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Sammanfattning  
Denna studie syftar till att undersöka hur läseböcker avsedda för elever som läser svenska som 

andraspråk i grundskolans lägre åldrar framställer svenska traditioner. De frågeformuleringar 

som ställts upp för denna studie är följande: Hur skildras de svenska traditionerna i texten? Vad 

förmedlar bilderna för skildringar av svenska traditioner? Metoden består av en diskursanalys 

där ett antal analysfrågor har satts upp för att svara mot syftet. Det empiriska materialet 

analyseras utifrån teoretiska perspektiv såsom diskursanalys och normskapande genom 

litteratur. Andra teorier som också diskuteras utifrån tidigare forskning är bland annat den om 

den andre och hur en uppdelning mellan vi-och-dem skapas. Resultaten har i enlighet med 

forskningen visat att de svenska traditionerna som framställs ofta är ensidiga och selektiva. De 

flesta av de beskrivna traditionerna är kristna i grunden, något som det inte talas om i 

beskrivningen, och de ifrågasätts sällan. Bilderna förmedlar ett liknande resultat där deltagarna 

i firandet av traditionerna på vissa plan består av en homogen grupp, medan på andra plan en 

mer varierad och mångfacetterad grupp. Detta kan indikera att de svenska traditionerna i stor 

mån är till för de som ”ser ut att vara” och ”är” svenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Svenska som andraspråk, diskursanalys, normskapande, läseböcker, svenska 

traditioner  
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1. Inledning  
Läromedel anses vara en av de största påverkansfaktorerna i utformningen av undervisningen 

(Skolverket 2006; Carlson & von Brömssen 2011). Som studenter på lärarprogrammet har vi 

ofta diskuterat läromedel och deras inverkan på eleverna och undervisningen. Underliggande 

budskap förmedlas utan vår vetskap, något som kan anses vara problematiskt då dessa budskap 

inte alltid stämmer överens med de värderingar som undervisningen och skolan vill förmedla. 

Vårt intresse för ämnet svenska som andraspråk kommer från våra erfarenheter vi fått genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen, där vi bland annat kommit i kontakt med 

förberedelseklasser och elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk. Det mest 

spännande har varit att få lära av barnen om deras kulturer och att jämföra dessa upplevelser 

med sådant som vi läst om dessa kulturer. Elever som läser svenska som andraspråk är långt 

ifrån en homogen grupp, och deras erfarenheter, som till och med kan vara från en och samma 

kultur, kan därmed skilja sig stort från varandra. Vårt intresse för att läsa om just detta har 

väckt frågan om hur Sverige och svenska traditioner framställs för människor som inte tidigare 

varit i kontakt med dem. Därför har vi funnit det extra intressant att studera böcker som riktar 

sig mot människor som har utländskt ursprung och kanske inte har svenska som sitt modersmål. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läseböcker avsedda för elever som läser svenska 

som andraspråk i grundskolans lägre åldrar framställer svenska traditioner. Nedan följer en 

bakgrundsbeskrivning om varför vi valt att skriva om just detta och varför det är ett ämne som 

är viktigt att diskutera kring. Denna följes upp med en beskrivning av syfte och 

frågeställningar. Vidare redovisas centrala begrepp, teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

varefter metod, resultat och analys av resultat beskrivs. Sist kommer diskussionen. 

2. Bakgrund 
En ständigt återkommande fråga i skoldebatten är användningen av olika läromedel (Carlson & 

von Brömssen 2011 s.18-20; Hemmi & Kornall 2015). Läromedel är en beteckning som 

innefattar alla sorters hjälpmedel som används i klassrummet (Skolverket 2015). En lärobok är 

ett läromedel, likaså en läsebok, som i denna studie får stå för den empiriska datan. Syftet med 

läroböcker kan variera och olika intressenter diskuterar bland annat hur de produceras och för 

vem. Sedan 1991, då den statliga granskningen av läromedel togs bort, har valet av läromedel 

och kontrollen över vilken kunskap som egentligen förmedlas i läromedelstexterna överlämnats 

helt till skolan och lärarna (Skolverket 2006 s.13). Carlson och von Brömssen (2011 s.20) 
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menar att lärare måste besitta vissa yrkeskunskaper, bland annat att kunna ställa frågor till 

texten och innehållet, som möjliggör ett ifrågasättande av de perspektiv och budskap som 

läromedel som används i skolan kan förmedla. Selander (2003 s.184, 1988 s.17) menar att 

läroböcker ofta reproducerar tidigare kunskap istället för att skapa ny. Detta innebär att 

traditioner och normer förmedlas vidare och reproduceras trots att de kanske tappat sin funktion 

i samhället. Ajagán-Lester (2000 s.24) skriver att den fakta som läroböckerna förmedlar anses 

vara nödvändig för att skapa en gemensam kulturell och social referensram och bygger ofta på 

de traditioner och värderingar som anses vara härskande i den rådande kulturen.  

 

I skolans läroplan används ordet identitet flitigt, framförallt i samband med språkundervisning 

och religion. Under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag” påpekas också att en trygg 

identitet delvis kommer från delaktigheten i ett gemensamt kulturarv (Skolverket 2011 s. 7). 

