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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att i tre läromedel analysera hur genus och etnicitet konstrueras 

och framställs med hjälp av text och bild i olika sociala kontexter. Detta sker genom en visuell 

textanalys av tre läseböcker skapade för årskurs Fk-3 tryckta mellan 2000- 2007. De böcker 

som analyseras i studien är Vi läser. Andra boken, Läs med oss. Mer om Ola, Elsa, Leo och de 

andra samt Kom och läs! Mer om Moa och Mille B. I analysen delas berättelserna i böckerna 

upp i tre sociala kontexter: Familjen, Skolan och Fritidsaktiviter med vänner.  

I resultatet framkommer att det i framställningen och konstruktionen av genus i läseböckernas 

berättelser finns ett övergripande fokus på könsskillnader. Dessa könskillnader betonades 

genom att tillskriva karaktärerna olika roller, beteenden och utseenden. Beroende på i vilken 

kontext som genus konstruerades framstod vissa av aspekterna som viktigare än andra. Till 

exempel kopplades konstruktionen av genus i familjekontexten till stor del till tillskrivandet 

av (traditionella) roller i hushållet och i skolkontexten låg fokus mer på utseendemässiga 

attribut. Gällande framställningen och konstruktionen av etnicitet framkommer ett 

övergripande skapande av avgränsning och en känsla av ”vi” och ”dem”. Denna avgränsning 

skapas beroende på kontext med hjälp av tillskrivandet av utseende- och beteendemässiga 

attribut, betydelsebärande symboler. Denna avgränsning skapas även genom bildernas 

komposition samt de sociala processer personerna i bilderna involveras i. 
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1. Inledning 

En aspekt av undervisning i grundskolan som jag som lärarstudent observerat under min 

verksamhetsförlagda utbildning är att läsinlärningen utgör en stor del av undervisningen i 

årskurs 1-3. Det leder i sin tur till att läseböcker är ett läromedel som finns och används i de 

flesta klassrum. Då eleverna i dessa årskurser är så pass unga som 7-9 år är de i full färd med 

att skapa sig en egen världsåskådning och utvecklas som individ med hjälp av allt och alla i 

sin omgivning. Då skola är en stor del av dessa elevers vardag så får det som de kommer i 

kontakt med i skolan en stor påverkan på deras utveckling. Läromedel såsom läseböcker kan 

då komma att utgöra en viktig källa för idéer och tankar om hur verkligheten ser ut och 

fungerar. 

Sedan 1991 finns inte längre någon statlig granskning av läromedel som används i skolans 

undervisning. Kravet på kvalitetssäkring och granskning av läromedel kan idag sägas ligga på 

producenter, konsumenter, föräldrar och Skolverket (Carlson & von Brömssen, 2011, 21).  

Läromedelstexter tillhör en textgenre som når ut till en stor publik som aktivt bearbetar 

innehållet, vilket leder till att läromedelstexter även kan tänkas ge en sorts gemensam mening 

till sina läsare (Skolverket 2006, 17). Det är i och med dessa aspekter samt att innehållet i 

läromedel kan ses som meningserbjudanden för eleverna viktigt att genomföra analyser av 

läromedelstexter (Skolverket 2006, 17).  Både Selander (2003, 238) och Englund (2006) lyfter 

dock fram det faktum att forskning om läromedel, både i Sverige och internationellt, behöver 

utökas och att få artiklar skrivs om ämnet. Detta är även något som Carlson och von 

Brömssen (2011) håller med om och menar att det gäller fortfarande.  

Aspekter som genus och etnicitet är i dagens samhälle väl etablerade i både vardagen och 

skolan. I läroplanen för grundskolan (Lgr11) kan man bland annat läsa följande: 

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

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

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt 
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser (Skolverket, 2011, 7). 

Utöver en nolltolerans mot diskriminering har även skolan ett ansvar att jobba för en jämställd 

skola för alla. I läroplanen kan man läsa: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.  
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Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet (Skolverket, 2011, 8). 

Ett verktyg för lärare och skolan i det främjande arbetet för en jämställd skola skulle kunna 

vara en kollektiv medvetenhet om vad de läromedel som används kan tänkas innehålla för 

värderingar och schablonbilder. Genom denna medvetenhet kan lärare då antingen byta 

läromedel eller utforma sin undervisning på ett sådant sätt att läromedlet kan bli underlag för 

en öppen diskussion. 
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2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att i tre läromedel analysera hur genus och etnicitet konstrueras 

och framställs med hjälp av text och bild i olika sociala kontexter.  

Frågeställningar: 

 Vilka sociala kontexter beskrivs i de olika texterna? 

 

 Hur konstrueras och framställs genus och etnicitet i dessa kontexter? 

 

 Finns det skillnader och/eller likheter mellan de olika kontexterna? 

 

 Utmanas/ ifrågasätt framställningarna av genus och etnicitet i texten? 

 

 Finns det skillnader och likheter mellan de olika läromedelstexterna?  
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3. Tidigare forskning 

Selander (2003, s.211) använder sig i sin sammanställning av det svenska forskningsfältet 

fram till 2002 av en modifierad version av Choppins (1992) kategorisering av studier av 

läromedel och pedagogiska texter.  Denna kategorisering bygger på en fyrfaldig indelning. De 

fyra kategorierna är system-och processanalyser, produktanalyser, receptions-och läsforskning 

och designstudier (Selander 2003, 211-212). Inom kategorin system-och processanalyser 

ingår bland annat produktionen och spridningen av läromedel men även inramning, val och 

bruk av densamma (Selander 2003, 212). Till kategorin produktanalyser räknas den 

läromedelsforskning som bedrivs inom ämnesdidaktik, diskursanalys och historiska analyser 

(Selander 2003, 214-215). Syftet med denna studie är att se på framställningar av och 

analysera givna aspekter i textens innehåll kommer fokus i denna del ligga på att lyfta fram 

exempel på process- och produktorienterad forskning. 

3.1 Läromedels innehåll och funktion 

Läromedelstexter såsom läseböcker är texter som möjligen kan innehålla schablonbilder som 

om de inte analyseras och granskas kan leda till att fördomar befästs och reproduceras 

(Carlsson & von Brömssen 2011, 16). Utöver dessa aspekter menar Ajagán-Lester (1999, 

122) att pedagogiska texter eller läroböcker dels kan ses som ett didaktiskt verktyg som 

informerar, förmedlar kunskaper och presenterar förklaringar. Ajagán-Lester (1999) lyfter 

fram att läroböcker även kan tänkas ha en selektiv funktion i och med hur den organiserar 

kunskap genom att välja ut och kombinera vissa värderingar och kunskaper. Eilard (2009, 98) 

lyfter fram att denna implicita fostrande funktion kan tillskrivas läromedel då de i dagens 

samhälle kan ses som en del av det totala ”mediebruset”. Pedagogiska texter kan välja att 

eliminera vissa värderingar, kunskaper, världsåskådningar eller kulturella traditioner och 

accentuera andra. Genom detta kan lärobocken reproducera vissa världsåskådningar medan 

andra helt eller delvis osynliggörs (Ajagán-Lester, 1999, 122). Texterna i läseböckerna kan 

också tänkas vara rekonstruktioner av en verklighet som bygger på samhällets rådande 

normer, ideal och värderingar. I och med detta blir då böckerna förmedlare av samhällets 

rådande normer och ideal (Eilard, 2009, 98).  Även Grahn (2008, 17) lyfter, med hänvisning 

till Fairclough (2001), fram att läromedel inte bara kan ses som bärare av dessa olika 

föreställningar eller diskuser. Läromedel bör även ses som en bidragande del i skapandet av 

diskurser (Grahn, 2008, 17).  
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Det faktum att läsebokstexter används i skolan och i undervisning kan tänkas innebära att 

läseböcker bör betraktas som mer fostrande än barnlitteratur (Eilard, 2009, 98).   

3.1.2 Representation & konstruktion av genus i läromedel 

Angerd Eilard gav 2008 ut avhandlingen Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och 

omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007. Syftet med denna avhandling är att synliggöra 

och utforska representationer av genus, etnicitet och generation i läseböcker som sedan 1962 

och fram till 2007 används eller har använts i den svenska grundskolan (Eilard, 2008, 23). 

Utöver detta vill Eilard (2008, 24) även inspirera till ett i framtiden kritiskt förhållningssätt till 

användandet av text och kommunikation i klassrummet. Det empiriska materialet i 

avhandlingen är avgränsat till att enbart innefatta läseböcker. Dessa läseböcker har valts då de 

kan ses i egenskap av ett didaktiskt verktyg och en pedagogisk artefakt och på så sätt ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv kunna belysa aktuella aspekter av undervisningens innehåll 

(Eilard, 2008, 24). Läseböckerna har inte valts som empiriskt material utifrån aspekter av 

läsinlärning eller läsutveckling (Eilard, 2008, 24). Representationen av genus i läseböckerna 

visade sig ta sig olika uttryck genom historien. Under 60-talet befästes bilden av den 

patriarkala familjen med pappan som familjeförsörjare, hemmafru och väluppfostrade barn 

(Eilard, 2008). Gränserna mellan könens ansvarsområden var i 60-talets läseböcker 

fortfarande tydliga men under övergången mot 70-talet förändras synen mot det, som det 

samhällets tidsanda ansågs mer politiskt korrekt, och skildringarna blir mer socialrealistiska. 

Ansvarsområden skiftar och gestalter som den nya androgyna flicktypen med kortklippt hår 

och byxor börjar dyka upp i böckerna (Eilard, 2008). Under mitten av 80-talet blir 

skildringarna mer humoristiska men från och med slutet årtiondet och in på 2000-talet hamnar 

fokus återigen på könskillnader. I böckerna lyfts aspekter som relationer och utseende och det 

gamla idealet med kärnfamiljen övergår i ett heterosexuellt tvåsamhetsideal som genomsyrar 

alla relationer, både bland barn och vuxna (Eilard, 2008).  

Med utgångspunkt i kritisk diskursanalys, postkolonial teori och genusperspektiv så 

dekonstruerar Eilard (2004) texten i en läsebok för grundskolan för att påvisa hur implicita 

ideal och värderingar tillsammans kan konstruera genus och etnicitet. Huvudkaraktärerna, en 

pojke och en flicka, beskrivs i böckerna i relation till andra barn med olika etnisk och social 

bakgrund. Budskapen i boken kan ses som motsägelsefulla. Flickorna kan dels se uppmuntras 

till ett västerländsk kvinnoideal och ”normalbeteende” medan pojkar till stor del tillåts 

anpassa sig efter att vara individuella och barnsliga (Eilard, 2004).  
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Denna föreställning utmanas och ges motstånd i och med förekomsten av en ”pojkflicka” och 

den kvinnliga huvudkaraktärens försök till att vara självständig. Då båda dessa karaktärer i 

texten blir symboliskt kuvade menar Eilard (2004) att det skrivs fram tydliga signaler om vad 

som anses vara ett normalt ”flickbeteende”. Att särskilja pojkar och flickor är även vanligt i 

lärotexter riktade mot ämnet idrott, vilket leder till att dessa läromedel medverkar i skapande 

av genus (Grahn, 2008, 17). I dessa idrottsläromedel samsas ämnesspecifika regler och 

metodik med beskrivningar av barn och ungdomar vars mål är att ge läraren en bild av hur de 

”är”. Dessa beskrivningar innehåller aspekter såsom, hur de ska tränas på bäst sätt och 

fysiologisk och biologisk utveckling (Grahn, 2008, 17). Genuskonstruktioner i läromedel som 

dessa kan ses utifrån två aspekter, dels kan de bidra till att reproducera kollektiva 

föreställningar om kön som finns inom exempelvis idrott. Dels kan de tänkas utmana dessa 

föreställningar (Grahn, 2008, 17). 

Detta fokus på könsskillnader och reproduktion av traditionella köns- och genusnormer i 

läromedel går även att se i internationell forskning. Jackson och Gee har gjort en 

undersökning av genuskonstruktioner i ett urval av nyzeeländska läseböcker mellan 1950-

2000.  Trots att det nyzeeländska samhället genomgått övergripande förändringar över denna 

tidsperiod så hade innehållet i läseböckerna i stora drag inte förändrats. Traditionella 

heteronormativa köns- och kärnfamiljsmönster hos kvinnor, män och pojkar framträdde 

genomgående i de undersökta böckerna (Jackson & Gee, 2005). Framställningen av flickor i 

böckerna visade upp ett mer komplext mönster då de succesivt tillägnade sig aktiviteter och 

markörer som traditionellt sett tillskrivits manlighet samtidigt som de även tillskrevs 

traditionellt kvinnliga kläder (Jackson & Gee, 2005).  

3.1.3 Representation & konstruktion av etnicitet i läromedel 

Gällande representation av etnicitet i läromedel så fann Eilard (2008, 149) i sin avhandling att 

de studerade läromedel som kom ut under 60-talet saknade någon annan representation av 

etnisk tillhörighet än den svenska i sina huvudtexter. Den representation av ickesvensk 

etnicitet som dock förekom var i form av inflikade berättelser. Eilard (2008,149) menar att på 

grund av detta i dessa texter handlar om ett skapade av ”vi” och ”dem”, där ”dem” befinner 

sig utanför vårt lands gränser vilket i vissa fall sätts ihop med bilden av en diffus och svunnen 

tid. Under tiden mellan slutet av 60-talet och fram till 2005 har framställningen gått från ett 

tydligt skapade av ”vi” och ”dem” och nästan helt avsaknad av annan etnicitet än den svenska 

till ett inkluderande av mångfald, både diskret och uppenbart (Eilard, 2008).  
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Dock framställs den svenska kulturen som den mer eftersträvansvärda i läseböckerna från 

1994-2005 vilket leder till att det fortfarande framträder ett mer eller mindre tydligt ”vi” och 

”dem” perspektiv (Eilard, 2008). Eilard (2004) finner även i den tidigare nämnda 

dekonstruktionen av en läsebok att författaren väljer att utnyttja kategorisering för att göra 

verkligheten överskådlig. Genom att författaren endast lyfter fram barn av ickesvensk etnicitet 

och beskriver dessa med hjälp av detaljer i barnens utseende och beteenden och helt utesluter 

svenska barn så skapas ett tydligt ”vi” och ”dem” perspektiv. Exempel på sådana detaljer som 

lyfts fram av författaren i texterna är klädesplagg som exempelvis sjal, hudfärg (kolsvart) och 

brytning (Eilard, 2004, 247). Eilard (2004, 247) menar att det som inte lyfts fram i texten, i 

detta fall svenska barn, underförstått blir det ”normala” och den norm som det andra jämförs 

med. Ett av de vanligaste sätten att kategorisera världen är att markera olikhet gentemot 

andra, på detta sätt kan människan samtidigt också konstruera sin identitet (Eilard, 2004, 247). 

