ingen av huvudkaraktärerna hade något 

avvikande intresse eller förmåga, alla karaktärer var olika och hade skilda färdigheter, exempelvis 

kunde Ali och Emil simma men inte Mila, eller att Alis favoritprodukt från en ko var glass med 

grädde medan Emils var ost och Milas mjölk (Wikström, 2009, s. 35, 38). De liknade alla varandra 

men hade sin individuella vinkling av vad de kunde och tyckte om. Slutsatsen av detta är att 

huvudkaraktärerna inte stereotypiseras baserat på ras.  

Sammanfattning kvalitativ textanalys 

Endast den icke-vita huvudkaraktären Ali bor tillsammans med en sin familj inklusive 

morförälder, vilket står utanför normen i Sverige. Alis föräldrar, som även de är icke-vita, är de 

enda av alla huvudkaraktärernas föräldrar som inte uttryckligen har ett arbete, vilket kan tyda på 

dolda budskap om att icke-vita personer inte har en plats på arbetsmarknaden. Dock så visas det 

genom boken en mångfald bland arbetande människor, där både icke-vita och vita finns 

representerade.  

De karaktärer som illustrerats som utfyllnad är av olika raser och återspeglar ett samhälle 

präglat av mångfald. Vidare urskiljs inte en specifik ras som den som utsätts för problematik och 

en annan som räddaren i nöden. Det läggs heller ingen värdering i att en återkommande karaktär 

bär slöja. Däremot att en av de vita huvudkaraktärernas farföräldrar är mjölkbönder stärker 

stereotypen av vita på landsbygden. Analysen visade även att alla namn som nämndes, förutom 

ett, hade givits till vita karaktärer och var svenskklingande.  

Den icke-vita huvudkaraktären serverar svenska bakverk på sitt kalas vilket anses vara en 

svensk tradition och inkluderar därför icke-vita i denna tradition.  
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Diskussion 

En reflektion som gjorts efter analys av båda läromedlen var att författarna och illustratörerna 

gjort många val i större eller mindre utsträckning. Båda författarna har valt att utesluta många 

namn i sina läroböcker, exempelvis kallas alla föräldrar mamma eller pappa. Läroböckerna har 

också tre huvudkaraktärer där minst en individ var icke-vit. Skillnaden var att i Briljant svenska är 

en av de tre huvudkaraktärerna icke-vit och sattes i centrum samt fick mer information beskriven 

om sin familj, till skillnad från Diamantjakten där en av de tre huvudkaraktärerna var vit och var 

den som gavs mest utrymme. Dock märktes denna skillnad i utrymme i större grad som 

mottagare i Diamantjakten. Det var också större kvantitativa skillnader i detta läromedel. Även om 

den icke-vita huvudkaraktären i Briljant svenska i viss mån fick större handlingsutrymme så var det 

generellt sett relativt jämnt fördelat hur stor roll de olika karaktärerna hade. Det blir svårare att 

placera dem i olika fack och att alla syns lika mycket påverkar både medvetna och omedvetna 

mottagare (Berry & Asamen, 1993, s. 13-14, 16, 23). Att utrymmet var jämnt fördelat ger 

intrycket av att alla skildras som likvärda och därför finns inget dolt budskap om att någon 

”förtjänar” mer eller mindre plats. I läromedel och annan media där så är fallet riskerar 

konsekvensen att bli att icke-vita påverkas och får sämre självbild, vilket Diamantjakten tenderar 

att göra (Stevenson & Arrington, 2009, s. 133; Robinson & Jones-Diaz, 2006, s. 175).  

Det finns stora möjligheter för många olika typer av individer att hitta någon att identifiera sig 

med i båda dessa läromedel. Båda läroböckerna berör ämnet mångfald i olika utsträckning. Det 

som dock är problematiskt är att det finns tendenser till att cementera stereotyper och normer i 

Diamantjaken. Detta är med tanke på att den vita huvudkaraktären är den som porträtteras som en 

hjälte och de icke-vita är de med problem. De icke-vita karaktärerna får inte lika mycket utrymme 

som den vita och illustratören har valt att måla alla utfyllnadskaraktärer med en beige ton vilket 

anspelar på att det är avvikande att inte vara vit och utmanar inte vithetsnormen som existerar 

(Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Léon Rosanes, 2012, s. 46-49). Eftersom det råder en 

vithetsnorm i Sverige finns det farhågor med att porträttera vita på detta vis. Detta är då det inte 

motverkar bilden av att minoriteter relateras till det som inte fungerar i samhället och att det blir 

majoritetens uppgift att lösa situationen (Pescosolido, Grauerholz & Milkie, 1997, s. 460-462; 

Hübinette & Lundström, 2014, s. 433). Att Asta i Diamantjakten också är den enda karaktär som 

genom författarens val tillåts att dela sina dagboksinlägg, och därav tankar och åsikter, leder till 

att icke-vita osynliggörs eftersom de då de inte har någon representant (Robinson & Jones-Diaz, 