Kåreland (2009 s.83) menar att man genom läsning ofta identifierar sig och influeras av det 

som står i texten. Detta kan i sin tur göra att de förmedlingar av svenska traditioner som 

identifieras i detta arbete kan skapa förväntningar på eleven att delta i kulturarvet för att skapa 

sig en identitet samt att agera som majoritetssamhället. Problematiken kring läseböcker riktade 

till elever som läser svenska som andraspråk kan därför ligga i den identitet som påtvingas 

genom underliggande budskap och värderingar. Eilard (2008) skriver:  
 

Språket inte bara förmedlar fakta om verkligheten, utan bidrar till dess 

utformning, genom att tillskriva oss vissa identiteter och lägga grunden 

för vårt agerande i form av individuella såväl som kollektiva 

världsbilder. (s. 23) 

 

I skolans läroplan finns även kunskapskrav för vad en elev ska kunna för att uppnå målen i 

kursen svenska som andraspråk. Där står att eleven: ”[…] utifrån egna referensramar [ska 

kunna] föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till 

egna erfarenheter” (Skolverket 2011 s.245). Men vad händer om en elev inte har några 

erfarenheter av de budskap som framförs i texten? Kan läroböckerna och bilderna förmedla en 

påtvingad identitet – ett sätt att agera i en värld man inte känner till? Och hur inkluderande och 

heterogen är bilden av traditionerna? Med anledning av dessa ovanstående frågor och den 

problematik som beskrivits i bakgrunden har vi valt att rikta in oss på läseböcker avsedda för 

elever som läser svenska som andraspråk i grundskolans lägre åldrar för att se hur olika 

traditioner framställs i text och i bild.    
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur läseböcker avsedda för elever som läser svenska 

som andraspråk i grundskolans lägre åldrar framställer svenska traditioner. Följande 

frågeställningar ska genom denna studie besvaras: 

 

• Hur skildras de svenska traditionerna i texten? 

• Vad förmedlar bilderna i läseböckerna för skildringar av svenska traditioner? 

 

Begrepp såsom svenska traditioner, svenska som andraspråk och läromedel finns beskrivna 

under rubriken centrala begrepp längre ner i arbetet.  
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4. Centrala begrepp 
De centrala begrepp som presenteras nedan anses vara av vikt för detta arbete då de används 

genomgående och är centrala för förståelsen av studien. En definiering av vad som menas med 

dessa begrepp är dessutom nödvändig för studiens trovärdighet och för att läsaren ska kunna 

tolka begreppen på samma sätt som oss.   

 

4.1 Undervisning i svenska som andraspråk  
I skolförordningen (SFS 2011:185) anges vilka kriterier som gäller för införandet av svenska 

som andraspråk, även kallat SVA, i en elevs kursplan. De elever som har rätt att studera efter 

denna kursplan, om behovet finns, är antingen: 1) Elever som har ett annat modersmål än 

svenska, 2) Elever som tidigare undervisats utomlands men har svenska som modersmål eller 

3) Invandrarelever som med en vårdnadshavare använder svenska som umgängesspråk (SFS 

2011:185 5 kap 14§). Det är rektorn på skolan som beslutar huruvida en elev ska läsa efter 

denna kursplan eller inte (SFS 2011:185). Ämnet svenska som andraspråk syftar till att 

”eleverna ska utveckla kunskaper i och om det svenska språket” (Skolverket 2011 s.239). 

Eleverna ska således både lära sig svenska och tillägna sig kunskap på svenska språket. SVA-

ämnet handlar mycket om inlärningen av språkets bas – den kunskap som elever som har 

svenska som modersmål redan har tillägnat sig (Hyltenstam 2007 s.50). Ytterligare står det i 

syftesbeskrivningen i kursplanen för svenska som andraspråk att ”I mötet med olika typer av 

texter, […] ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten 

och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket 2011 s.239). De texter som eleverna läser ska 

alltså uttryckligen enligt läroplanen hjälpa eleverna att skapa sig en identitet och förstå sin 

omvärld.  

 

Ett av kriterierna för införandet av svenska som andraspråk i en elevs kursplan är den att eleven 

ska ha annat modersmål än svenska. Detta kan alltså innebära vilket annat språk som helst. De 

elever som läser svenska som andraspråk är därför långt ifrån en homogen grupp. Eleverna har 

antagligen olika bakgrund, kommer från olika länder och talar olika modersmål. De har även 

vitt skilda erfarenheter av Sverige som land och de svenska traditionerna. Därmed kan det i 

denna undersökning inte säkert sägas att alla elever som läser svenska som andraspråk tolkar 

och förstår de läseböcker på samma sätt som vi gör.  
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4.2 Svenska traditioner 
I detta arbete studeras hur svenska traditioner framställs i läseböcker för elever som läser 

svenska som andraspråk. Här definieras vad som i detta arbete menas med svenska traditioner.  

Sverige är idag ett mångkulturellt land, där den del av befolkningen som inte är födda i Sverige 

blir allt större (Statistiska Centralbyrån 2014). Svenska traditioner skulle således kunna 

innefatta alla de traditioner som firas i Sverige, till exempel Ramadan och kinesiskt nyår 

eftersom det finns delar av befolkningen som firar dessa. I denna studie definieras dock 

svenska traditioner som de traditioner som under en lång tid återkommande firats eller 

genomförts i Sverige. Dessa traditioner kan även kallas högtider och de behöver inte vara 

religionsbundna, men kan likaså ha en religiös betydelse. Många gånger kan traditionerna 

också ha förlorat sin religiösa betydelse och antas snarare vara en del av den svenska kulturen. 

Exempel på traditioner som åsyftas i detta arbete är livshögtider såsom dop och födelsedag och 

årshögtider såsom midsommar, jul, och advent, men även nationaldagar och andra folkfester. 

 

I Sverige finns idag de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, tornedalingar och 

sverigefinnar (SFS 2009:724), många varav har sina egna traditioner och högtider. Bland annat 

firar samerna en särskild form av midsommar (Sápmi 2004) och judarna firar inte jul utan 

Chanukka, ljusfesten (Kronholm 2015). Eftersom dessa nationella minoriteter funnits och 

verkat i Sverige under en lång tid (se Mattlar 2014) räknas deras traditioner in i denna studies 

definition av svenska traditioner. Det står även skrivet i skolans läroplan att eleverna efter 

genomgången grundskola ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur och religion 

(Skolverket 2011 s.14). Valet att belysa denna definition av svenska högtider har motiverats 

genom dess normerande inverkan i det som betraktas som ”typiskt svenskt” (Hjärpe 2015).  