Betydelse i det fallet skapas i kontrasterna och fixeras sedan tillfälligt och neutraliseras i 

språket och förs sedan vidare i mänsklig interaktion, i vilken innebörden eller betydelsen 

antingen reproduceras eller omförhandlas och förändras (Hall, 2002, refererad i Eilard, 2004, 

247). 

Skapandet av ”vi” och ”dem”, invandraren som främmande och det svenska som norm går 

även att se i läromedel för svenska som andra språk (Mattlar, 2011; Carlson, 2011). Även i 

läromedel med målgruppen invandrare eller individer i behov av svenska som andra språk 

använder författaren detaljer och objekt i beskrivandet av invandrare (Mattlar, 2011, 192-

193). Exempel på sådana aspekter är matprodukter (kebab, pitabröd), klädesplagg (sarong) 

och liknande. Alla dessa aspekter menar Mattlar (2011, 193) kan relateras till en upplevelse- 

och konsumtionsorienterad ytlig mångkulturalism. Tidigare har både Mattlar (2008) och 

Carlson (2002) studerat läroböcker och texter kopplade till svenska som andra språk både för 

barn och vuxna utifrån aspekter av ideologi och syn på kunskap och lärande. Mattlar (2008) 

fann att texterna överlag har ambitionen få sin målgrupp att anamma svenska värderingar om 

sekularisering, jämställdhet och barnuppfostran. Carlson (2002) har i sin studie fokus på 

aspekter såsom genus, etnicitet och svensk självbild. I resultatet framkom att de undersökta 

läromedlen, i likhet med Mattlars (2008) resultat, reproducerade de rådande 

samhällsnormerna. 
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4. Material & Avgränsning 

Det finns ingen officiell definition av begreppet läromedel (Skolverket, 2006, 15). I denna 

studie kommer begreppet läromedel att innefatta läroböcker utgivna av läromedelsförlag och 

speciellt inriktade mot användning i skolan. Alla läromedel denna studie är utgivna eller 

nytryckta mellan åren 2000-2007och är skapade för användning i årskurs Fk-3. Denna 

årsmässiga avgränsning görs då det är mer relevant för studien att se hur de studerade 

aspekterna framträder i läromedel som används i skolan idag. Likt Eilard (2008) avgränsas det 

empiriska materialet i denna studie till läseböcker i egenskap av didaktiskt verktyg och 

pedagogisk artefakt. Materialet har valts och kommer att analyseras utifrån aspekten att 

läseböcker kan ses som bärare av värderingar, kunskap och världsåskådningar och inte utifrån 

läsinlärning- eller lästräningsaspekter. Då fokus i analysen kommer ligga på hur eller på vilket 

sätt aspekter framställs och inte hur ofta eller mycket de förekommer i texterna så kommer de 

delar där de specifika aspekterna återfinns att lyftas fram. Alla böcker har en 

vardagsanknytning och både platserna och aktörerna i boken är igenkännbara och kan tänkas 

vara lätta för barnen att relatera till. I analysen kommer böckerna delas in i ett antal delar 

utifrån de sociala kontexter som finns representerade och varje del kommer sedan analyseras 

för sig och jämföras. 

4.1 Materialöversikt  

Här nedan följer en beskrivning av det material som kommer bli föremål för analys i denna 

studie. 

Vi läser. Andra boken är skapad av Bolldén, Dalmo, Borrman och Stark för Liber AB 1991 

och senaste trycket är från 2007. Boken ingår i lässerien Vi läser som innefattar läse-, 

övnings- och lärarböcker för varje årskurs mellan åk. 1-3. Enligt förlaget så förenas i dessa 

böcker beprövad läsmetodik med spännande och roliga texter (www.liber.se) Boken kan delas 

upp i tre olika delar: huvudberättelsen Tor och hans värld, Fakta och slutligen Sagor (verser 

och dikter). För denna uppsats kommer analysen avgränsas till att gälla berättelsen Tor och 

hans värld. Denna berättelse är skriven av Ulf Stark och bilderna till den är skapade av Leif 

Eriksson. Berättelsen handlar lågstadieeleven Tor, hans familj och hans vänner. I berättelsen 

får läsaren följa med Tor från och med att när han under sommarlovet umgås med sin farmor 

och syster och sedan hela skolåret till början av nästa års sommarlov. Under berättelsens gång 

får läsaren också stifta bekantskap med Tors familj, vänner och klasskamrater och följa med 

dem i deras vardag, både på fritiden och i skolan.  
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Läs med oss. Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra är skapad av Kerstin Sundh och Ewa 

Malmborg och utgiven av Natur och Kultur 2005. Denna bok ingår i serien Läs med oss och 

är en fristående fortsättning på läseböckerna om Ola, Elsa och Leo för årskurs 1. Lässerien 

benämner förlaget som en klassiker inom läsinlärning och hävdar att den vilar på en trygg 

vetenskaplig grund och stämmer väl överens med Lgr11 (www.nok.se). I texten får läsaren 

möjlighet att återigen följa med kompisarna Ola, Elsa och Leo i deras vardag. Utöver detta får 

läsaren nu också stifta närmare bekantskap med andra personer runt om de tre vännerna 

såsom syskon och andra klasskamrater och nya vänner. 

Kom och läs! Mer om Moa och Mille B är skriven av Moni Nilsson Brännström och 

illustrationerna är gjorda av Jonas Burman. Boken är utgiven av Natur och kultur 2000. Mer 

om Moa och Mille B ingår i lässerien Kom och läs! som enligt förlaget består av nivåindelade 

moderna berättelser om barn idag. Dessa böcker hävdar förlaget är även baserade på en 

vetenskaplig grund (www.nok.se). I boken får man som läsare återigen följa med kusinerna 

Moa och Mille som nu ska börja i årskurs 2. Berättelsen börjar i slutet på sommarlovet och 

löper sedan genom hela skolåret till början på nästa års sommarlov. I berättelsen tas olika 

aspekter av vardags- och skollivet upp till störst del ur barnens perspektiv. Några exempel på 

sådana aspekter som tas upp är kompis- och kärleksrelationer, orättvisor och skilsmässor. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Analysen av läromedelstexterna i denna studie kommer ta utgångpunkt i centrala tankar och 

begrepp inom semiotiken samt begreppen etnicitet och genus. 

5.1 Semiotik 

Enligt nationalencyklopedin definieras semiotik som det systematiska studiet av tecken och 

andra betydelser, inklusive de icke-språkliga (www.ne.se). John Fiske (2001, 61) beskriver 

semitiotiken som studiet av tecken och dess sätt att fungera. Vidare menar Fiske (2001, 61) att 

semiotiken studerar tre huvudområden, själva tecknet, de koder och system som tecken kan 

organiseras i och de kulturer i vilka dessa koder och tecken verkar. Gällande själva tecknet så 

studeras inom semiotiken olika varianter av tecken, hur dessa på olika sätt förmedlar 

betydelse och hur dessa tecken står i relation till personer som utnyttjar dem. Då tecken är 

något som är skapat av människan så kan de endast förstås utifrån hur människor faktiskt 

använder dem (Fiske, 2001, 61). När det gäller studiet av koder och system så omfattas dels 

de sätt som många koder har utvecklats för att bemöta ett samhälles eller kulturs krav. Dels de 

sätt som koder utvecklats för att utnyttja de kommunikationskanaler som finns för överföring 

av dem (Fiske, 2001, 61). Slutligen menar Fiske (2001, 61) att den kultur inom vilken dessa 

tecken och koder är verksamma i sin tur är beroende av användning av dessa tecken och koder 

för sin egen existens och form. Inom semiotiken ligger fokus i första hand på texten och 

mottagaren av denna text anses vara mer aktiv än i vissa andra processmodeller. Användare 

av semiotiken använder oftare termen ”läsare” istället för mottagare då detta kan antyda en 

mer aktiv roll och att läsning är något vi lär oss att göra; därmed påverkas textens innehåll och 

betydelse av läsarens kulturella erfarenhet. Läsaren kan i och med detta också tänkas hjälpa 

till att skapa textens betydelse genom att låta sina erfarenheter, attityder och känslor påverka 

den (Fiske, 2001, 61-62).  

5.1.2 Etnicitet 

Etnicitet definieras enligt nationalencyklopedin som en identifikation med eller känsla av 

tillhörighet till etnisk grupp (www.ne.se). Hylland Eriksen (1998) menar att en gemensam 

nämnare för de flesta definitioner av etnicitet är att de berör klassificering av människor och 

grupprelationer. I denna studie kommer de aspekter av begreppet etnicitet som lyfts fram 

inom socialantropologin att användas.  

http://www.ne.se/
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Inom socialantropologin betecknar etnicitet aspekter på relationer mellan grupper som av 

både sig själva och andra betraktas som kulturellt särpräglade (Hylland Eriksen, 1998, 13). 

Denna etnicitet skapas och vidmakthålls enligt Hylland Eriksen (1998, 9) till stor del i det 

sociala livet på en vardagsnivå. Vidare menar Hylland Eriksen (1998, 9-10) att det är genom 

sociala situationer och möten samt människors sätt att handskas med livets utmaningar som 

denna etnicitet uppstår och blir relevant. Då etnicitet är en socialt och kulturellt definierad 

företeelse så hänvisar den inte till ”objektiva” kulturskillander utan till den mer sociala 

kommuniceringen av olika kulturella skillnader (Hylland Eriksen, 2000, 285). I och med detta 

kommer det som utgör en relevant etnisk skillnad därför att variera. Det som konstituerar 

etnicitet eller de kriterier för kulturella skillnader som görs relevanta av aktörer kan bland 

annat vara klassificeringar grundade på uppfattningar om utseende, kläder, ekonomisk 

verksamhet, religion eller språk. Det kan också vara en kombination av dessa faktorer 

(Hylland Eriksen, 2000, 285). En gemensam nämnare för de vitt skilda kontexter som skapas 

är att medlemmarna av olika grupper anser att de har ett gemensamt ursprung och att de på 

vissa väsentliga områden är annorlunda än andra grupper. Det måste dock poängteras att vad 

som anses vara en väsentlig kulturell skillnad kan variera stort från samhälle till samhälle 

(Hylland Eriksen, 2000, 285). 

5.1.3 Genus 

Genus definieras enligt nationalencyklopedin som ett begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och uppfatta de 

olika handlingar, föreställningar och idéer som tillsammans skapar människors sociala kön 

(www.ne.se). Hylland Eriksen (2000,133) lyfter fram att det finns två fundamentala sätt att se 

på skillnader mellan kvinnor och män. Dels finns vissa biologiska skillnader och på denna 

nivå är det mer vanligt att använda begreppet ”kön” istället för genus. Dels finns även sociala 

och kulturellt kodifierade och institutionaliserade skillnader som benämns med termen 

”genus” (Hylland Eriksen, 2000, 133). Hylland Eriksen (2000, 133) menar fortsatt att alla 

mänskliga samhällen begreppsliggör någon form av skillnader mellan kvinnor och män och 

att dessa skillnader betraktas som viktiga i vissa avseenden. Om genus ska studeras görs detta 

bäst som relation, det vill säga att män definieras i relation till kvinnor och kvinnor i relation 

till män. Denna relation kommer dock betraktas oliks inom olika samhällen (Hylland Eriksen, 

2012, 133). I denna studie kommer begreppet genus användas för att beskriva de sociala och 

kulturella skillnader mellan män och kvinnor som framställs och konstrueras genom 

tillskrivandet av beteenden, objekt eller preferenser och i relation till varandra. 
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6. Metod  

6.1 Multimodal & visuell textanalys 

Bearbetningen av det empiriska materialet kommer att ske utifrån premisserna av en visuell 

textanalys. Denna form av textanalys tar utgångspunkt i tanken att det skrivna språket inte 

alltid ensamt spelar huvudrollen för tolkningen av en text utan att illustrationer och bilder 

även har central roll (Björkvall, 2012, 307). Björkvall (2012) menar att en alltför språklig 

orientering av textanalys kan leda till att vissa samhällvetenskapliga frågor som aktualiseras i 

texten kan missas. Denna tanke gäller inte bara massmediala texter såsom webbsidor och 

reklamtexter utan kan även appliceras på till exempel läroböcker (Björkvall, 2012, 307). I 

allmänhet associeras begreppet text ofta enbart till det skrivna språket men i allt fler texter 

samspelar språket med bilder och andra visuella inslag. En visuell textanalys utgår dock ifrån 

ett utvidgat multimodalt textbegrepp som innefattar både språk, bild och illustrationer och 

som kan benämnas just visuell text (Björkvall, 2012, 310). I denna visuella textanalys 

kommer aspekterna symbolisk interaktion, komposition och den ideationella funktionen att 

behandlas. Målet med dessa tre aspekter är att belysa och identifiera olika typer av betydelser 

i texten (Björkvall, 2012, 312). I denna studie kommer dessa betydelser vara kopplade till 

konstruktion och framställning av genus och etnicitet. Utöver dessa aspekter kommer även 

semiotiska begrepp att användas.  Detta intresse för betydelser hos texter leder dock till att en 

reflektion över analysens förklaringsvärde måste genomföras. Betydelserna i texter är aldrig 

statiska eller på förhand givna. Dessa betydelser är dels bundna till de kontexter och kulturer 

som de är en del av. Dels också till både författarens (textskaparens) och läsarens 

(betraktarens) förkunskaper och intressen (Björkvall, 2012, 312). I och med detta så talas det 

både inom den multimodala och kritiska diskursanalysen samt den kritiska lingvistiken om 

betydelsepotentialer. Björkvall (2009, 15) menar att dessa betydelsepotentialer kan förklaras 

som möjliga betydelser i texten som kan uttryckas i olika sammanhang. Texten kan då tänkas 

innehålla ett antal potentiella betydelser som betraktaren kan uppfatta eller inte, aktivt välja 

bort eller utnyttja för sin tolkning (Björkvall, 2012, 312).   
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6.2 Analysverktyg och begrepp. 