2006, s. 175; Hall, 1997, s. 259-273; Pescosolido, Grauerholz & Milkie, 1997, s. 460-462). Genom 

detta handlande från författarens sida kan det ske en normalisering av nedtystandet av icke-vita 

som kan leda till ohälsa och sämre självkänsla hos dessa individer (Stevenson & Arrington, s. 125-
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126, 133; Williams, 2013, s. 41-42). Vidare förekommer liknande strukturer och dolda budskap i 

Briljant svenska där, som tidigare nämnts i analysen, endast vita karaktärer namngetts med 

undantaget av den enda icke-vita huvudkaraktären Ali (se Bilaga 2.), vilket är ytterligare ett tecken 

på osynliggörande av minoriteter som kan leda till känslan av bland annat utanförskap (Robinson 

& Jones-Diaz, 2006, s. 74). Det går inte att som vuxen med säkerhet säga hur materialet mottages 

av barn och vad de tar med sig från innehållet. Däremot går det att säga, med stöd från tidigare 

forskning, att i diskussioner i skolmiljö om karaktärernas öden kan maktstrukturer implementeras 

(Banks, 2008, s. 133). Om icke-vita barn utsätts för denna bild redan i lågstadiet kan det påverka 

deras mentala hälsa och självförtroende negativt (Williams, 2013, s 41-42).  

I båda läroböckerna ställde sig författarna neutrala till vilka intressen och aktiviteter 

huvudkaraktärerna utövade. Det är viktigt för barn att möta bilder och text som visar att ras, 

identitet och utseende inte behöver kopplas till varandra och att olikheter liksom likheter varken 

är permanenta eller har något med ras eller strukturer att göra (Smedley, 2008, s. 693, 696). I och 

med att läroböckerna förmedlar att karaktärerna utövar liknande aktiviteter men att åsikterna 

skiljer sig något påvisas det att det är acceptabelt att tycka olika, att val av fritidsintresse inte 

behöver kopplas till ras och i den meningen motverkar båda läromedlen stereotyper. Däremot 

finns det inte en stor variation på aktiviteter som utövas, vilket kan härledas till önskan om 

assimilation in i samhället bland människor från andra länder och kulturer (Hosseini-Kaladjahi, 

2002, s. 303). Det ska hållas i åtanke att de barn som är mottagare inte nödvändigtvis har 

erfarenhet av många andra intressen eller aktiviteter än de som vanligtvis erbjuds i Sverige och 

därför behöver det inte ha stor påverkan på deras identitetsskapande, men det finns fördelar med 

att vara medveten om att fenomenet existerar i läroböckerna (Robinson & Jones-Diaz, 2006, s 

170-171). 

Böcker har inflytande på barns identitetsskapande och därför är det essentiellt att en 

medvetenhet kring vad som normaliseras existerar hos de ansvariga (Berry & Asamen, 1993, s. 5; 

Hübinette, Hörnfeldt, Farahani & Léon Rosanes, s. 49). De underliggande budskap som 

förmedlas i Diamantjakten är problematiska även om icke-vita representeras. I ett barns 

identitetsskapande spelar både representation och utrymme samt karaktärers delaktighet en stor 

roll, i synnerhet gällande normalisering eller icke normalisering av exempelvis stereotyper (Banér, 

2002, s. 13-23; Hall, 1997, s. 259, 273). Då ett av läromedlen uppvisar problematik kring det som 

analyserats i arbetet, samt att det andra har benägenheter till att göra det i vissa kontexter, pekar 

detta på att fler analyser av detta slag – där representation i läromedel undersöks, behöver 

genomföras. En mer kvalitativ undersökning kan vara av intresse då förtryck, diskriminering och 

fördomar eller stereotyper är något svenska skolan arbetar emot (Skolverket, 2011). 

Sammanfattning diskussion 

Även om Briljant svenska hade en icke-vit huvudkaraktär, jämfört med Diamantjakten som hade två 

icke-vita huvudkaraktärer, så var utrymmet mer jämlikt i det förstnämnda läromedel då det i 
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Diamantjakten gavs klart mer utrymme åt vita både i representation samt utrymme bland både 

huvudkaraktärer och resterande karaktärer. I Briljant svenska finns dock problematiken att endast 

vita karaktärer namngetts med undantag för den icke-vita huvudkaraktären. Detta är ett tecken på 

osynliggörande av minoriteter som kan leda till bland annat en känsla av utanförskap. 

I båda läroböckerna ställde sig författarna neutrala till vilka intressen och aktiviteter 

huvudkaraktärerna utövade, vilka kan anses vara typiskt svenska. Mottagare av läromedlen har 

nödvändigtvis inte erfarenhet av många andra intressen eller aktiviteter än de som vanligtvis 

erbjuds i Sverige och behöver därför inte ha stor påverkan på deras identitetsskapande. 