 

4.3 Läseböcker i läromedelsvärlden 
En lärobok är, som ovan beskrivits, ett traditionellt läromedel i bokform som är primärt 

anpassat för skolans undervisning. De fungerar som upprätthållare av ett kollektivt minne och 

kunskapsförmedlare samtidigt som de är normerande i sociala praktiker (Mattlar 2008 s.19). I 

denna studie behandlas läseböcker. En läsebok är en lärobok som är specifikt anpassad för att 

stimulera elevernas kunskaper i läsinlärning. Eilard (2008 s.24) skriver att ”läseböcker kan vara 

några av de första läromedel barn kommer i kontakt med i skolan” och att de skiljer sig stort 

från andra skolböcker då de förhåller sig till många olika genrer samtidigt. För de yngre barnen 

består många av skolans läromedel under senare tid av så kallade läromedelspaket där material 
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såsom CD-skivor, övningsböcker och sångböcker ingår (Eilard 2008 s.336). Hon menar också 

att de har en starkt fostrande potential som skiljer dem från barnlitteraturen. Statens institut för 

läromedelsinformation betecknar läseböcker, eller läsläror som de där kallas, som basläromedel 

(Selander 2003 s.219). Mattlar (2008 s.19) menar att basläromedel är de böcker som till stor del 

utgör en kurs eller ett ämnes huvudsakliga läsning.  

 

Englund (2006) bekräftar läromedlens fortsatt starka roll i undervisningen där hon beskriver 

statistik på hur lärare ofta också väljer att använda sig av endast en bok. Detta trots att det 

sällan råder ett 1:1 förhållande mellan läroplanens kursmål och det läroböckerna tar upp 

(Mattlar 2014). Mattlar (2014) påpekar att förlagen inte har någon skyldighet att inbegripa alla 

kursmål i en och samma lärobok. Det är då, sedan den statliga styrningen och kontrollen av 

läromedel togs bort 1991, helt upp till lärarna att kontrollera innehållet och dess motsvarighet 

till kursmålen.   



	   10	  

5. Teoretiska perspektiv  
De teoretiska perspektiv vilka valts ut för denna uppsats är tänkta att fungera kompletterande 

gentemot varandra. Diskursanalysen har valts då den beskriver hur omvärlden och de texter 

som produceras i den har en påverkan på hur människor uppfattar världen. Likaså anses 

normskapande, ett begrepp som beskriver ”det normala” beteendet, kunna ske genom dessa 

texter och litteratur.  

 

5.1 Diskursanalys 
Diskursanalyser och diskurser är ett fält som det råder stor oenighet inom (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000 s.66). Olika teoretiker har bestämda åsikter om vad som ska innefattas i en 

diskurs och en analys av dessa, vilket gör det svårt att ge en definitiv bestämning av begreppen 

(Bergström & Boréus 2012 s.355). Det som skiljer de olika teoretikerna åt rör bland annat 

diskursens räckvidd och vilka delar som påverkar skapande och vidmakthållandet av en diskurs 

(Bergström & Boréus 2012 s.355-357). Winther Jørgensen och Phillips (2000 s.7) menar att en 

diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller avsnitt av världen)”. Alla 

diskurser har sitt eget sätt att tala om olika fenomen som berör diskursen och språket är således 

i centrum (Winther Jørgensen & Phillips 2000). En diskurs bygger på idén att språket är 

strukturerat efter mönster – något som påverkar hur vi talar och skriver när vi befinner oss inom 

en viss praktik.  

 

I denna studie ses Faircloughs kritiska diskursanalys som ett perspektiv på hur de läseböcker 

som studerats kan tolkas in i ett bredare sammanhang. Hans teori har valts ut då den, till 

skillnad från övriga teoretikers definition av diskurs, anlägger en mening om att diskursen har 

tre funktioner; den bidrar till konstituerande av sociala identiteter, relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Inom olika diskursiva praktiker, som ser 

olika ut beroende på vilken diskurs man befinner sig inom, skapas och läses texter inom ett 

visst språkbruk. Dessa texter och sätt att använda språket påverkar och formar världen omkring 

oss, bland annat sociala identiteter och relationer. Faircloughs diskurs innefattar inte bara texter 

utan även bilder då både bildens särskilda egenskaper och dess relation till texten kan ha 

betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.67).  Inom Faircloughs teori kan en diskurs 

både konstituera världen, det vill säga att texter och sätt att tala på får en inverkan på hur den 

sociala praktiken formas, samtidigt som texterna konstitueras av den sociala praktiken – de 

speglar den diskurs de blev producerade inom (Fairclough 1993 s.134). Därmed måste en text 
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analyseras utifrån det sociala sammanhang som den befinner sig inom (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000 s.69). Språket skapar på så vis en sorts verklighet som kanske inte existerar i den 

”verkliga världen” (Bergström & Boréus 2012 s.354).  

 

När olika läroböcker skapas inom en diskursiv praktik har ett bestämt sätt att skildra händelser i 

texten påverkats av de språkliga normer som finns inom denna diskurs. I denna studie anses 

perspektivet som Fairclough presenterar vara väsentligt för hur läseböckerna tolkas. Då de är 

skapade inom en viss diskursiv praktik – med avsikt skrivna för elever som läser svenska som 

andraspråk – skildras ett visst sätt att se på världen i böckerna, något som kan bidra till att 

forma sociala identiteter samt kunskaps- och betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips 

2000 s.73). En vid tolkning av detta skulle kunna vara att en läsebok, skriven för 

andraspråkselever, är med och skapar normer för hur man ska vara och ta del i denna praktik. 

Eftersom denna studie riktar in sig på svenska traditioner och hur dessa förmedlas kan en 

tolkning, utifrån diskursanalysen, vara att läseböckerna är med och formar elevernas identiteter 

som bland annat svensk.    
 