Konnotation 

Konnotation är ett semiotiskt begrepp som innebär ett ord eller teckens associationer och 

bakomliggande/medföljande betydelse. Till skillnad från konnotation är denotation ett ord 

eller teckens grund- eller ordboksbetydelse (Samuelsson, 2008).  Dessa associationer eller 

betydelser är i många fall emotionellt laddade och de finns på olika nivåer. Dels kan det sägas 

finnas kulturella konnotationer då alla bilder, texter eller ljud som människor uppfattar tolkas 

och förstås utifrån kulturellt inlärda koder. Det kan också talas om individuella konnotationer 

då text, bild och ljud även kan tolkas utifrån personliga erfarenheter (Samuelsson, 2008; 

www.ne.se).  

Symboler 

Filosofen och semiotikern C.S. Pierce delade in tecken i tre typer: ikon, index och symbol 

(Fiske, 2001, 70). Pierce menade att varje tecken bestämdes av sitt objekt. Pierce kallar ett 

tecken vars samband med objektet är en fråga om konvention, överenskommelser eller regler 

för symbol. En symbol är ett tecken som med mer eller mindre säkerhet kommer att tolkas 

som en denotation av objektet, till exempel det röda korset eller siffror (Fiske, 2001, 71).  

Komposition 

Komposition i en visuell text handlar bland annat om hur vissa delar av en text ges betydelse 

utifrån var den är placerad i den visuella texten som helhet (Björkvall, 2012, 334). Texten kan 

även skapa betydelse genom att vissa delar av texten läggs fram som om att de hör ihop eller 

inte. Denna användning av textkomposition kallas för sammanbandsskapande och 

avgränsning och behandlar hur delar av texten presenteras i relation till varandra (Björkvall, 

2012, 335). En annan aspekt av kompositionen som också behandlar hur delar i texten 

presenteras i relation till varandra är den som kallas för visuell framskjutenhet. Denna aspekt 

handlar om hur synliga de olika delarna av texten är och detta kan kopplas till ”viktighet”. 

Desto synligare en bild eller annan del av texten är, till exempel om den är större eller mer 

färggrann, desto ”viktigare” är den (Björkvall, 2012, 335). När det gäller sambandsskapande 

och avgränsning så finns det fem huvudsakliga tekniker för att uppnå aspekter i en visuell 

text. Den första tekniken kallas för inramning och går ut på att inramade delar av texten 

symboliskt skiljs från de andra, för att på så sätt säga att denna del inte hör ihop med de andra 

(Björkvall, 2012, 339). Inramningens motsatts är den teknik som kallas överlappning. 
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Överlappning används till skillnad från inramning för att visa på samband eller tillhörighet, att 

dessa delar av texten hör ihop (Björkvall, 2012, 339). Ett annat sätt att skapa både samband 

och avgränsning är med hjälp av avstånd mellan olika delar av en visuell text. Ju kortare 

avstånd mellan två eller flera delar av en visuell text desto starkare känsla av samband. Om 

avståndet istället är långt mellan dem olika delarna skapar en känsla av avgränsning och att 

dessa delar inte hör ihop (Björkvall, 2012, 340). De två slutliga teknikerna, visuellt rim och 

kontrast, kan sägas vara två sidor av mynt. Dessa två tekniker kan även sägas ha två olika 

aspekter, färg och form. Det vill säga att delar av visuella texter som har samma färg skapar 

samband och hör ihop, eller de ”rimmar” färgmässigt. Delar som däremot har kontrasterande 

färger ”rimmar” inte färgmässigt och skapar då avgränsning (Björkvall, 2012, 340).  

Symbolisk interaktion 

Då många visuella texter innehåller bilder av människor så kan det ibland skapas en 

symbolisk interaktion mellan läsaren eller betraktaren av en text och de avbildade (Björkvall, 

2012, 311). Analysen av denna interaktion i visuella texter är ofta kopplad till det som kallas 

en texts interpersonella funktion och belyser frågor om makt, inkludering och exkludering 

från en social grupp. De avbildande människorna kan presenteras som jämlika, över- eller 

underordnade betraktaren av en bild samt kan de även presenteras som en del av betraktarens 

sociala värld eller inte, vilket blir en viktig aspekt i mer kritiska textanalyser (Björkvall, 2012, 

311). De flesta relationer mellan människor innefattar någon form av makt, så är även fallet 

när det gäller symbolisk interaktion genom text (Björkvall, 2012, 314). Den maktrelation som 

innefattas i denna symboliska interaktion har att göra med och påverkas av om makt tilldelas 

de avbildade, betraktaren eller om dessa två presenteras som om de vore jämlika. Uttrycket 

som om spelar en central roll när det kommer till symboliska relationer då den faktiska 

maktrelationen mellan betraktaren och de avbildade är svåråtkomlig (Björkvall, 2012, 314).  

Den viktigaste resursen för att skapa symboliska maktrelationer i visuella texter är 

perspektivet ur vilket de avbildade framställs.  

Björkvall (2009, 52) delar upp dessa perspektiv i tre huvudsakliga vertikala perspektiv eller 

visuella resurser för makt. Dessa tre är ovanifrån-, öga-mot-öga- och underifrån-perspektiv. 

Om ett motiv eller en deltagare avbildas uppifrån eller från ett ovanifrån-perspektiv så 

placeras betraktaren i position där hen ser ner på de avbildade. Detta perspektiv ger så kallad 

betraktarmakt eller placerar betraktaren i en maktposition gentemot de avbildade (Björkvall, 

2009, 52).   
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I ett öga-mot-öga perspektiv kan betraktaren möta de avbildade öga-mot-öga, i samma höjd. 

Detta leder till att det råder en sorts maktbalans och den symboliska relationen blir ´jämlik´ 

(Björkvall, 2012, 315; Björkvall, 2009, 52). Slutligen så tillskriver ett underifrån-perspektiv 

makt åt de avbildade då betraktare då blickar upp från ett ”grodperspektiv” (Björkvall, 

2012,315). Utöver dessa vertikala perspektiv lyfter Björkvall (2009, 54) även fram tre 

horisontella perspektiv eller visuella resurser för engagemang. Dessa är framifrån-, bakifrån- 

och sidoperspektiv. Även dessa horisontella perspektiv är kopplade till makt men mer till 

makt att inkludera eller delvis eller helt exkludera (Björkvall, 2012, 315). I ett framifrån-

perspektiv så kan betraktaren möta den avbildades blick, vilket leder till att perspektivet kan 

tolkas som inkluderade. Det kan även tänkas betyda att den avbildade ingår i betraktarens 

värld eller sociala grupp (Björkvall, 2012, 315). Framifrån-perspektivets raka motsatts är 

bakifrån-perspektivet där personer i texten avbildas med ryggen vända mot betraktaren. Detta 

är ett totalexkluderande perspektiv vilket innebär att den avbildade inte är del av betraktarens 

värld eller sociala grupp (Björkvall, 2012, 315). Mitt emellan detta motsatspar finns 

sidoperspektivet. I detta perspektiv ser betraktaren den avbildade från sida och delar av 

ansiktet kan synas eller helt döljas. Även detta perspektiv skapar en viss exkludering men inte 

på samma nivå som bakifrån-perspektivet (Björkvall, 2012, 315). 

Ideationell funktion 

Texter kan tänkas ha en innehållsfunktion eller aspekt som även inom sociosemiotiken kallas 

för den ideationella metafunktionen (Björkvall, 2012, 311; 2009, 57). I texter kan människor 

presenteras som antingen aktiva eller passiva. Denna aktivitet eller passivitet hos de i texten 

representerande deltagarna kan kallas för processer. Till exempel vem gör vad mot vem, eller 

vilken typ relation har de avbildande deltagarna till varandra? Denna analys av delatagare och 

processer kan då sägas har att göra med hur olika versioner av omvärlden kan målas upp i 

visuella texter och hur människor kan representeras som individer eller i grupper (Björkvall, 

2012, 311). De processer som de avbildade deltagarna kan vara del av kan delas upp i två 

huvudsakaliga grupper eller samlingsnamn. Dessa två grupper är narrativa och konceptuella 

processer (Björkvall, 2012, 328).  

Narrativa processer är visuellt uttryckta processer som alla har den gemensamma nämnaren 

att de innehåller vektorer som skapar dynamiska betydelser där någon gör något, reagerar på 

något eller där något inträffar (Björkvall, 2012, 328). Dessa vektorer kan bestå av till exempel 

en pil, en kroppsdel, ett verktyg eller en mänsklig blick.  
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Den som inom narrativ process utför en handling kallas för aktörer och den som i en narrativ 

process utsätts för någon typ av handling kallas för mål (Björkvall, 2009, 62). Inom gruppen 

narrativa processer kan en ytterligare uppdelning göras i fem huvudsakliga processertyper 

med specifika deltagare knutna till sig. I denna analys kommer processtypen aktionsprocesser 

att utnyttjas. I en aktionsprocess så är själva processen kopplad till den yttre materiella 

verkligheten, utanför den mänskliga kroppen (Björkvall, 2009, 65).  Den deltagare som en 

vektor utgår ifrån i en aktionsprocess kallas, som tidigare nämnts, för aktör och den deltagare 

som en vektor pekar mot kallas för mål. Ett bra exempel på en sådan aktionsprocess är om en 

aktör riktar ett vapen mot ett mål, vilket uttrycker att aktören hotar eller skjuter målet 

(Björkvall, 2009, 65).   

Konceptuella processer representerar till skillnad från narrativa processer olika typer av 

statiska tillstånd och de innehåller inga vektorer (Björkvall, 2009, 71). Dessa konceptuella 

processer kan delas in i analytiska, symboliska och klassificerande processer. I denna analys 

av läromedel kommer analytiska och symboliska processer att undersökas. I analytiska 

processer representeras delar som tillhörande en helhet och hur dessa delar är relaterade till 

denna helhet (Björkvall, 2009, 72). Den helhet eller huvuddeltagare som utgörs av delarna 

kallas i analytiska processer för bärare och delarna i sig kallas för attribut. Ett tydligt exempel 

på detta är att människors kläder ofta kan fungera som attribut. Den person som bär dessa 

kläder blir då i en analytisk process bärare och kläderna, eller delarna, kan ges värden som 

tillsammans hjälper till att bygga upp vissa betydelser kring bäraren (Björkvall, 2009, 72). 

Även i symboliska processer kallas huvuddeltagaren för bärare och kan i dessa processer 

tilldelas betydelse dels av sig själv eller genom ett symboliskt attribut. Till skillnad från 

analytiska processer handlar det i symboliska inte dominerande om relation del-helhet utan 

det handlar mer om vad en deltagare är, kan vara eller i vid bemärkelse betyder genom sin 

existens. Ett exempel på en symbolisk process är när en person, exempelsvis en idrottare, 

placeras vid en svensk flagga. Idottaren blir då bärare och flaggan ett symboliskt attribut som 

representerar att idottaren är svensk (Björkvall, 2009, 73).  
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7. Resultat och analys 

7.1  Sociala kontexter i Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra 

I boken framträder tre tydliga sociala kontexter där karaktärerna är i samspel och relation till 

varandra och andra individer. Dessa kontexter är skolan, hemmet/familjen och 

fritidsaktiviteter med vänner.  

Då boken har flera olika huvudkaraktärer beskrivs ett antal olika familjer, som beskrivs alla 

på något sätt passar in bilden av en kärnfamilj. Det som skiljer familjerna åt är aspekterna 

storlek och etnisk tillhörighet. Dels finns den mer traditionella bilden av en kärnfamilj med en 

mamma, en pappa och två barn som representeras av Elsas familj. Dels finns Olas familj som 

består av Ola, två yngre systrar, lillebror samt mamma och pappa. Sedan finns Leos familj 

som består av Leo, mamma och pappa. Slutligen finns även Ninos familj som består av Nino, 

storasyster Maria, två yngre syskon samt mamma och pappa. Om familjerna kategoriseras 

utifrån den utskiljande aspekten storlek så bildas det i relation till storlek tre grupper vara två 

endast innefattar en familj då endast Ninos och Olas familj har lika många medlemmar. Görs 

samma kategorisering utifrån etnisk tillhörighet bildas två tydliga grupper där Ninos familj 

står i motsatts mot de tre andra. 

Den sociala kontexten skolan utgörs av både tid på lektioner och de aktiviteter och händelser 

som sker under raster.  

Kontexten fritidsaktiviteter med vänner och kommer innefatta aspekter såsom lek, 

promenader och liknande aktiviteter som sker utanför hemmet och skolan. 

7.2 Representation och konstruktion av genus i Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra 

 7.2.1 Genus i familjekontexten 

När det gäller den sociala kontexten av hemmet och familjen så konstrueras genus i boken 

genom att föräldrarna definieras av och ställs i relation till varandra. Barnen i familjerna finns 

i de flesta fall med för att utmana den bild av genus som konstrueras och representeras med 

hjälp av föräldrarna. Genus i familjekontexten introduceras i berättelsen med hjälp av Olas 

familj. Sett till textens analytiska och symboliska process så tillskrivs Olas föräldrar ett antal 

attribut som tillsammans utgör både helheten av deras personer samt ger rollen av mamma 

(kvinna) och pappa (man) en viss betydelse.  
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Dessa attribut tillskrivs inte alltid den ena föräldern direkt i texten utan framkommer i relation 

till hur den andra föräldern framställs, vilka attribut som tillskrivs denne och hur denne agerar 

i texten. Dels tillskrivs Olas mamma attributet av att vara knuten till, och ansvarig för 

hemmet. Detta går att se i texten dels i att Ola beskriver det faktum att mamma inte är hemma 

som något konstigt (Sundh & Malmborg, 2005, 8). Dels går det att urskilja då Olas pappa 

beskrivs på följande sätt när han får veta detsamma. 