Båda läromedlen reflekterar ett mångkulturellt samhälle, men de underliggande budskap som 

identifierats i framförallt Diamantjakten är problematiska. Det är inte endast representation som 

spelar roll i ett barns identitetsskapande även om det påverkar att ha karaktärer att identifiera sig 

med. När det kommer till vad som normaliseras och inte, har även vilken typ av utrymme och till 

hur stor del olika människor är delaktiga, betydelse. 
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Konklusion 

Som svar på studiens forskningsfrågor förekommer vita och icke-vita karaktärer i både bild och 

text i de aktuella läromedlen, vita med 52 respektive 63 procent av bilderna; det finns dock 

karaktärer för många olika mottagare att identifiera sig med. Den kvalitativa textanalysen visade 

att det i Diamantjakten finns problematik i hur icke-vita karaktärer framställs och läroboken 

befäster stereotyper samt vithetsnormen snarare än motverkar dem. Det finns stereotypiska 

tendenser även i Briljant svenska men inte i samma utsträckning. Arbetet visar att även om det 

finns olika karaktärer att identifiera sig med utseendemässigt så kvarstår problematiken där främst 

icke-vita framställs på ett visst sätt som förstärker stereotyper och reflekterar inte dagens samhälle 

likväl som att det inte motverkar fördomar. Här finns möjligheter till att vidare kritiskt granska 

fler läromedel för att få en mer generell och konkret bild av hur läromedelstexter porträtterar 

olika människor idag. Att tillägga är att även kön kan inkluderas i liknande framtida forskning och 

analyser: hur vita och icke-vita karaktärer i relation till deras kön porträtteras. Utöver det kan med 

fördel, som tidigare nämnts (se avnitt Avgränsning), liknande studier fördjupas och använda 

underkategorier till begreppet icke-vit, för att få fram föreställningar och strukturer kring 

människor och karaktärer med olika nyanser av hudfärg. 

Analysens resultat visar att det är intressant och viktigt att vidare utföra studier över läromedel 

som används i skolan för yngre elever. Det går inte att avgöra om författarna gjort medvetna val 

av huvudkaraktärer och bakgrundsinformation om de inte tillfrågas, dock reflekterar 

läroböckerna ett mångkulturellt samhälle, men resultatet och budskap är väldigt olika. Eftersom 

böcker har stor inverkan på barns identitetsskapande är det viktigt att de ansvariga är medvetna 

om att de bidrar till vad som normaliseras (Berry & Asamen, 1993, s. 5; Hübinette, Hörnfeldt, 

Farahani & Léon Rosanes, s. 49). Precis som det som diskuteras i tidigare avsnitt är det 

underliggande budskap som förmedlas i Diamantjakten ytterst problematiska även om icke-vita 

representeras. Det är inte endast representation som spelar en roll i barns identitetsskapande, 

även om det påverkar att ha någon att identifiera sig med (Banér, 2002, s. 13-23). Vilken typ av 

utrymme och till hur stor del olika människor och karaktärer är delaktiga har även det betydelse, 

speciellt när det berör vad som normaliseras och inte (Hall, 1997, s. 259, 273). Att ett av 

läromedlen har denna problematik och det andra tenderar till det i vissa sammanhang visar att fler 

analyser av detta slag med mer kvalitativ inriktning är av intresse, då stereotyper och förtryck är 

något som vill motverkas i svenska skolan (Skolverket, 2011). Om alla läromedel som säljs och 

förekommer i svenska skolor befäster vithetsnormen och andra stereotyper är det av vikt att detta 

synliggörs i det offentliga, så att problemet kan åtgärdas och mer medvetna läromedel kan 

produceras. För att både underlätta identifikationsprocessen hos barn men också motarbeta 

rasism och diskriminering. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Diamantjakten  

Namn Hudfärg Sysselsättning 

Cesar Icke-vit Elev 

Asta (Ekegren) Vit Elev 

Bea Icke-vit Elev 

Olle (Bibers) Vit Lärare 

Maja Vit Lärare 

Sam (Bilo) Icke-vit Elev 

Sigge Vit Elev 

Lisa Okänt Elev 

Luis Okänt Elev 

Teddy Vit Elev 

Torsten Okänt Okänt 

Hickeman Föremål - 

Maj-Björn Föremål - 

Gun-Erik/Ann-
Bengt/Tor-Margit 

Föremål - 

Tabell 7. presenterar de namn kopplat till person som förekommer i Diamantjakten. 
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Bilaga 2. Briljant svenska 

Namn Hudfärg Sysselsättning 

Emil Vit Elev 

Mila Vit Elev 

Ali Icke-vit Elev 

Marko Vit Lärare 

Ulla Vit Doktor 

Oskar Vit - 

Anton Vit - 

Nils Vit - 

Ture Vit - 

Lisen - Katt 

Bullen - Hund 

Fenix - Fågel 

Peggy - Hund 

Molle - Häst 

Tabell 8. presenterar de namn kopplat till person som förekommer i Briljant svenska. 
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Bilaga 3. Bilder från Diamantjakten  

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Illustrationen visar Asta, Bea och Cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Illustrationen visar Asta, Bea och Cesars lärare Olle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Illustrationen visar Bea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Illustrationen visar Asta och det nyinflyttade paret. 
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Bilaga 4. Bilder från Biljant svenska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Illustrationen visar Ali, Mila och Emil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Bild 6. Illustrationen visar Emil, Mila och Ali hemma hos Emils farföräldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Illustrationen visar bibliotikaren tillsammans med Ali. 