5.2 Normskapande genom litteratur 
En norm kan definieras som ”det ’normala’ eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp” 

(Bergström 2015). Det kan också betyda rättesnöre och detta innebär då att en norm är något 

man som deltagare i den praktik där normerna skapas ska rätta sig efter (Bergström 2015). Det 

är här läroboken kommer in. Lärobokens syfte beskrivs som en förmedlare av grundkunskaper 

som anses vara viktiga för en gemensam referensram. Ofta reproducerar de kunskap istället för 

att presentera ny (Selander 1988 s.38, 17). Ajagán-Lester (2000 s.24) skriver i sin 

doktorsavhandling att lärobokens innehåll ofta bygger på de värderingar och traditioner som är 

härskande i den praktik, till exempel inom det skolämne, där böckerna läses. Läroboken kan, 

utifrån Ajagán-Lesters (2000) tanke, därmed också fungera som en förmedlare av vilka normer 

som är gällande – ett rättesnöre för hur ett godkänt agerande i en social grupp ska se ut. Även 

Eilard (2008 s.26) menar att läroböcker påverkar bland annat normbildning och fostran då 

normer göms i textens fakta och förklaringar.  

 
Kåreland (2009 s.145) menar att läsning av litteratur kan hjälpa barn att få en större förståelse 

för olika kulturer. Hon anser också att böcker har en ambition att både förmedla information 

om andra kulturer och att beskriva det genuint svenska (Kåreland 2009 s.11), något som för en 
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invandrad elev kan uppfattas som normen i samhället. György-Ullholm (2010) menar att det 

som av majoriteten uppfattas som norm i ett samhälle kan, genom brytandet av normen, skapa 

en vi-och-dem-känsla mellan till exempel invandrare och icke-invandrare. Denna indelning, och 

att bli refererad till som den andre, kan i många fall vara besvärande. Att anpassa sig till den 

rådande normen kan således hjälpa till att skapa en identitet, att minska vi-och-dem-känslan och 

för att hitta sin plats i samhället (György-Ullholm 2010).  

 

Utifrån den diskursanalys som beskrivits ovan kan språket i läroböckerna ses som en spegling 

av verkligheten (läroböckerna är konstituerade) men de hjälper även till att skapa en verklighet 

för den som läser (läseböckerna är konstituerande). Kåreland (2009 s.11) menar, i likhet med 

diskursanalysen, att det är viktigt att se i vilket socialt sammanhang en bok har tillkommit då 

både historia och samhällets utveckling är med och påverkar hur boken tas emot. Tidigare, 

under rubrik 4.1, nämndes bland annat att det ligger en förväntning i läroplanen på elever som 

läser under kursplanen för SVA, nämligen att de genom texter ska identifiera sig och skapa 

kunskaper om sin omvärld (Skolverket 2011 s.239). Då läroböcker kan ha en stor roll i 

skapandet av identiteter och normer, är normskapande genom litteratur ett perspektiv som anses 

vara av vikt för studien som beskrivs i detta arbete.   
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6. Tidigare forskning 
Vid sökandet av den nedan beskrivna forskningen har utgångspunkten till en början varit 

Jörgen Mattlars avhandling (2008) och Boel Englunds forskningsöversikt i Skolverkets rapport 

Läromedlens roll i undervisningen (2006). Dessa startade en form av ”snöbollseffekt”: en 

avhandling ledde till en ny avhandling, som ledde till ytterligare en och så vidare. Forskningen 

kring läromedel brukar ibland kategoriseras utifrån vad den fokuserar på (Englund 2006). Det 

finns processinriktad forskning, som fokuserar på processen där läromedlen tillverkas, 

produktorienterad forskning, där själva läromedlets innehåll är i centrum, och 

användarorienterad forskning, som riktar in sig på hur läromedlen används i skolan (Carlson & 

von Brömssen 2011 s.22). Denna studie kan sorteras in under den produktorienterade 

forskningskategorin, varför större delen av de avhandlingar som redovisas i denna 

forskningsöversikt är inriktade på produkten och läromedlen ur ett kultur- och 

värdeförmedlingsperspektiv och inte utifrån vilket specifikt skolämne de behandlar. Därmed 

anses även avhandlingar som inte särskilt behandlar svenska som andraspråk vara relevanta i 

denna forskningsgenomgång.  

 

En indelning har gjorts av nedanstående forskning, där första rubriken innefattar avhandlingar 

som berör ämnena svenska som andraspråk och svenska för invandrare samt läromedel, den 

andra rubriken innefattar en avhandling som berör just läseböcker för barn i grundskolans lägre 

åldrar, och den tredje rubriken berör avhandlingar som beskriver framställningen av de andra 

och bilden av olika fenomen i läroböcker. De olika avhandlingarna passar dock in under ett 

flertal rubriker, då de behandlar liknande företeelser utifrån liknande angreppssätt. Indelningen 

har gjorts utifrån det som kan tolkas som huvudämne i respektive avhandling. Notera tydligt att 

detta inte är ett försök till att redovisa hela forskningsfältet, utan endast den del som anses vara 

relevant för den genomförda studien.  

 

6.1 Svenska som andraspråk, svenska för invandrare och läromedel 
Jörgen Mattlar (2008) har i sin avhandling undersökt vilka ideologier som produceras i fem 

olika textböcker avsedda för personer som läser svenska som andraspråk. Vidare ställer han 

även frågan om vilken relation denna ideologiproduktion har till målgruppen och vilka 

förväntningar som ställs på dem (Mattlar 2008 s.17). Undersökningen är produktorienterad och 

fokuserar endast på innehållet i olika läroböcker. Mattlar (2008 s.29) använder bland annat 

Gramscis teori om hegemoni – att den ledande klassen i samhället har en makt över vilken 
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samhälls- och människosyn som råder – som teoretisk utgångspunkt i sitt arbete. Mattlar (2008 

s.11) utgår också ifrån att läroböcker är en form av arena för att förmedla ideologier och 

maktrelationer och att målgruppen för läroböckerna inom svenska som andraspråk tillhör en 

lägre socio-ekonomisk klass som präglas av bland annat segregation. Han använder 

kategorierna kön, klass och etnicitet i sin ideologianalys, för att på så sätt kunna identifiera 

homogena och heterogena ideologiska tendenser kategorierna emellan (Mattlar 2008 s.12).  