 Pappa såg ut som om blixten slagit ner. (Sundh & Malmborg, 2005, 9) 

Fortsatt i denna del av texten ges Olas mamma attributet att vara duktig på och ansvarig för att 

laga maten i familjen. 

– En sån mamma, sa han. Bara ge sig i väg. Hur ska vi klara oss? Inte har hon lagat mat 

heller…(Sundh & Malmborg, 2005, 10) 

Samtidigt beskrivs Olas pappa till en början som osäker och okunnig när det gället köket och 

matlagning.  Detta går att utläsa i texten då Olas pappa själv säger att han inte är någon 

matlagare, han vet inte heller vad han ska göra med köttfärs, samt att han sedan glömmer bort 

att krydda maten och det bränner fast och osar förfärligt (Sundh & Malmborg, 2005, 10-12). 

Det skrivs även fram i texten att det inte är mycket som blir rätt när det gäller dukning när 

mamma inte är hemma och att maten smakar konstigt och inte som när mamma lagar (Ibid, 

13). Ytterligare attribut som tillskrivs Olas mamma är ansvaret för barnen, speciellt Olas 

yngsta bror Åke.  

Och inte visste Ola att det är så mycket pyssel med att lägga Åke. Tvättning, tandborstning, 

letande efter saker som Åke måste ha med sig i sängen. Nallen, trashunden Ruff, apan Kalson 
och en luddig filtbit. Och så ska det läsas en saga. Åke gillar inte Olas läsning. Det låter inte 

som när mamma läser. (Sundh & Malmborg, 2005, 14-15) 

I och med att Ola och hans pappa tillskrivs dessa problem med hushållsarbete, och att de efter 

allt är klart är helt slut (Sundh & Malmborg, 2005, 15), så skapas samtidigt bilden av att dessa 

delar tillhör en annan helhet, Olas mamma. Det framställs i texten att det blir bättre om 

mamma sköter de sysslorna. Ola menar i texten att mamma både gör det snabbare, bättre och 

finare (Ibid, 13). Samtidigt som Olas pappa, och barnen, tillskrivs denna okunnighet 

framträder även en stolthet och känsla av en stor bedrift fram när bland annat matlagningen är 

avslutad. 

Men när maten står framdukad, tycker alla att de varit mycket duktiga. – Man klarar det mesta, 
säger pappa stolt. Inte visste jag att jag kunde göra köttbullar. De hoppas att mamma ska komma 

just nu, så hon får se hur duktiga de varit. (Sundh & Malmborg, 2005, 12) 
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Det faktum att Olas pappa (mannen) framställs känna stolthet och behovet av beröm för 

utförandet av en vardagssyssla kan dels ses som symboliska attribut som förmedlar känslan av 

att detta faktiskt är en stor bedrift för en pappa. Samt kan dessa aspekter ses som delar som 

definierar Olas mamma (kvinnan), då Olas pappa tydligt inte är van vid dem. 

Liknande aspekter av genus och tillskrivandet av liknande attribut går att se även i Leos 

familj.  Till exempel tillskrivs även Leos mamma attribut som förmedlar en koppling till 

skötsel av hemmet och matlagning. 

Pappa har köpt en köksmaskin till mamma; Nu ska du se att mamma blir uppiggad. Den här 

grejen klarar det mesta i matlagningen; Jag är jätteglad, säger mamma. Jag älskar att tvätta 

köksväggar. (Sundh & Malmborg, 2005, 64-65,69) 

I Leos familj, liksom i Olas, definieras och framställs föräldrarna och deras roller i relation till 

varandra. Medan både Leos och Olas mamma ges attribut som tillsammans skapar bilden av 

huslig moder så ges både Ola och Leos pappor attribut som skapar en relativt traditionell bild 

av en man.  

Han älskar tekniska saker, men han är dålig på att läsa beskrivningar. (Sundh & Malmborg, 

2005, 67) 

I kontexten av Leos familj så tas även yrkesaspekten upp kopplat till föräldrarna. Här får 

föräldrarna (man och kvinna) representera varsin yrkesgrupp som sätts i relation till varandra. 

– Just det, säger mamma. Det är alltid telefon till dig. Dag och natt! – Det blir så när man jobbar 
på en tidning. – Jag vet det, säger mamma. Till mig ringer det nästan aldrig. Jag har ingenting 

att göra. – Jag är fotomodell, säger mamma. Jag är van vid att ha ett arbete. – Om du vill ha ett 

arbete så kan du skriva i tidningen om kläder, säger pappa. – Men jag måste få jobba med det 
som jag är van vid. Sådant som jag kan, säger mamma. (Sundh & Malmborg, 2005, 69-70) 

I texten tillskrivs Leos mamma (kvinnan) arbetet fotomodell som både kan ses som ett attribut 

i den analytiska processen samt ett symboliskt attribut. I relation till Leos pappa (mannen) 

tillskrivs yrket fotomodell en lägre viktighet då Leos mamma menar att hon inte har något att 

göra och ingen ringer till henne. Tillskrivning av mindre vikt blir kanske ännu tydligare i och 

med att Leos pappa inte kvalificerar fotomodell som ett arbete. Detta görs genom att han 

direkt efter att Leos mamma poängterat sin vana vid att ha ett arbete erbjuda henne ett arbete 

på tidningen. På detta sätt framställs det yrke som i texten representeras av en kvinna som att 

inte räknas som arbete medan det yrke som representeras av en man blir det riktiga och 

ordentliga.  
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Som tidigare nämnts utmanas dessa framställningar för det mesta av barnen men även av 

andra. Dels utmanas framställningen av Olas mamma (kvinna) av familjens granne Anna som 

tagit hand om de yngre barnen när Olas mamma varit borta. 

Anna såg rufsig och trött ut. – Jag är inte van vid småbarn, sa hon. Bra att du kom. (Sundh & 

Malmborg, 2005, 10) 

Ola är delaktig i att utmana framställningen av att hans pappa (män) inte klara av att sköta 

matlagning och hushållet. 

Leos pappa klarade allting, sa Ola. Leos mamma reste ända till Amerika. Mamma är borta en 
dag; Det vet till och med Ola. Köttbullar, säger han. Det är bara att rulla så dom blir runda. 

(Sundh & Malmborg, 2005, 10-11) 

7.2.2 Genus i skolkontexten 

Genus i skolkontexten representeras tydligt i och med klassens luciatåg där ”alla flickor i 

klassen vill bli Lucia” (Sundh & Malmborg, 2005, 82). I denna kontext blir det tydligt 

framskrivet vilka attribut som i textens analytiska process tillsammans utgör helheten för en 

fysiskt attraktiv flicka och riktigt pojke.  

Men vem ska man rösta på? Britta kanske. Hon är söt. Men hon är liten till växten och har 

kortklippt hår. Anni är också söt. Nog kan väl en lucia vara fräknig? Då är nog Gunnel bättre. 
Lång och ljus. Det är inte nödvändigt att vara söt. Och att hon har utstående öron märks säkert 

inte, när luciakronan kommer på. Så är det Bettan. Ganska söt är hon. Men man kan inte ha en 

lucia som skrattar åt allting. Bettan skulle säkert få ett skrattanfall och tappa kronan. (Sundh & 
Malmborg, 2005, 85) 

Detta stycke text kopplas även ihop med en bild, se exempelbild 1. Om bilden analyseras för 

sig, avskilt från texten framstår alla flickorna som relativt jämnställda. Det finns inget tydligt 

som särskiljer dem från varandra utan istället ges bilden av att alla flickor ihop. Det är alla 

avbildade framifrån och i ett öga-mot-öga perspektiv vilket försätter dem i en jämlik 

maktrelation till betraktaren. Om bilden och texten dock kopplas ihop går det att lyfta ut och 

avgränsa individerna från varandra och se vilka attribut som ger dem betydelse. I texten blir 

det tydligt att utseende är en viktig faktor i beskrivandet av personerna. Det är en av de fyra 

avbildade flickorna som i texten inte beskrivs som eller ges attributet söt. Genom de andra 

attribut som denna flicka tillskrivs i texten går det att plocka ut henne från gruppen och se 

varför hon avgränsas från de andra som inte söt. I texten lyfts det fram ett attribut hos varje 

flicka som gör att de kanske inte är lämpliga som lucia men Gunnel tillskrivs även något mer 

som gör att hon inte hör ihop med de andra, söta flickorna. Det som i bilden särskiljer Gunnel 

från de andra och som inte nämnts i texten är det faktum att hon har glasögon.  



21 
 

I textens symboliska process kan då dessa glasögon tänkas blir ett symboliskt attribut som 

representerar en inte söt (ful) flicka. 

                

Exempelbild 1 (Sundh & Malmborg, 2005, 85) 

Vidare i textens framställs det manliga från två olika aspekter i den fortsatta röstningen på 

lucia i klassen, dels det mer traditionella som representeras av Ola och mer utmanande som 

representeras av Leo.  

Fröken läser på den sista lappen. Hon säger ingenting. Det är mycket stilla i klassen. Så tar 

fröken kritan och börjar skriva på tavlan. Det blir inget streck. Det blir ett nytt namn. OLA 

skriver hon underst i flickraden. Ola blir förskräckligt arg. – Vad är det för idiot? Skriker han. 
Klassen ser sig om efter den skyldige. Leo räcker upp handen och se nästan lite stolt ut. – Men 

Leo, säger fröken. Varför röstar du på Ola? – Han är längst, säger Leo. Lucian ska vara längst 

av alla. Och så är det orättvist att tjejer alltid ska få göra det som är finast och roligast. Det ska 

vara jämlikt, det säger pappa. – Det ligger något i det, säger fröken. Vad tycker klassen? – Jag 
blir aldrig Lucia! Skriker Ola.  (Sundh & Malmborg, 2005, 86-87) 

I texten framträder här två representationer av vad en pojke kan och inte kan göra (manlighet). 

Ola representerar den mer traditionella som uppvisar tydligt upprörda känslor när han förslås 

passa som Lucia. Lucia i den här kontexten är symbol som kopplas till vissa utseendemässiga 

aspekter och en speciell svensk kulturell konnotation. Lucia i en skolkontext är ofta en söt, 

lång flicka med långt blont hår. När denna symbol tillskrivs Ola (man) så reagerar både han 

och den vuxne läraren med förvåning (Ola även med ilska). Denna representation av 

manlighet utmanas då dock av Leo som istället tillskrivs attribut som strävan efter jämlikhet. 

Symbolen lucia kan tänkas ha en annan personlig konnotation för Leo som enbart lyfter fram 

det faktum att en Lucia bör vara lång. 
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7.2.3 Genus i kontexten fritidsaktiviteter med vänner 

Genus i den kontext som varken är kopplad till skolan eller hemmet representeras och 

konstrueras i texten av barnen mer än föräldrarna. I de flesta fall handlar det om vad som är 

”okej” eller ”rätt” göra, tycka eller ha på sig om man är pojke eller flicka. I denna kontext blir 

textens analytiska process tydlig och de två typer av bärare eller huvuddeltagare som skrivs 

fram är pojkar och flickor. När hela kontextens täckts in framgår två tydliga helheter. 

Flickorna tillskrivs dels attribut som rädda för (påsk)smällare. 

Flickorna går tätt intill varandra. De är rädda för smällarna. (Sundh & Malmborg, 2005,136) 

Det attribut som i kontexten utgör helheten av flicka tillskrivs inte alltid direkt till en flicka 

utan framställs ibland i relation till pojkarna i texten. 

Och ännu mörkare är det på Slalomvägen, för där är det glest mellan gatlyktorna. Det är bra. Ola 

vill inte att någon ska se, när han tar på sig sjaletten. Särskilt inte någon i hans klass. Och 
absolut inte Leo och Nino. (Sundh & Malmborg, 2005,137); Hela tiden sneglar Ola åt alla håll. 

Nu får absolut ingen kille se dem. Att dra en tvillingvagn går an om man är ensam. Men aldrig 

tillsammans med en tjej. (Ibid, 162) 

Ur dessa textdelar går att utläsa att attribut som vissa klädesplagg och viljan och drömmen om 

förhållande och barn är delar som utgör flickor. Samtidigt så blir i relation till dessa attribut 

som ”modig”, ”tuff” och ”ensamvarg” delar som skapar bilden av pojkar. Andra attribut och 

symboler kopplade till pojkar (manlighet) är bland annat fordon. 

Tapeterna har han valt själv. Ett häftigt mönster som mamma tycker är förfärligt. Det är ett 

trafikmönster. Det vimlar av fordon. Bilar, motorcyklar, hästvagnar och kärror. (Sundh & 
Malmborg, 2005, 166) 

Liksom i de andra delarna av boken så utmanas även dessa framställningar till viss del i 

texten. Boken avslutas med att de fyra vännerna ska ingå ett sorts brödraskap där de alla ska 

skära sig och blanda blod (Sundh & Malmborg, 2005, 168-169). Till viss del framställs här en 

avgränsning mellan pojkar och flickor då Leo till en början inte låter Elsa vara med. 

Vi kan inte ha tjejer med, säger Leo. Det här är någonting för killar. Det hörs väl på namnet. 

Fostbröder. – Det heter nog fosterbröder, säger Elsa. Alla bröder har systrar, åtminstone dom 

flesta. Dom ska väl också vara med. – I forntiden var det bara killar, säger Leo. (Sundh & 
Malmborg, 2005, 171) 

Samtidigt som en avgränsning skrivs fram ges även Elsa (kvinna) ett attribut som tidigare i 

boken enbart tillskrivits pojkar (män), modig. Pojkarna tillskrivs även till viss del attributet 

rädd (feg) som tidigare kopplats till flickor men aldrig fullt ut. 
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Han tål inte att se blod. Inte den minsta droppe vill han släppa ifrån sig. Men feg vill han inte 

vara. (Sundh & Malmborg, 2005, 170) 

7.3 Representation och konstruktion av etnicitet i Mer om Ola, Elsa, Leo och de andra 

7.3.1 Etnicitet i familjekontexten 

Etnicitet eller känslan av etnisk tillhörighet introduceras i familjekontexten med hjälp av 

Ninos mamma. Hon ges i berättelsen egenskapen ”snål” eller ”sparsam” då hon beskrivs sy 

familjens kläder istället för att köpa nya och att hon sparar varje slant (Sundh & Malmborg, 

2005, 58). Egenskapen blir i textens analytiska process en del eller ett attribut som utgör en 

del av hennes helhet och person. Anledningen till att denna egenskap tillskrivs Ninos mamma 

beskrivs i texten vara för att hon sparar pengar till en speciell resa. 