 

Resultatet av ideologianalysen visar att ideologierna varierar stort i olika läroböcker. Det råder 

en maktkamp mellan de olika ideologierna och inom politiken (Mattlar 2008 s.190). Tydligast 

ideologisk sammanhållning finns i läroböcker som politiskt närmar sig vänsterrörelsen. I andra 

böcker framställs ideologierna inte lika sammanhållna, men det finns tendenser som verkar för 

ekologism, mot globalisering och olika typer av aktivism (Mattlar 2008 s.190). I analysen av 

relationen mellan ideologiproduktionen och målgruppen kan påvisas att förväntningarna på 

målgruppen är mycket låg. Innehållet i textböckerna framhäver sällan entreprenörskap, utan 

fokuserar istället på beskrivningen av den allmänna sektorn och löntagarperspektivet, något 

som bekräftar den underordning som målgruppen ofta sorteras in i (Mattlar 2008 s.196). 

Mattlar (2008) menar också att trots att olika skildring av ideologier i böckerna görs, framställs 

ändå en relativt homogen bild av Sverige där ett svensk-etniskt vi blir en representativ majoritet 

(Mattlar 2008 s.191). Det svenska och svenskheten blir hegemoni gentemot de andra. Här 

anser Mattlar (2008 s.202) att innehållet som presenteras för de som läser svenska som 

andraspråk är problematiskt då det är mycket ensidigt och underställer målgruppen rent 

ekonomiskt, vilket försvårar integrationen i samhället (Mattlar 2008 s.196).  

 

Hult och Gustavssons (1983) studie beskrivs av Mattlar (2008 s.65) som ”den enda rena 

läroboksstudien” inom svenska för invandrare och svenska som andraspråk. Författarna till 

studien har valt ut läromedelstexter anpassade för vuxna och unga vuxna invandrare. De har 

sedan låtit sex forskare, på olika områden, göra sju textanalyser av samma tre läromedel. 

Studien fokuserar på språkinlärning och kommunikation. Dock fokuserar ingen av dem på 

förmedlingar av värden och kulturer (Mattlar 2008 s.65). Därav har vi valt att inte vidare 

beskriva denna studie, men vi anser ändå att den är värd att nämna då den betraktas vara viktig 

inom studiet av läromedel.  

 

Marie Carlson (2003) står för en avhandling som behandlar svenska för invandrare, sfi. Hon har 

intervjuat tolv unga deltagare i undervisningen inom sfi, lärare, skolledare och ytterligare 
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nyckelpersoner så som kuratorer, sjuksköterskor och handläggare på arbetsförmedlingen om 

hur dessa förhåller sig till lärande och kunskap samt hur deltagarna påverkas av 

undervisningen. Hon har även, vilket är mest relevant för studien som beskrivs i detta arbete, 

utfört analyser av läroböcker och läroplaner inom undervisningen för sfi, för att identifiera hur 

det talas om bland annat arbete och utbildning under olika tidsperioder. Carlson (2003 s.18) 

ifrågasätter också vem det egentligen är som får definiera begreppet kunskap och hur detta 

kommer till uttryck utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Hon menar alltså att hur 

begreppet används påverkas av i vilket socialt sammanhang och i vilken tid de beskrivits.  

 

I beskrivningen av Carlsons (2003) resultat framkommer att åsikterna om det undersökta 

fenomenet går isär. Hon menar att ett uppifrånperspektiv kan skönjas, där deltagarna i tal och 

text framställs som okunniga och osäkra, medan framförallt utbildarna (de ”svenska”) är de 

som bestämmer vad som ska räknas som kunskap. Det västerländska eller det svenska fungerar 

som måttstock i tal och text om och i undervisningen av svenska för invandrare. I de läroböcker 

som analyserats har bland annat olika syn på arbete och utbildning beroende på tidsperiod 

framkommit, men framförallt framträder en strävan om att göra eleverna inom sfi-utbildningen 

till duktiga elever och framförallt ”goda ’demokratiska’ medborgare i en ’svensk’ anda” 

(Carlson 2003 s. 83). Hon menar även att någon variation av klass, kön och etnicitet inte 

gestaltas i läroböckerna, dokumenten och intervjuerna.  

 

6.2 Läseböcker för grundskolans lägre åldrar 
Angerd Eilard (2008) är en av få forskare som gjort studier specifikt på läseböcker för de lägre 

åldrarna. Hon skriver att valet att arbeta med just läseböcker gjordes baserat på den knappa 

forskningen kring läromedel för grundskolans lägre åldrar (Eilard 2008 s.20). Syftet med 

studien beskriver Eilard (2008 s.23) som: ”att synliggöra och utforska representationer av 

genus, etnicitet och generation i läseböcker” samt att upptäcka förändringar mellan dessa under 

de olika tidsperioderna. Hon använder sig av teorin och metoden kritisk diskursanalys som gör 

det möjligt att belysa texterna utifrån olika diskursiva praktiker. Ett bakgrundsperspektiv som 

avhandlingen presenterar liknar många av de andra nämnda forskningsansatserna, nämligen 

den att man genom deltagandet i en viss social praktik skapar sig identiteter, som till exempel 

kvinna, barn eller invandrare. Eilard (2008) använder sig bland annat även av begreppet 

intersektionalitet som utgångspunkt. Intersektionalitetsbegreppet syftar till att analysera hur 

olika maktordningar samspelar och skapar delaktighet eller uteslutning kring kategorier som är 
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konstruerade av människan, såsom etnicitet, kön och klass (Se bland annat Lykke 2007; de los 

Reyes & Mulinari 2005). Eilard (2008 s.54) menar bland annat att användandet av det 

intersektionella perspektivet breddar analysen och ger möjlighet att belysa de olika 

maktordningarna i läseböckernas identitetskonstruktion.  

 

I sin resultatredovisning beskriver Eilard (2008 s.414) den heterogenitet som råder i 

läseböckerna när det kommer till hur genus, etnicitet och generation presenteras. Resultatet 

delas in i ett flertal tidsperioder, där varje period präglas av ett särskilt synsätt. Sammantaget 

menar Eilard (2008) att läseböckerna under tidsperioderna präglas av bland annat den rådande 

läroplanen och den diskursiva praktik de blivit skapade inom. 