Pengarna måste sparas till den dag, då de kan åka tillbaka till sitt eget land. Mamma längtar alltid 

tillbaka. (Sundh & Malmborg, 2005, 58) 

I meningen tillskrivs Ninos mamma, och hela familjen, ytterligare ett attribut som både kan 

ses i en analytisk och symbolisk process. Attribut är ett ”eget land” som dels utgör en del av 

Ninos mamma som helhet, samt de andra i familjen, men även ett symboliskt attribut som 

förmedlar budskapet att hon och hennes familj inte är från Sverige och att de inte känner en 

tillhörighet till landet Sverige. Detta attribut skapar då en avgränsning mellan Ninos familj 

och det svenska samhället. Detta budskap utmanas dock av barnen i familjen. 

Men barnen har glömt hur det var i det gamla landet. De vill vara i Sverige. (Sundh & Malmborg, 

2005, 58) 

Den helhet och betydelse av tillhörighet till en annan etnisk grupp än svensk som tillskrivs 

Ninos mamma stärks ytterligare senare i berättelsen i relation till dottern Maria. Även här 

tillskrivs mamman den mer traditionella hållningen och lägger vikt vid manifestering av 

etnisk tillhörighet.  

Ninos syster Maria vill ha en riktig svensk födelsedag. (Sundh & Malmborg, 2005, 128); -Det är 

roligt att du fått svenska kamrater, säger mamma. Men din födelsedag kan du väl ändå fira som 
vanligt; - Jag ska ha en svensk födelsedag, säger Maria. Jag ska göra som mina 

klasskamrater.(Ibid, 128) 

Vidare lyfts det i textens analytiska process fram exempel på delar som utgör helheterna 

svensk födelsedag och inte svensk födelsedag. Dessa delar eller attribut representeras i det här 

fallet av maträtter och inbjudna gäster.  

– De kommer gilla mina empanadas, säger mamma. – Vi ska inte ha empanadas, säger Maria. Vi 

ska ha svensk mat. Vi ska ha hamburgare först. Efteråt ska vi ha tårta. Och det ska bara vara vi 
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fyra. – Ska vi inte bjuda hit våra släktingar? Vad ska de säga? Tio Antonio och tia Olga och alla 

kusinerna. De blir ledsna. (Sundh & Malmborg, 2005,128–129) 

Den avgränsning av både personer och materiella ting kopplade till en viss etnisk tillhörighet 

som förkommer i texten når sin spets när Ninos och Marias mamma särställer familjen helt. 

Men vi är inte svenskar, säger mamma. Vi ska leva på vårt vis. (Sundh & Malmborg, 2005, 130) 

Denna avgränsning kan, då den kommer från familjen själva, tänkas förmedla en bild av att 

invandrar familjer inte vill känna tillhörighet till den etniska gruppen svenskar och inte heller 

integrera sig i samhället, utan ”leva på sitt eget vis”. 

Denna framställning utmanas dock av Marias vänner som reagerar väldigt positivt både på 

maten (empanadas) och de oinbjudna gästerna, Marias släktingar, och deras sätt att fira 

födelsedagar på. 

– Det var den roligaste födelsedagsfest jag varit med om, säger Karola. (Sundh & Malmborg, 

2005, 134) 

Det faktum att Marias vänner reagerar positivt kan även, i relation med Marias traditionella 

mamma, tolkas som en konstruktion av svenskar som relativt öppna och mottagliga. 

7.3.2 Etnicitet i skolkontexten 

Representation och konstruktion av etnicitet förkommer inte någon större utsträckning 

kopplat till skolan. Den del som finns är när Ninos mormor kommer till skolan och ska berätta 

om hur de firar jul i Ninos hemland. Även i denna kontext så nämns inte vilket land som Nino 

och hans familj faktiskt kommer ifrån, det nämns bara att de kommer ifrån Sydamerika 

(Sundh & Malmborg, 2005, 100). I skolkontexten används begrepp såsom ”Ninos land” och 

”hemland” och i familjekontexten förekom även ”eget land” och ”det gamla landet”. Dessa 

begrepp blir i texten symboler och även symboliska attribut kopplade till vissa specifika 

aktörer som avgränsar dem från majoriteten (normen). I och med att dessa begrepp används 

och kompletteras av en exotisk beskrivning av en välkänd högtid med en tydlig svensk 

kulturell konnotation så kan en känsla av ”vi” och ”dem” tänkas framträda. Denna 

framställning utmanas till en viss del av avsnittets avslutande mening. 

– Jul är jul. Det är lika fint på alla språk och i alla länder. (Sundh & Malmborg, 2005, 99) 

Återigen är det ett barn (Ola) som utmanar framställningen. 
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7.3.3 Etnicitet i kontexten fritidsaktiviter med vänner 

Etnicitet i relationen mellan vännerna introduceras i denna bok redan på omslagets framsida 

(se exempelbild 2). Bildens komposition är sådan att Ola, Elsa och Leo avbildas stående med 

armarna om varandra framför den sittande Nino. I och med detta skapas en känsla av samband 

mellan de tre stående, som alla är av samma etniska tillhörighet (svenska) och en avgränsning 

till den sittande Nino som är av annan etnisk tillhörighet. Även den text som finns över bilden 

tillför till detta skapande av samband och avgränsning. Texten lyder: ”Mer om Ola, Elsa, Leo 

och de andra”. Det texten kopplat till bilden gör, är att genom att benämna de stående, 

svenska, barnen med namn och den återstående, Nino, med ”de andra” är att ytterligare späda 

på avgränsingen och känsla av ”vi” och ”dem”. De svenska barnen kan i textens analytiska 

process ses bli givna attributet av ett namn som blir en del av deras helhet som förmedlar 

bilden av viktighet och deras etniska tillhörighet. Nino å andra sidan ges attributet av inget 

namn alls eller benämningen ”de andra” som en del av den helhet som är Nino.    

                                           

Exempelbild 2 (Sundh & Malmborg, 2005, omslag) 

Att Nino är av annan etnisk tillhörighet än de andra barnen blir tydlig om bildens analytiska 

process undersöks. I bilden finns fyra huvuddeltagare eller bärare och de attribut som bygger 

upp dem är deras kläder hud- och hårfärg. Till skillnad från de tre andra barnens ges Nino 

svart hår och en mörkare hudton. Dessa två attribut i relation till de andra barnen hjälper till 

att skapa betydelsen att Nino är av annan etnisk tillhörighet. I bilden går även att urskilja två 

perspektiv som möjliggör en symbolisk relation med de avbildande aktörerna. De tre stående 
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barnen ses ur ett framifrån och öga-mot-öga perspektiv medan det sittande barnet ses ur ett 

framifrån och ovanifrån perspektiv.  

Detta leder till att maktrelationen i den symboliska interaktionen mellan betraktaren och de tre 

stående barnen upplevs som jämlik medan makten i relationen med det sittande barnet läggs 

hos betraktaren. Även detta kan tänkas tilläga till skapandet av etnicitet, avgränsning och 

känslan av ”vi” och ”dem”.  

Intressant att påpeka är att sett till skapandet av samband med hjälp av färg kan det i bilden 

ses att Leo och Ola båda har blåa tröjor på sig medan Nino och Elsa båda har vita. Detta kan 

tänkas skapa ett samband mellan de två svenska pojkarna och avgränsa dem från dem 

sammanhörande flickan och pojken av annan etnicitet. Detta samband stärks även av den 

aktionsprocess i bilden där vektorn utgörs av aktören Elsas hand som vänskapligt läggs på 

målets, Ninos, axel. Denna aktionsprocess kan tänkas uttrycka ett vänskapligt samband 

mellan aktören och målet eller känslan av att de hör ihop. Elsas utsträckta hand kan även 

tolkas som en symbol för ett inbjudande till den sociala grupp som hon tillhör. Den utsträckta 

handens kulturella konnotation kan tänkas vara ett inbjudande. Denna aktionsprocess kan i 

den bemärkelsen ses som ett utmanande av den övergripande framställningen av etnicitet i 

bilden.   

Sambandet mellan Elsa och Nino och deras kollektiva avgränsning från Ola och Leo kan även 

urskiljas i exempelbild 3 där alla de fyra barnen avbildas tillsammans i grupp. Bilden är 

komponerad på det sättet att Elsa och Nino är placerade till vänster och ramas in av huset och 

dess skugga, vilken även försätter båda i en mörkare färg. De avgränsas från Leo och Ola dels 

genom kanten på huset, som skapar ett mellanrum, samt av det faktum att Ola och Leo träffas 

av solljuset och försätts i en ljusare ton. Tecken som ljus och mörker kan tänkas ha en 

kulturell och traditionell konnotation av, och vara symboler för ondska och godhet. I denna 

kontext blir det svårt att tala om ondska och godhet men sett till skapande av samband och 

avgränsning med hjälp av färg så särskiljs Nino och Elsa tydligt från Leo och Ola. Det handlar 

i bilden även om visuell framskjutenhet där Ola och Leo tillskrivs större vikt än de två andra 

genom att de placeras i ljuset. 
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Exempelbild 3 (Sundh & Malmborg, 2005, 41) 

7.4 Sociala kontexter i Mer om Moa och Mille 

Även i boken Mer om Moa och Mille går det att urskilja tre genomgående sociala kontexter, 

familjen, skolan och fritiden med vänner. 

I berättelsen beskrivs fyra olika familjekontexter. Den första kan ses med ett utvidgat 

familjebegrepp och är beskrivningen av kusinerna Moa och Mille tillsammans med sin 

morfarfar (Milles morfar och Moas farfar). Denna beskrivning tas med i familjekontexten då 

de alla har släktband till varandra och under sommarlovet bor de ihop. Sedan beskrivs även 

Milles närmare familj som består av Mille, två bröder samt mamma och pappa. Under 

berättelsens gång förändras dock denna familjekonstellation under en tid då föräldrarna 

separerar. Detta skapar en ny aspekt som kommer att analyseras separat men ändå kopplat till 

kontexten Milles familj. Vidare beskrivs till viss del Marjams familj som består av Marjam, 

hennes småsyskon, storebror samt mamma och pappa. Slutligen beskrivs Victor och hans 

relation till sina adoptivföräldrar och biologiska mamma. 

I skolkontexten sker de flesta sociala interaktioner som kommer att analyseras under raster 

mellan de olika eleverna. I skolkontexten sker som sagt den sociala interaktionen mellan 

eleverna och vuxna behandlas ej. 

Slutligen kommer även en fritidskontext, där social interaktion mellan karaktärerna som sker 

utanför familjen och skolan, kommer behandlas. Exempel på sådan interaktion är bland annat 

födelsedagsfester, utflykter och liknande. 
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7.5 Representation och konstruktion av genus i Mer om Moa och Mille 

7.5.1 Genus i familjekontexten 

I familjekontexten bestående av Moa, Mille och deras Morfarfars analytiska process går det 

att urskilja attribut som skrivs fram utgöra helheten pojkarna (Mille och hans storebror). 

Han längtade efter Anton och Danne och skolan och fotbollen. (Nilsson-Brännström, 2000, 5); 

Han hade varit en gnällspik hela sommaren och bara längtat hem till stan- hem till kompisarna 

och TV:n och datorn. (Ibid, 5) 

I relation till detta beskrivs även Moas (flickor) känslor till skolan och sommarlovets slut. 

Moa hade också längtat, ända tills nu, när hon plötsligt kom ihåg läxorna. Dem hade hon 

alldeles glömt bort. Tanken på läxorna fick magen att knyta ihop sig under flytvästen. (Nilsson-
Brännström, 2000, 5) 

Här tillskrivs pojkarna tvetydliga attribut, dels tillskrivs en längtan till skolan. Denna längtan 

från Mille (pojkar) sätts i relation till Milla (flickor) som inte alls längtar efter läxor. Dels 

tillskriv även pojkarna en längtan efter sina kompisar och specifika aktiviteter som sport, TV 

och datorn, i relation till Milla som inte tillskrivs någon längtan alls. 

Vidare konstrueras och representeras genus i kontexten av Milles familj där föräldrarna 

genomgår en separation. I denna del av texten blir både den analytiska och symboliska 

processen tydlig då Mille (även hans bröder) tillskriver sina föräldrar både analytiska och 

symboliska attribut under denna känslomässiga period. Händelseförloppet är som sådant att 

Milles pappa (pilot) har träffat en annan kvinna och ska flytta ifrån familjen. Till en början 

tillskriver Mille sin mamma med attribut som att hon inte tar med hans känslor i det hela. 

Argast var hon på pappa. Han skulle inte ens få bo hemma när han kom hem. – Men ni har ju 

inte skilt er än, sa Mille. – Nej, men här ska han inte bo, sa mamma bestämt.- Han är ju min 

pappa, sa Mille. Jag vill bo med honom, förstår du väl. (Nilsson-Brännström, 2000, 77) 

Vidare kan det tolkas som att Milles mamma (kvinnan) tillskrivs skulden eller beteendet att 

vara elak mot Milles pappa (mannen). 

Pappa försökte låta glad men Mille såg hur ledsen pappa var. Mille tyckte att mamma var dum 

som inte kunde förlåta pappa och låta honom flytta hem igen. (Nilsson-Brännström, 2000, 101); 

Mamma Lena fick ett fint armband av pappa. Hon tittade knappt på det. – Fy, vad du är dum! 
Skrek Jack. Du kan åtminstone tacka! – Tack, sa mamma stelt. (Ibid, 104); Och han avskydde 

mamma för att hon inte kunde förlåta pappa. (Ibid, 105); Då kändes det ännu värre. Och allt var 

mammas fel. Mille kastade sig på sängen och grät så han skrek. Han grät så att mamma skulle 

höra hur dum hon var och låta pappa flytta hem igen. Hon tänkte bara på sig själv och Olle. 
(Ibid, 107-108) 
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I och med att Milles mamma (kvinnan) tillskrivs detta attribut (skult) och beteenden (elak) 

och inget annat lyfts fram så framställs Milles pappa (mannen) nästintill oskyldig i det hela. 

Detta blir ännu tydligare när föräldrarna i slutet flyttar ihop igen. 

– Bra! Sa Mille. Flyttar du hem nu? – Jag vet inte, Millegubben, sa pappa. Jag vet inte. – Jo det 
ska han, sa mamma och lyfte på huvudet. Han ska visst flytta hem. (Nilsson-Brännström, 2000, 

114) 

7.5.2 Genus i skolkontexten 

Genus introduceras i skolkontexten genom beskrivningen av relationen mellan Moa och Elin 

och deras beteenden och åsikter. I beskrivningen tillskrivs flickorna, som i texten 

representerar flickor överlag, attribut (beteende, åsikter, utseenden) som tillsammans både 

utgör helheten flicka och även beskriver hur en flicka bör agera, tycka och se ut. 

– Är inte du bästis med Marjam längre? Frågade Moa. Det var ni ju förut. – Nej, sa Elin. Henne 

gick det inte att vara bästis med, för hon bryr sig inte om killar. Nu när vi går i tvåan är det 
ganska viktigt att göra det, tror jag. (Nilsson-Brännström, 2000, 33) 

Beteendet att bry sig om killar blir i denna kontext ett attribut som är en del av den helhet som 

är flicka som är värd att vara bästis med. Samtidigt blir också beteendet att inte tycka att killar 

är viktigt, i relation till denna representation, ett attribut som utgör en del av en flicka som inte 

är värd att vara bästis med. Vidare lyfts även utseendemässiga aspekter av helheten flicka 

värd att vara bästis med fram, främst av Elin. Till en början utmanas denna framställning av 

Moa men vikten av att ha en bästis tar överhand. 

– Jag tycker det är fult med fräknar, sa Elin plötsligt. – Det är ju gulligt, sa Moa. Mille får 

massor på sommaren. – Solfräknar ja, inte såna där fula brandgula som moroten har, fnissade 
Elin, och tittade menande på Lina. Hon ser ju ut som Pippi Långstrump. Moa kunde inte låta bli 

att fnissa trots att hon tyckte att Elin var ganska dum som sa så. Men det var så härligt att ha sin 

bästis varma fniss i örat igen. Elin behövde bara säga ”morot”, så skrattade de så att de föll ihop 
på skolgården. (Nilsson-Brännström, 2000, 34-35). 

Kopplat till denna text finns det även en bild, se exempelbild 4. Moa och Elin avbildas på ett 

sådant sätt att de tillskrivs viktighet och ett tydligt samband till varandra. De två flickorna 

avbildas i förgrunden till bilden och mycket större en Lina som befinner sig i bakgrunden. 

Detta leder både till att flickorna framställs som viktigare än Lina och de avgränsas också 

tydligt ifrån densamme. I den aktionsprocess som går att urskilja i bilden så utgörs vektorerna 

av Elin och Moas armar som förs upp mot målet som är deras egna munnar.  
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Denna aktionsprocess förmedlar det faktum att de viskar och i och med de andra aspekterna 

om placering i bilden kan det tolkas vara om Lina. Detta leder även till att avgränsingen blir 

tydligare. 

                          

Exempelbild 4 (Nilsson-Brännström, 2000, 34) 

Sett till textens analytiska process så tillskrivs flickor vidare ytterligare beteendemässiga 

attribut, fortsatt representerat av relationen och interaktionen mellan Elin, Moa och Lina. 

Bäraren i denna kontext blir Elin som tillskrivs attributet att relativt enkelt byta bästis när 

någon ”bättre” dyker upp och även att möjligheten att ändra åsikt om en person snabbt. 

Attribut som skvallriga, ombytliga och svekfulla passa också in. 

Inget var sig likt längre och det var Linas fel, tyckte Moa. (Nilsson-Brännström, 2000, 47); Elin 

och Lina hade nämligen blivit bästisar. (Ibid, 48) 

Här återkommer även attributet och framskrivandet av vikten av en bästa kompis att ha 

hemligheter med för Moa (flickor). 

– Var med oss istället, sa Mille. Det var Moa. Hon var med Mille och Anton och Danne och 

Victor och Berta. De kunde leka hur många som helst utan att bli osams. Det enda de inte kunde 

göra, var att viska hemligheter i öronen på varandra. Det var inte alls samma sak att få reda på 
vilket fotbollslag man hejade på. (Nilsson-Brännström, 2000, 50) 

I texten tillskrivs Mille och hans vänner (pojkarna) återigen igen det analytiska attributet av 

intresse för sport (fotboll). Framställning av att flickor inte skulle vara intresserade av fotboll 

(sport) utmanas till viss del då även Berta omnämns i Milles kompisgäng. 
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I skolkontexten framställs flickorna, representerade av Moa och hennes vänner som relativit 

känslostyrda. De är i behov av närhet av olika slag (bästisar, kär i pojkar) men de kan även 

ändra sig snabbt i känslorna mot varandra. Även i relationen med de vuxna på skolan (fröken) 

tillskrivs flickorna ett behov av närhet. 

Inte förrän alla hade tagit av sig ytterkläderna, öppnade Anna dörren. I tur och ordning tog hon 

dem i handen och sa ”god morgon”. Elin, Lina, Moa, Marjam och Anna-Maria brukade krama 
henne. Varje morgon! Det gjorde inte killarna. (Nilsson-Brännström, 2000, 126) 

Till skillnad från flickorna så framställs pojkarna i relation med vuxen i skolan (klassens 

vikarie) som busiga och ”barnsliga”.  

– Jag ber om ursäkt, sa Wille, men nu får ni presentera er. – Jag heter Mille, sa Danne och bet i 
sitt äpple. – Och jag heter Danne, skrek Mille. – Och jag heter Ruben, sa Anton. – Det gör du ju 

inte, sa Ruben. Jag heter Ruben. – Då heter jag Robin, sa Anton. Robin Hood. – Och jag heter 

Anton, fnissade Grin-Gurra. – Och jag heter Rappa Di, skrek Victor och dansade lite på stolen. 

Killarna skrek i munnen och försökte överrösta varandra med olika namn. (Nilsson-Brännström, 
2000, 130) 

Här kan också återigen flickornas (Elins) behov av närhet (kär i pojkar) ses. 

Å vad de är barnsliga, suckade Elin. Jag tycker Wille är gullig, helt enkelt jättegullig. (Nilsson-
Brännström, 2000, 130); Det hann inte Elin, för hon satt bara och stirrade drömskt på Wille och 

ritade hjärtan i sin bok. Hon var inre kär i Danne längre. Hon var kär i Wille. (Ibid, 135); Elin 

och Lina hade bett om Willes autograf och på fredagen grät Elin så hon skakade. – Jag kommer 
aldrig få träffa honom igen, grät hon. (Ibid, 135)  

I relation till detta så skrivs återigen pojkarnas koppling till idrott fram även i relation till en 

vuxen (Wille) i skolan. 

Men han och de andra killarna tyckte också att det var lite sorgligt att Wille skulle försvinna, 

eftersom han hade varit så rolig på rasterna. Han hade spelat fotboll och basket med dem, istället 
för att sitta och dricka kaffe med de andra lärarna. (Nilsson-Brännström, 2000, 135) 

7.5.3 Genus i kontexten fritidsaktiviter med vänner 

Genus i denna kontext introduceras av de två huvudkaraktärerna Moa och Mille på 

”upptäcksfärd” under sommarlovet. Mille representerar i denna kontext pojkar och Moa 

flickor och de attribut och symboler som tillskrivs dem kan tänkas bygga upp just de två 

helheterna.  

Nu gick de och betade på ängarna i skogen och Mille var livrädd för kor, ännu räddare än han 

var för hundar. Kor var inte bara stora, de hade ju horn också. – Larva dig inte, sa Moa. Nu går 

vi. (Nilsson-Brännström, 2000, 16) 



32 
 

Här kan det ses att Mille tillskrivs attribut som rädd och ”larvig” medan Moa är den drivande 

och ”modiga”. Denna representation stärks ytterligare när Moa vill lägga till fantasin av 

upptäcksresande i Afrika. 

Vi leker att vi är upptäcksresande i Afrika som letar efter lejon och elefanter, sa Moa. Hon 
tittade upp i trädkronorna för att se om det fanns en hungrig tiger där. Mille behövde inga 

hungriga tigrar för att öka spänningen. Han tyckte det var tillräckligt läskigt som det var. För 

säkerhets skull letade han upp en bra käpp att ha till hands om kossorna skulle dyka upp. Säkrast 
hade det varit med ett riktigt gevär. Han höjde käppen och siktade. (Nilsson-Brännström, 2000, 

17-18) 

Kopplad till denna text finns även en bild, exempelbild 5, som finns på sidan innan. Det 

faktum att bilden spatialt inte är direkt kopplad till texten gör att bilden kan tänkas tolkas 

enskilt, utan de attribut som tillskrivits Mille senare i texten.  Bilden har en tydlig 

aktionsprocess där vektorn utgörs av Milles höjda armar som håller i käppen (geväret), målet 

är däremot i bilden dolt. Med hjälp av texten kan dock tänkas att detta mål är kor (elefanter). 

Aktionsprocessen förmedlar dock en bild av våld och att Mille ”skjuter” någon eller något. 

Detta kan tolkas som att Mille här får representera den handlingskraftiga och modiga som tar 

till vapen mot de vilda djuren. Anlyseras bilden dock tillsammans med den tillhörande texten 

blir bilden en annan, aktionsprocessen med det riktade ”geväret” representerar då en 

försvarsställning mot läskiga djur. 

                  

Exempelbild 5 (Nilsson-Brännström, 2000, 17) 

Vidare i texten så konstrueras genus återigen i relationen mellan huvudkaraktärerna Moa och 

Mille. I denna del av texten ska de två klä ut sig för att skrämma Milles pappas nya flickvän. 

Det är dock bara Mille som ska se farlig ut, Moa ska istället se stor ut, som att hon kunde vara 

Milles mamma. Mille (pojkar) tillsrivs alltså det analytiska attributet av att vara farlig.  
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Vidare tillskrivs båda utseendemässiga attribut som tillsammans ska utgöra den farliga Mille 

(pojken) och den vuxna Moa (flickan). Mille tillskrivs attribut som blåtiror, mörkt hår och 

ögonbryn, trasiga kläder och en skinnväst. Detta tillsammans med termerna, farlig och som en 

riktig bov (Nilsson-Brännström, 2000, 84-85). Samtidigt så tillskrivs Moa attributen röda 

läppar, blå ögonlock och svart på ögonfransarna (Ibid, 85).  Denna textdel har även den en 

bild kopplad till sig som ytterligare förstärker den representation som finns i texten, se 

exempelbild 6. Utöver de attribut som tillskrivits aktörerna i texten så finns i bilden även två 

aktionsprocesser. I den ena utgörs vektorn av Milles uppsträckta händer och målet blir 

betraktaren. Denna aktionsprocess fördjupar intrycket av att Mille ska tolkas som farlig och 

”aggressiv”. I den andra utgörs vektorn av Moas händer/armar som poserande och stilsäkert 

vilar på höfterna. Denna process kan tänkas förmedla bilden av en modell. Relationen mellan 

de två förmedlar bilden av den aktiva, farliga pojken (Mille) och den stilsäkra modellen Moa 

(flickan). 

                                          

Exempelbild 6 (Nilsson-Brännström, 2000, 85) 

Även i den sociala kontexten som utgörs av en fest med klasskamrater och kompisar så 

tillskrivs pojkarna (och Berta) en stark koppling till sport (fotboll) och flickornas känslostyrda 

beteenden (kär i pojkar) och behov går återigen att se. Dessa framställningar utmanas dock till 

viss del av Berta och Viktor. 

Danne satte på TV:n. Där visades fotboll. –Yes! Sa Berta och bänkade sig i soffan med killarna, 

som trängdes där. (Nilsson-Brännström, 2000, 64); -Ska vi inte dansa nu? Sa Victor när 
efterrätten var uppäten. – Nej! Skrek killarna. Kan vi inte leka något? – Innebandy eller Hela 

havet stormar, föreslog Anton. – Aldrig! Skrek tjejerna. Ni är så barnsliga. Nu ska vi dansa! 

(Ibid, 66) 

Framställningen av pojkar och flickor i den sociala kontexten av festen utmanas till viss del i 

slutet av kapitlet där det beskrivs att slutligen nästan alla pojkar och flickor till slut dansar. 

Däremot tillskrivs fortfarande främst pojkarna analytiska attribut i texten som fortsatt 

avgränsar dem från flickorna.  
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Räddast såg Danne ut. Han som alltid var så modig.(Nilsson-Brännström, 2000, 69); Som tur 

var tog den långsamma kramlåten slut och en hip-hop började. Då passa Mille på att gå på 

toaletten. (Ibid, 70) 

7.6 Representation och konstruktion av etnicitet i Mer om Moa och Mille 

7.6.1 Etnicitet i familjekontexten 

Etnicitet i introduceras i en familjekontext i och med att Majrams pappa tillskrivs analytiska 

attribut och åsikter i relation till Moas fest. Majrams pappa och de attribut han tillskrivs får i 

texten representera den muslimska pappan.  

Hon fick nämligen inte komma på Moas fest. Det hade inte hjälpt att mamma ringt och pratat 

länge med Marjams pappa eller att Moa stått bredvid och hållit tummarna. Majrams pappa 

tyckte inte att discon var lämpliga för flickor. Åtminstone inte för hans dotter. De skulle säkert 
spela fel sorts musik, sånger med fula ord i, och så skulle det vara killar med. Majrams pappa 

ville att hon skulle koncentrera sig på skolan och hjälpa till att ta hand om sina småsyskon 

istället. (Nilsson-Brännström, 2000, 54-55) 

De attribut och åsikter som Majrams pappa tillskrivs är dels kopplade till den analytiska 

process då de tillsammans utgör helheten ”muslimsk pappa”. Dels skapar åsikterna en 

avgränsning mellan den ”muslimska” dottern och de andra barnen. 