 

6.3 Framställningen av de andra och vi-och-dem  
Ajagán-Lester (2000) beskriver i sin avhandling hur afrikaner framställs i svenska 

läromedelstexter från åren 1768-1920, då framförallt böcker i historia och religion. Ajagán-

Lester (2000) fokuserar också på under vilka förhållanden dessa bilder av afrikaner har 

framkommit och vilken fakta som har sorterats bort. Ett bakgrundsperspektiv som studien 

baseras på är hur kulturer konstrueras med hjälp av gränsdragningar mellan bland annat vi-och-

dem och vad som är normalt inom en viss kultur (Ajagán-Lester s.12). Ajagán-Lester (2000 

s.23) lägger även en form av kritisk diskursteori som teoretisk utgångspunkt, då han menar att 

texter inte bara skapas i sociala praktiker, utan även är med och skapar dem. Läroboken ses 

som ett didaktiskt verktyg som reproducerar kunskap och har en selektiv funktion – kunskaper 

och värderingar kombineras och väljs bort (se även Selander 1988).  

 

Resultatet har delats in i fyra olika tidsperioder och i sin resultatredovisning beskriver Ajagán-

Lester (2000) hur olikheterna mellan beskrivningarna av afrikaner skiljer sig åt mellan de olika 

tidsperioderna som studerats, samtidigt som de präglas av en kontinuitet. En särskiljning mellan 

vi-och-dem har i alla de studerade böckerna gjorts, och vi:et har intagit en överordnande roll. 

De andra, afrikanerna, har betraktats som objekt, medan de röster som uttalat sig om 

afrikanerna är uteslutande europeiska. Det vita har klassats som överordnat och afrikanerna 

som underordnade då de beskrivits med ord som barbarer och hedningar. Inte förrän i den sista 

undersökta tidsperioden, under 1950-60-talet, kan skilda röster höras, där rasistiskt innehåll till 

viss del har uteslutits.   
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Någon som också, likt Ajagán-Lester (2000), har ägnat sig åt bilden av vi-och-dem är Mai 

Palmberg (2000). Hon har gjort en detaljgranskning av läroböcker för högstadiet inom de 

samhällsorienterade ämnena som behandlar Afrika, sammanlagt 46 stycken, för att se vad de 

säger om Afrika. Hon fokuserar främst på framställningen av vi-och-dem, och hon menar på att 

beskrivningen av Afrika handlar minst lika mycket om oss som det gör om dem. Hon 

argumenterar även för att det kan finnas olika sätt att definiera vilka som innefattas i vi:et, 

vilket i sin tur gör att det som står i skolböckerna påverkar möjligheten till identifikation.  

 

I stort kan sägas att bilden av Afrika framställs som mycket homogen trots att det är en 

kontinent som innefattar många länder och kulturer. Afrikanernas bidrag till 

samhällsförändringar, bland annat kolonialiseringens avveckling, utelämnas, liksom många 

andra förtjänster som ”vi i väst” har att tacka dem för. Likaså glöms kontinentens egen 

utveckling och historia innan västvärldens intåg bort. Bilden av vi-och-dem blir tydlig i 

Palmbergs (2000) beskrivning av materialet.  
 
Liknande de två ovan nämnda studierna har Härenstam (1993), dock med ett annat fokus, i sin 

avhandling tittat på hur islam framställs i läroböcker. De analyserade böckerna riktar sig mot 

grundskolan och gymnasieskolan, men fokus har legat på läroböcker för låg- och mellanstadiet. 

Studien är en jämförande analys där Härenstam (1993) jämför läroböckerna dels med böcker 

skrivna av muslimska forskare och dels med de läroplaner under vilka respektive läromedel är 

producerade. Generellt visar Härenstams (1993) analyser att bilden av islam och vad som sägs 

om religionen varierar under olika läroplaner och mellan de olika stadierna för vilka böckerna 

är producerade. Böckerna är också ofta mycket generaliserande vad gäller islam som 

världsreligion. Liknande Palmberg (2000) menar Härenstam (1993) att islam är en religion som 

ser olika ut beroende på i vilken kultur den praktiseras. Något som sällan framgår i de 

undersökta läromedelstexterna. I jämförelsen mellan läroplanerna och de analyserade 

läroböckerna menar Härenstam (1993 s.263) att de läroböcker skrivna före 1962 års läroplan 

beskriver islam med negativt värdeladdade termer. Dock framgår också att det i läroplanerna 

innan enhetsskolans införande förespråkades ett främjande av kristendomen och dess 

traditioner, något som senare läroplaner inte gör. 1962 års läroplan kräver till exempel 

objektivitet av religionsundervisningen. Däremot menar Härenstam (1993 s.263) att den 

generella bilden som formuleras i läromedelstexterna är densamma, trots läroplanens 
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förändring. Även i denna studie, likt Ajagán-Lester (2000), Mattlar (2008) m.fl., framgår det att 

det är genom att påvisa enkla särdrag som en avskiljning mellan vi och dem tillåts att göras.   

 

6.4 Sammanfattning 
Ovanstående forskning är endast ett urval ur läromedelsforskningens stora fält. Då denna studie 

behandlar läseböcker avsedda för grundskolans lägre åldrar har Eilards (2008) avhandling 

ansetts vara en förebild för hur läseböckerna ska värderas. Mattlar (2008), Gustavsson och Hult 

(1983) och Carlson (2003) berör ämnena svenska som andraspråk och svenska för invandrare, 

varför de har ansetts vara av värde för denna studies teoretiska bakgrund. Framförallt Mattlar 

(2008) som fokuserar på värderingar och meningserbjudanden i läroböckerna har ansetts ligga 

nära den studie som beskrivs i detta arbete. Bilden av den andre som Ajagán-Lester (2000), 

Palmberg (2000) och Härenstam (1993) presenterar i sina avhandlingar anses vara relevant i 

denna studie då de läseböcker som analyseras formulerar en bild av svenska traditioner – något 

som kan skapa särskiljande drag mellan vi-och-dem. Studien som detta arbete handlar om 

lägger sig således emellan dessa tre forskningsrubriker och hoppas kunna bidra med ny 

kunskap kring hur vi-och-dem kan skapas utifrån ett värdeförmedlingsperspektiv inom 

läseböcker för svenska som andraspråk.   
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7. Metod 

7.1 Diskursanalys av text och bild 
För att uppnå syftet med denna studie har en kvalitativ diskursanalys av både text och bild 

valts. Analysen blir således multimodal. Detta innebär att text och bild betraktas och tolkas som 

en helhet där de båda skapar mening åt varandra (Eilard 2008 s.57; Björkvall 2012 s.310). 

Empirin består av två serier av läseböcker, sammanlagt sex stycken. Som ovan beskrivet i de 

teoretiska perspektiven används i denna studie diskursanalysen som en utgångspunkt. Den kan 

därmed även användas som en metod. En diskursanalys är en analys av de mönster som uppstår 

i språkets struktur i till exempel en text och hur dessa mönster är konstruerade. En text kan 

därmed få en avgörande betydelse för hur en människa ser och uppfattar världen beroende på i 

vilken diskurs den tillkommit (Winther Jørgensen & Phillips 2000). I en kvalitativ 

undersökning analyseras ett fenomen på djupet för att försöka förstå och belysa fenomenet. 

Därför kan vissa avsnitt ur en text väljas ut för analys då de anses vara viktigare än andra i 

belysandet av ett fenomen (Esaiasson 2012 s.210). Esaiasson (2012 s.211) gör en tudelning av 

kvalitativa textanalyser och vilka frågor som kan ställas till texten inom respektive indelning. 

Den ena består i att systematisera innehållet i en text och den andra att kritiskt granska 

innehållet. En diskursanalys kan ta plats inom den kritiskt granskande inriktningen och gör det 

möjligt att ställa frågor till texten om till exempel maktförhållanden eller normativa värderingar 

(Esaiasson 2012 s.212).  

 

Målet med denna studie är att analysera framställningen av de svenska traditionerna i 

läseböckerna. Därför har den diskursanalytiska metoden valts ut. Denna metod ger möjlighet att 

studera det som skrivits och att undersöka olika mönster i språkets struktur. Detta i sin tur gör 

att man kan identifiera vilka sociala konsekvenser som framställningen av mönstren kan ge 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000 s.28). Då de utvalda läseböckerna behandlar många fler 

ämnen än bara traditioner har fokus legat på de avsnitt i läseböckerna som talar om just 

traditioner, och därmed har undersökningen blivit kvalitativ.  

 

Innan den kvalitativa diskursanalysen valdes som metod för denna studie gjordes en del 

överväganden, där bland annat en innehållsanalys och argumentationsanalys varit aktuella som 

metod. Då de utvalda läseböckerna saknar återkommande ord i tillräckligt hög grad, bedömdes 

innehållsanalysen vara otillräcklig för att svara mot syftet och frågeställningarna. 

Argumentationsanalysen valdes bort då identifiering av argumentationens beståndsdelar i 
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läseböckerna inte skulle vara tillräcklig för att svara på de frågeställningar som ställts upp för 

denna studie. En kvalitativ diskursanalys har därför ansetts vara den bästa metoden för att få 

fram ett relevant resultat. Som nämnt under rubriken Tidigare forskning är denna studie 

orienterad mot den produktorienterade forskningsinriktningen, vilket har uteslutit metoder 

såsom intervjuer och enkäter.  

 

Analysen av bilderna bygger på identifieringen av betydelsebärande- och symboliska attribut. 

Ett betydelsebärande attribut innebär att det i bilderna finns markörer som kan knyta 

personerna på bilden till en viss identitet (Björkvall 2012 s.328). Bärandet av en slöja är ofta ett 

attribut som förknippas med identiteten muslim och en mörkare färg på huden indikerar 

invandrare eller inte etniskt svensk. Ett symboliskt attribut är däremot något som inte 

nödvändigtvis måste finnas på en person, utan snarare i närheten, som gör att en tolkning om 

till exempel religiös eller etnisk tillhörighet kan göras (Björkvall 2012 s.331). Till exempel kan 

en flagga i hörnet av en bild fungera som symboliskt attribut för att personen/personerna i 

bilden tillhör en viss etnicitet (Björkvall 2012).  

 

Valet att använda betydelsebärande- och symboliska attribut i bildanalysen bygger på dess 

möjlighet att identifiera vilka samhällsgrupper som inkluderas alternativt exkluderas i bilderna. 

Fokus har alltså legat på vilka samhällsgrupper, såsom personer med annan religion än inom 

kristendom, personer med funktionsnedsättning eller annan etnicitet, som utesluts i sättet att 

tala om svenska traditioner och i hur bilderna porträtterar traditionen. Det kan däremot inte 

sägas säkert att ett bärande av ett attribut specifikt innebär att personen kan tillskrivas en viss 

identitet. Här har ett avvägande fått göras, där en generalisering av attributen och dess 

betydelse tillskrivits innebörd, trots att verkligheten kanske ser annorlunda ut. En analys av till 

exempel bildernas placering i relation till texten har valts bort då det ansetts att denna metod 

inte varit effektiv för att nå fram till ett relevant resultat.  