Den inblick som ges i hem och familj med annan etnisk bakgrund, än svensk, representeras av 

Marjams och Victors familjer. Majrams hem tillskrivs i texten vissa attribut och fylls med 

symboler som leder till att de avgränsas/särskiljs från de andra (svenska) familjerna. Dels 

försätts Majrams hem till ett område med tillskrivs attribut som talar om låg klass och kanske 

lite ”farligt”. 

Pappa stannade framför ett höghus och stängde av motorn. – Här är det, sa han. Ska jag följa 

med dig upp? – Ja, sa Moa. (Nilsson-Brännström, 2000, 58) 

Det faktum att Moas pappa erbjuder sig att följa med kan tolkas som att han är osäker på 

området. Det är inget tvång, till exempel: ”jag följer med dig”, som kunnat tolkas som en 

övertygelse om att det är ”farligt”, utan ett erbjudande som förmedlar denna osäkerhet. 

Majrams mamma som i berättelsen får representera helheten muslimsk kvinna tillskrivs i 

textens analytiska vissa attribut som tillsammans bygger denna helhet. 

– Mamma undrar om ni vill ha lite te. Pappa jobbar och mamma är inte så bra på svenska. Hon 

hinner aldrig lära sig. (Nilsson-Brännström, 2000, 59); Snart var Marjams mamma tillbaka med 

kakor och godis. – Ni måste äta, sa Youssef, annars kommer mamma aldrig låta er gå härifrån. 
(Ibid, 2000, 61) 

Utöver attributen att inte kunna svenska och uppvisandet av en stor gästvänlighet tillskrivs 

Majrams mamma, precis som Majram, det symboliska attributet sjal.  
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Det är även Majrams mamma som är den som till slut låter Majram gå på Moas fest. I relation 

till Majrams pappa (muslimsk man) som ges attribut som förbjudande och orättvis blir 

Majrams mamma (muslimsk kvinna) framställd gästvänlig och snäll. 

När det gäller Victors familj så ges Victors biologiska mamma från Uganda mer plats än hans 

svenska adoptivfamilj. Det faktum att Victors biologiska mamma i berättelsen kommer till 

Sverige framställer Victor i position av val mellan biologisk mamma och svensk 

adoptivmamma.  

– Varför är du inte glad då? sa Moa och blev nästan trött på den nya sura Victor. – För jag vet 

inte… Victor suckade. Det är inte så lätt liksom. Det är det jag tänker på. Jag vill bo kvar hos 

Eva, för det är ju hon som är min mamma nu. Fast det kan jag inte säga. Då skulle min riktiga 
mamma bli ledsen för hon har ju kommit hit för min skull. Men jag känner ju inte henne längre. 

Jag var bara tre år när jag flyttade hit. (Nilsson-Brännström, 2000, 119); - Hon fick inte stanna i 

Sverige, sa han och ryckte på axlarna. Det är väl konstigt att mammor inte får bo med sina barn 
om de vill. – Det borde verkligen vara förbjudet, sa Moa. – Ja, sa Victor. Fast Eva har lovat att 

vi ska börja spara pengar, så jag kan åka och hälsa på i Uganda om några år. Förresten, det 

kanske är bäst så här, så att jag får bo kvar med Eva och Tomas. För det är ju dom som jag 

känner bäst och dom som är mina föräldrar nu. (Ibid, 125) 

Valet mellan adoptivförälder och biologisk för Victor framställs som svårt men det faktum att 

han tillskriver sina svenska adoptivföräldrar attributet ”mina föräldrar” och det faktum att han 

är svensk medborgare bidrar till en avgränsning mellan honom och hans biologiska mamma 

(etniska tillhörighet). 

I textens symboliska process tillskrivs Victors biologiska mamma ett antal symboliska attribut 

som förmedlar bilden av att hon har en annan etnisk tillhörighet. I exempelbild 7 kan det 

bland annat ses att hon (även Viktor) tillskrivs en annan hudton. Victors mamma Nabou 

tillskrivs utöver detta ett klädesplagg som särskiljer henne från barnen. Båda barnen (svenska 

medborgare) bär vita t-shirts medan Nabous har en färggrann klänning. I bilden går det även 

att se den frisyr som Moa fått av Nabou. Denna frisyr kan tolkas som ett analytiskt attribut 

som utgör en del av helheten afrikan då Victor tycker att Moa ser ut som just en afrikansk 

prinsessa i den (Nilsson-Brännström, 2000, 124). 
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Exempelbild 7 (Nilsson-Brännström, 2000, 123) 

7.6.2 Etnicitet i skolkontexten 

Etnicitet introduceras i skolkontexten i och med att Majram och Victor tillskrivs släktband 

utanför Sverige. 

Marjam hade varit i Tunisien och hälsat på sina släktingar. (Nilsson-Brännström, 2000, 30); När 

Moa hade tittat sig mätt på Lina, började hon tänka på Victor. Tänk om han hade slutat och 

flyttat hem till sin mamma i Afrika? (Ibid, 2000, 31) 

På detta sätt avgränsas de från resten av klassen. Utöver detta finns det ingen tydlig 

framställning och representation av etnicitet utöver det faktum att Victor och Majram i 

bilderna tillskrivs utseendemässiga attribut. Victor tillskrivs en mörkare hudton och svart hår 

samt Majram tillskrivs en sjal. Dessa aspekter finns dock representerade i alla kontexter. 

7.6.3 Etnicitet i kontexten fritidsaktiviteter med vänner 

Etnicitet i denna kontext konstrueras och representeras i relationerna mellan barnen i 

berättelsen. Detta går att se i relationen mellan Moa och Majram i exempelbild 8. Bilden är 

komponerad på så sätt att Moa (svensk flicka) står upp och Majram (muslimsk flicka) sitter 

ner. Detta innebär att Majram av betraktaren ses från ett ovanifrånperspektiv och Moa ur ett 

öga-mot-öga perspektiv. Detta leder till att makten i relationen mellan betraktaren och 

Majram tillskrivs betraktaren medan den mellan betraktaren och Moa är jämlik. Dock är Moa 

även horisontellt avbildad i ett sidoperspektiv vilket innebär en viss form av exkludering från 

betraktarens värld. Även Majrams ansikte, som däremot är avbildad i ett framifrån perspektiv, 

är delvis dolt. Hennes ansikte döljs av en sjal. Denna sjal kan dels tänkas vara en symbol som 

förmedlar att bäraren troligen är av annan etnisk tillhörighet än svensk.  
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Den kan även tolkas som ett symboliskt attribut kopplat till Majram som förmedlar hennes 

religiösa tillhörighet och därmed möjliga beteende och åsikter. Tecknet sjal har även ett stort 

antal möjliga konnotationer, beroende på i vilken kontext den används och betraktas samt 

betraktarens tidigare erfarenheter kopplade till tecknet.  Det faktum att sjalen i bilden täcker 

Majrams ansikte får sin förklaring i texten. Hon har dragit ner den över ansiktet eftersom hon 

är ledsen (Nilsson-Brännström, 2000, 54).  

                                          

Exempelbild 8 (Nilsson-Brännström, 2000, 55) 

Tidigare har vikten av att vara kär i och att ha intresse för pojkar lyfts fram som en viktig 

aspekt när det gäller möjligheten att få en bästis och kopplat till genus.  

Majram var också med dem ibland, fast hon var inte kär i någon. Det fick hon inte vara för sin 

pappa, trodde hon. (Nilsson-Brännström, 2000, 50) 

Sett till textens analytiska process tillskrivs här Majram attributet att inte ha möjligheten att 

vara kär i någon. På detta sätt avgränsas Majram till viss del från de andra flickorna och de 

attribut hon tillskrivs kan även tänkas ingå i helheten av en flicka som inte är värd att vara 

bästis med. Denna framställning utmanas dock i och med att Anna- Maria lyfter fram 

aspekten av att man tycker att den pojken man är kär i är snäll. 

Då är jag väl lite kär i Ruben, sa Majram. För han är jättesnäll. (Nilsson-Brännström, 2000, 51) 

Till detta kan även den tidigare nämna delen där Majrams pappa listar anledningar emot att 

Majram ska gå på disco.  
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Moa tyckte att det var det mest orättvisa hon hade hört. Förresten så var Emmelie i trean, som 

gick på samma fritids som de, också muslim. Hon fick gå på disco så mycket hon ville och 

behövde aldrig ha sjal på sig. – De är olika, sa Majram och rykte på axlarna.  

Dom är inte så religiösa som vi är. – Om jag var du skulle jag rymma, sa Moa. Men det ville 

inte Majram. (Nilsson-Brännström, 2000, 55-56) 

I och med denna text blir sjalen och det faktum att Majram inte får gå disco symboler för 

orättvisa jämfört med de andra barnen. I texten avgränsas Majram inte bara från barnen med 

annan etnisk tillhörighet utan även ifrån barn med samma som hon själv. Detta leder till att 

det faktum att Majrams familj är mer religiösa blir ett symboliskt attribut som förmedlar 

känslan av orättvisa och särskiljning. Denna framställning utmanas sedan av det faktum att 

Majram faktiskt får gå discot och dansa med pojkar. Men detta bara på grund av att Moas 

föräldrar kommer medverka (Nilsson-Brännström, 2000, 60). Denna aspekt av möjlig 

medverkan lyfts endast fram kopplat till Majrams familj. 

7.7 Sociala kontexter i Tor och hans värld 

Även i denna bok går de tre sociala kontexterna familj, skola och fritid att urskilja.  

Den familj och det hem som beskrivs i berättelsen är enbart Tors. Tors familj består av Tor 

själv, lillasyster Elin, storasyster Lena, mamma, pappa samt farmor. Tors farmor tas med då 

han och Elin i början av berättelsen befinner sig hos sin farmor under sommarlovet och denna 

tid kommer att tas med som en familjekontext i analysen. Tors farmor är även med senare i 

berättelsen som del av Tors familj. 

När det gäller skolkontexten kommer utöver klassrummet och raster även en skolteater och en 

utflykt till badhuset tas upp. Detta eftersom de sociala relationer som är möjliga under dessa 

tillfällen är desamma som i skolan och händelserna är ändå starkt kopplade till skolan. 

I fritidskontexten kommer de händelser och den sociala interaktion som sker mellan 

karaktärerna utanför hemmet och skolan att tas upp. 

7.8 Representation och konstruktion av genus i Tor och hans värld 

7.8.1 Genus i familjekontexten 

Genus introduceras i familjekontexten i och med Tors farmor i relation till hennes granne och 

Tor. Tors farmor får i denna kontext representera den vuxna kvinnan och hennes granne, 

farbror Grankvist, den vuxne mannen. I textens analytiska process tillskrivs Tors farmor vissa 

beteendemässiga attribut både i beskrivning och i relation till farbror Grankvist. 
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Hon röker på sin pipa. (Stark, 2007, 12); – Nu sågar vi, säger farmor. Då kommer farbror 

Grankvist. – Inte ska tant såga, säger han. Tant tar livet av sig. – Jag sågar så mycket jag vill, 

säger farmor. – Tokiga tanter, fnyser Grankvist. (Ibid, 2007, 21); Farbror Grankvist tittar på när 
flotten glider iväg. – Vart ska ni? ropar han. – Vi ska hämta sommarens sista gåvor, svara 

farmor. – Tokiga tanter, fnyser Grankvist. (Ibid, 2007, 22); Vad är det för gåvor vi ska hämta? 

undrar Tor. – Vi hämtar det vi hittar, ler farmor. Tor kramar hennes magra hand. – Tokiga 
tanter, säger han. (Ibid, 2007, 23) 

I den direkta beskrivningen av Tors farmor (kvinnan) tillskrivs hon beteendemässiga attribut 

som piprökande, aktiv och byggkunnig (sågning). När dessa attribut ses och kommenteras av 

Tor och Grankvist (män) tillkommer även det symboliska attributet av att vara tokig. Detta 

förmedlar en bild av att dessa beteenden inte riktigt hör hemma hos en kvinna, då måste hon 

vara tokig. 

Vidare konstrueras genus i familjekontexten genom relationen mellan Tors föräldrar. I textens 

analytiska tillskrivs Tors pappa attribut som utgör helheten pappa eller man. Till en början 

tillskrivs till en början husliga beteenden (strykning) och prydlighet. 

I köket står pappa och stryker sin bästa skjorta. I morgon sa han vara fin. Han har redan strukit 

sin slips och mammas klänning. (Stark, 2007, 44) 

Denna framställning av mannen som huslig och prydlig utmanas till viss del av att Tors pappa 

vidare i texten tillskrivs attributet slarvig eller tankspridd.  

Tor har klätt på sig, med det har inte pappa. – Var är min slips? ropar han. Var är mina nya 

strumpor?(Stark, 2007, 45); Pappa har en blå och en brun strumpa.(Ibid, 45) 

Denna framställning får senare i texten sin förklaring i att Tor tagit kläderna utan att säga till 

men då denna information är spatialt åtskilt från den första blir framställningen densamma, 

om den ses för sig. Däremot tillskrivs sedan Tor och hans vänner (pojkar/män) motsatsen till 

huslig och prydlig när huset ska städas inför farmors ankomst.  

– Har ni haft roligt? frågar mamma. – Vi har städat, säger Tor. – Jag råkade suga upp en slips, 

säger Arne. – Det gör inget, säger mamma. Åh, vad ni har gjort fint! Men var är alla saker? 
(Stark, 2007, 77); Dagen efter städningen hittar Lena sin nya hästbok i kylskåpet. Mamma kan 

inte hitta sin kofta, men Tors badbyxor hittar hon. (Ibid, 77) 

Det faktum att Tor och hans vänner (pojkar/män) tillskrivs beteendet inte husliga syns även i 

exempelbild 9. I bilden har objekt placerats på platser där de inte hör hemma, exempelvis 

strumpor i papperskorgen. Detta blir en symbol som förmedlar bilden av ett misslyckat försök 

till städning. En annan symbol som går att se i bilden är lådorna på byrån som är så pass 

överfulla att det inte går att stänga. Även denna symbol förmedlar bilden av det har fuskats 

med städningen.  



40 
 

I och med detta tillskrivande av analytiska attribut som slarviga och motsatsen till prydlig till 

pojkar och män förmedlar även en bild av att de inte är vana vid dessa beteenden. I relation 

till detta tillskrivs då beteenden som prydlig och huslig istället Tors mamma (flickor och 

kvinnor). 

 

                         

Exempelbild 9 (Stark, 2007, 76) 

7.8.2 Genus i skolkontexten 

Genus i skolan konstruerar och representeras i relationerna mellan eleverna. Detta 

representeras tydligt i texten när klassen ska skriva dikter. De ämnen som eleverna väljer att 

skriva dikter om blir i den analytiska processen attribut som utgör dem som helhet.  

Arne skriver om en fotboll. Isabel skriver om en flicka, som dansar på havets vågor. Sivs dikt 
heter Popstjärnan. (Stark, 2007, 61) 

Här kan det tolkas att Isabel och Siv (flickor) tillskrivs intressen såsom popstjärnor och dans 

medan Arne (pojke) tillskrivs intresset för sport (fotboll). Denna framställning utmanas dock 

till viss del av Tors dikt. 

Tors dikt är så här: Blixtar över vatten. Ett rådjur står på stranden. Hon ser på mig med ögon 

blå. Och sedan är hon borta. (Stark, 2007, 61) 
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Att denna dikt utmanar den tidigare nämnda framställning blir i texten tydlig då den av Sven 

(pojke) anses vara utlarvig (Stark, 2007, 62). I relation till detta tillskrivs Isabel (flicka) 

attributet av auktoritet på ämnet dikt jämfört med pojkar.  

Då reser sig Isabel i bänken. – Vad förstår ni om dikt? Säger hon. Då blir det tyst. (Stark, 2007, 
62). 

Dikter kan tänkas ha en kulturell konnotation av starka känslor och blir i texten även ett 

symboliskt attribut. En person med intresse för poesi förmedlas då vara en känslomässig 

person. Detta symboliska attribut tillskrivs i texten Isabel (flicka). Sven och Tor, som får 

representerar pojkar, tillskrivs även det bettendemässiga attributet av att tävla för en flickas 

(Sivs) uppmärksamhet. 

Jag har skrivit om simning, säger Sven. Jag har tagit silverfisken. – Oj! säger Siv. – Jag har tagit 
guldmåsen, ropar Tor. Då hoppar man från tornet och blundar. ( Stark, 2007, 63) 

Tor och Sven (pojkarna) tillskrivs fysiska bedrifter som imponerande aspekter gentemot Siv 

(flickor). Detta leder i sin tur att Siv (flickor) tillskrivs attributet av att bli imponerad av 

fysiska bedrifter. Attributet (farliga) fysiska bedrifter skrivs även fram som en del av helheten, 

pojken som flickor tycker om. Detta kan ses när Tor ska hoppa från högsta hopptornet i 

badhuset. 

Tor blundar. Så klättrar han ner igen. Där står fröken i röd baddräkt. – Bra att du kom ner, säger 
hon. – Jag kan inte ens simma, säger Tor. – Han bluffar hela tiden, säger Sven. Resten av 

timmen sitter Tor av Lilla bassängen och känner sig som en fågellort. (Stark, 2007, 79) 

I relation till detta så blir även beteendet att inte våga utföra sådana bedrifter ett attribut i 

helheten pojkar som flickor inte tycker om. Denna ”farliga” aspekt av pojkar och tävlingen 

mellan Tor och Sven går även att se i exempelbild 10 med tillhörande text. I bilden finns en 

tydlig aktionsprocess där vektorn utgörs av pojkarnas armar och svärd som häftigt slås mot 

varandra. Denna process förmedlar bilden av våld och aggressivitet som i bilden representeras 

av två pojkar. Det faktum att det är just Tor och Sven slåss mot varandra och att det i texten 

skrivs fram att de båda inte vill förlora leder till att det kan tolkas som att de slåss om en 

flicka (Siv). 

De slår med sina träsvärd mot varandra. – Tappa svärdet då! ropar Sven. – Aldrig i livet, morrar 

Tor. – Nu räcker det, säger fröken. Men Tor kan inte sluta. (Stark, 2007,130) 
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Exempelbild 10 (Stark, 2007, 131) 

7.8.3 Genus i kontexten fritidsaktiviteter med vänner 

I denna fritidskontext konstrueras genus i relationerna mellan huvudkaraktären Tor och hans 

vänner. I relationen mellan Sven och Tor som tidigare nämnts handlar mycket av deras 

beteenden om att imponera på Siv. Sett till textens analytiska process tillskrivs dem i denna 

relation båda attribut som utgör antingen en pojke Siv (flickor) tycker om eller en som hon 

(flickor) inte tycker om. Även i denna fritidskontext går denna relation och konkurrens mellan 

Sven och Tor att ses. 

Tor lyssnar på rösterna och skratten. Han har borrat ner sina skridskor i snön. Då står han 

stadigt. Han ser Sven åka baklänges. Han ser honom åka med ett ben i luften. Han ser honom 
stanna så att isen sprutar. Sven Stannar framför Tor. – Kom! säger han. Kom med och åk! – Nej, 

säger Tor. Jag leker inte med dig. Kan du inte åka? undrar Sven. – Nog kan jag åka snabbare än 

du, svara Tor. Men då ska det vara på en riktig sjö (Stark, 2007, 133-134) 

Återigen kopplas här fysiska bedrifter eller sport (skridskoåkning) som ett analytiskt attribut 

både till representationen av helheten pojkar och även en populär pojke (som Siv tycker om). 

Att attribut som (farliga) fysiska bedrifter utgör en del av den populära pojken som flickor 

(Siv) gillar blir även tydligt efter Tor och Sven tävlat mot varandra och Tor hamnat i en isvak. 

När de andra barnen hjälpt Tor upp ur vattnet och bär honom tillbaka säger de flesta vad de 

tycker om honom. 

Då suckar Olson dystert. – Tor var en bra vän, säger han. Han var gullig, säger Siv. (Stark, 

2007, 158) 
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7.9 Representation och konstruktion av etnicitet i Tor och hans värld 

7.9.1 Etnicitet i familjekontexten 

I berättelsen som finns ingen representation av en familj med annan etnisk tillhörighet än 

svensk. Den enda familj som läsaren ges inblick i är Tors. Det faktum att ingen familj med 

annan etnisk tillhörighet representeras, även fast barn (Isabel) finns med, kan leda till att en 

känsla av viktighet tillskrivs den svenska familjen. Familjer med annan etnisk tillhörighet 

tillskrivs inte samma vikt. 

7.9.2 Etnicitet i skolkontexten 

Etnicitet introduceras i skolkontexten då den nya flickan i klassen, Isabel, ska beskrivas.  

Bredvid fröken står en flicka med svart hår och mörka ögon. (Stark, 2007, 46) 

Dessa utseendemässiga analytiska attribut som Isabel tillskrivs, svart hår och mörka ögon, 

talar inte i sig om att hon har annan etnisk tillhörighet. Lite senare i texten, under roliga 

timmen, tillskrivs dock ytterligare ett attribut som tillsammans med de utseendemässiga 

skapar en avgränsning och särskiljning. 

Hon dansar så att det smäller. Det är en dans från hennes hemland. (Stark, 2007, 51) 

Denna avgränsning går även att se rent spatialt i exempelbild 11. I bilden avgränsas Isabel 

från resten av kompisgruppen (bestående av svenska barn) då hon placeras långt ifrån dem. 

De andra barnen placeras istället så pass nära varandra att de bitvis överlappar varandra. Detta 

förmedlar bilden att de hör ihop och de avgränsas från Isabel. 

Exempelbild 11 (Stark, 2007, 79) 

Utöver detta är det endast utseendemässiga aspekter såsom hud- och hårfärg i berättelsens 

bilder som förmedlar denna avgränsning mellan olika etnisk tillhörighet. Dessa aspekter är 

dock representerade i alla kontexter. 
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7.9.3 Etnicitet i kontexten fritidsaktiviteter med vänner 

Etnicitet i denna fritids kontext konstrueras i relationer mellan barnen och introduceras i och 

med att Isabel och Tor letar bland Tors vykortssamling. 

De letar efter ett kort från Isabels hemland. Tor hittar ett med en kaktus. – Du får det, säger han. 

(Stark, 2007, 87) 

I textens analytiska och symboliska process tillskrivs Isabel attributet av ett hemland. Detta 

blir dels en del som utgör hennes helhet och en symbol som förmedlar det faktum att hon inte 

är svensk. Detta leder till att Isabel avgränsas från de svenska barnen. Detta hemland nämns 

inte vid namn vilket kan tänkas förmedla att det inte är av vikt. Detta hemland tillskrivs även 

av Tor (svensk) den exotiska symbolen, kaktus. Denna exotiska växt blir i texten det 

symboliska attribut som representerar Isabels hemland. Denna avgränsning går även att ses i 

exempelbild 12 där alla utom en individ avbildas ur ett framifrån- eller sidoperspektiv. De 

individer som avbildas i ett framifrån- och sidoperspektiv är alla av svensk etnisk tillhörighet. 

Den enda individen som avbildas med ryggen mot betraktaren, och i och med detta stängs ute 

från betraktarens sociala värld, är Isabel (barn med annan etnisk tillhörighet). 

                       

Exempelbild 12 (Stark, 2007, 118) 
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8. Sammanfattande och avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att se hur aspekterna genus och etnicitet framställs och 

konstrueras i tre läseböcker skapade för årskurs Fk-3. I alla tre läseböcker gick det att urskilja 

tre sociala kontexter, i vilka dessa aspekter konstruerades. De tre kontexterna var familj-, 

skol- och fritidskontext. Det som skilde böckerna åt var att kontexterna byggdes upp av olika 

aspekter. Till exempel representerades i två av böckerna flera familjer och 

familjekonstellationer, även med annan etnisk tillhörighet, medan det i sista boken endast 

lyftes fram en svensk familj.  I tidigare forskning framkom att fokus på könsskillnader och 

särskiljning mellan pojkar och flickor förekommer i läroböcker, både nationellt och 

internationellt (Eilard 2004, 2008; Grahn, 2008; Jackson & Gee, 2005). Detta gick även att se 

i de analyserade böckerna. De skillnader som framgick i analysen var både kopplade till roller 

(beteenden) och utseende. Könsskillnaderna i familjekontexten gick i alla böcker att se genom 

tillskrivandet av (traditionella) specifika (köns) roller i hushållet till mannen och kvinnan. Vid 

fåtalet tillfällen utmanades rollerna av barnen i familjerna. I skolkontexten framställdes denna 

könsskillnad även med utseendemässiga attribut. Dock var det främst flickorna som tillskrevs 

och beskrevs med utseendemässiga attribut (ex. söt) som delar av deras helhet som personer. 

Pojkarna tillskrevs istället mer beteendemässiga attribut såsom sportintresserade och bråkiga 

(busiga).  

Detta kan tänkas styrka det faktum, som Eilard (2004) lyfter fram, att flickor uppmuntras till 

ett västerländsk kvinnoideal och pojkar tillåts vara mer individuella och barnsliga. 

Skolkontexten var den kontext där de analyserade aspekterna överlag gavs minst utrymme. 

Berättelserna utspelade sig dock till störst del i de andra två kontexterna Även i 

fritidskontexten framkom denna könskillnad i och med beteendemässiga attribut men till 

skillnad från familjekontexten så konstruerades den till störst del i relationer mellan barnen. 

I de analyserade texterna framgick det överlag i alla kontexter en avgränsning mellan 

karaktärer med annan etnisk tillhörighet och de svenska. Denna avgränsning utgjordes av 

tillskrivandet av både utseende- och beteendemässiga attribut, betydelsebärande symboler 

samt komposition och processer i bilder. Tillskrivandet av dessa aspekter samt den känsla av 

”vi” och ”dem” som gick att se i böckerna stämmer överens med det som Eilard (2004, 2008), 

Mattlar (2011) och Carlson (2011) fann i sina analyser. I familjekontexten representerades 

denna avgränsning till stor del av en (mer traditionell) förälder och utmanades av de (mer 

integrerade) barnen.  



46 
 

I alla böcker användes i denna aspekt någon form av ordet hemland (”eget land”, ”gamla 

landet”), i någon av kontexterna. Det var dock bara i en av böckerna som det förklarades 

vilken land detta var. I alla böcker och kontexter gick det att se denna avgränsning med hjälp 

av symboliska attribut som klädesplagg och hud- och hårfärg (jämför Eilard, 2004). Även 

framställningen av etnicitet utmanas, vid ett fåtal tillfällen, av barnen. En aspekt som stod ut i 

analysen var det skapande av samband som framgick i två av böckerna mellan karaktärerna 

som representerade flickor (Elsa och Moa)och pojke med annan etnisk tillhörighet (Nino och 

Victor). Sambandet mellan dessa aktörer kan tänkas skapa ytterligare en aspekt av 

avgränsning. Den innebär att svenska pojkar avgränsas från både flickor och pojkar med 

annan etnisk tillhörighet. Detta kan tolkas som att både flickor(kvinnor) och individer av 

annan etnisk tillhörighet tillskrivs samma grad av oviktighet i relation till svenska pojkar. Det 

skapas här en känsla av ”vi” och ”dem”, där pojkar (män) och svensk är normen.  

De betydelser och tolkningar som beskrivs i analysen är som tidigare nämnt bara potentiella 

som betraktaren kan uppfatta eller inte, aktivt välja bort eller utnyttja för sin tolkning. Tanken 

med denna analys av läseböcker är inte att skriva fram någon bok som bättre eller sämre än 

någon annan. Tanken är enbart att lyfta fram hur genus och enticitet framställs och 

konstrueras i böckerna, samt att beskriva potentiella tolkningar av dessa skildringar. Detta 

görs för att erbjuda framtida användare av böckerna vid undervisningstillfällen en möjlighet 

att vid behov utforma sin undervisning därefter. 
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