 

7.2 Analysredskap  
För att kunna identifiera mönster i läseböckerna och för att svara på frågeställningarna som 

finns beskrivna i syftet har sex stycken analysfrågor konstruerats. Den första frågan motiveras 

utifrån Faircloughs diskursanalys, som menar att språket och användandet av särskilda ord 

skildrar ett visst sätt att se på världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att 

identifiera vilka ord som ofta används i beskrivningen av de svenska traditionerna anses normer 
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och värderingar kring dessa bli tydliga för att sedan kunna bli underlag för analys. Därmed 

analyseras skildringen av de svenska traditionerna till stor del på en språklig nivå. De övriga 

frågorna motiveras utifrån den selektiva tradition som Ajagán-Lester (2000) skriver om. Här 

har frågorna konstruerats för att kunna identifiera vilken information och vilka samhällsgrupper 

som syns eller har utelämnats i beskrivningarna av de svenska traditionerna i texten och 

bilderna.  Frågorna lyder som följande: 

 

• Hur talas det om svenska traditioner? Vilka ord används? 

• Vad sägs inte om de svenska traditionerna? 

• Vem talar om svenska traditioner? Vilka samhällsgrupper syns?  

• Vems/vilkas röster görs inte hörda i beskrivningen av de svenska traditionerna? 

 

För att identifiera mönster i bilderna kommer följande frågor ställas i analysen: 

• Vem/vilka samhällsgrupper syns på bilderna? Finns det attribut?  

• Vem/vilka samhällsgrupper syns inte på bilderna?  

 

Analysfrågorna ska fungera som ett verktyg för att se på bilderna och texten i de utvalda 

läromedlen på ett diskursanalytiskt sätt, för att kunna identifiera mönster och vad dessa mönster 

kan få för konsekvenser.  

 

7.3 Reflektion kring metoden 
Winther Jørgensen och Phillips (2000 s.28) menar att syftet med en diskursanalys är att 

identifiera vissa självklarheter som ligger i texten, till exempel värderingar och normer, och 

varför vissa av dessa är mer accepterade än andra. Men som forskare kan detta även innebära 

problem eftersom man, när ett material ska analyseras, befinner sig inom en viss praktik och är 

del av en viss kultur. Det kan då vara svårt att identifiera de självklarheter man själv är bärare 

av. Man måste därmed lära sig att ställa sig utanför sina egna föreställningar av ett fenomen för 

att kunna identifiera de mönster som annars kan vara osynliga. Esaiasson (2012) skriver om hur 

en läsares egna erfarenheter påverkar hur texten förstås, något som självklart kan appliceras på 

vår tolkning av texterna och bilderna. Det är viktigt att vara medveten om att vår tolkning (som 

säkert inte kommer stämma överens alla gånger oss emellan heller) inte nödvändigtvis kan 

förutsättas vara den tolkningen som en elev som läser svenska som andraspråk gör av texten 

och bilderna. Beroende på vilken erfarenhet och förkunskap en läsare har, påverkas sättet på 
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hur man tolkar en text eller bild (Björkvall 2012 s.312). Denna problematik är applicerbar på de 

flesta metoder, och inte bara diskursanalysen och bildanalysen (Esaiasson 2012 s.222).  

 

7.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är enligt Bell (2006 s.117) ett mått på i vilken grad ett visst tillvägagångssätt kan ge 

ett liknande resultat under liknande omständigheter. Larsson (2005 s.3) menar att det för 

kvalitativa studier råder aningen annorlunda kriterier för hur kvaliteten i en studie ska bedömas 

jämfört med en kvantitativ studie. Bland annat så måste metodval och de teoretiska perspektiv 

som studien bygger på vara noga beskrivna för att studien ska kunna upprepas med ett liknande 

resultat. Även begreppsapparaten måste vara utförligt beskriven så andra forskare kan anta 

samma perspektiv och använda begreppen med samma innebörd för att lyckas. Denna studie 

bygger på en textanalys av empiriskt material där specifika analysfrågor har utformats för att få 

ett så belysande resultat som möjligt. De centrala begreppen och teoretiska perspektiven finns 

noggrant förklarade i arbetet, vilket gör analysen gångbar även av andra forskare än de som 

författat denna studie. Det empiriska materialet har valts ut efter noggranna efterforskningar om 

vilket material som finns tillgängligt samt efter rekommendationer av verksamma lärare. 

Antalet läromedel vilka används i denna studie ger dock för lite empiri för att på något sätt 

kunna hävda att resultatet av studien gäller för läromedel i stort. Tanken med studien har 

snarare varit att belysa ett problem eller ett mönster som framstår i läseböckerna, inte för att 

generera ett generaliserande resultat. I en studie med större tidsram där fler läseböcker kan tas 

hänsyn till kan resultaten möjligtvis stå för en mer generaliserande forskning. Studien ger dock 

upphov för vidare forskning. Viktigt att notera är också att resultaten som redovisas i detta 

arbete är ett exempel på hur man kan tolka texterna. Vi gör på inget sätt anspråk på att det sätt 

som används här är det sätt som måste användas, eller det mest ”rätta”.  

 

Validitet är enligt Bell (2006 s.117) ett mått på om en fråga mäter det som forskaren ämnar att 

mäta och huruvida tolkningarna bygger på faktiskt data. Denna studie bygger på en kvalitativ 

diskursanalys vilken fokuserar på de skrivna orden och de faktiska bilderna i det empiriska 

materialet. De frågor som konstruerats som analysverktyg är menade att dels identifiera de 

skrivna orden och bildernas fokus och dels bidra med tillräcklig empiri och stöd för att kunna 

dra slutsatser och svara på de frågeställningar som formulerats i syftet. Tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna i tidigare forskning och de centrala begrepp som formulerats för 

denna studie har ett försök gjorts att göra så övergripande tolkningar som möjligt av det 
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empiriska materialet. Med det sagt är det också viktigt att påpeka att de tolkningar vi gjort i 

denna studie endast är förslag på hur materialet kan tolkas. Som ovan beskrivet påverkar våra 

erfarenheter och förförståelse för ett fenomen hur vi tolkar texter och bilder (Esaiasson 2012).  

 

7.5 Forskningsetiska aspekter 
Eftersom denna studie endast berör textanalyser behöver inga forskningsetiska aspekter 

redovisas.  

 

7.6 Arbetsfördelning  
I denna studie har arbetsfördelningen sett ut som följer: Camilla Rohdin har varit ansvarig för 

läseböckerna ur serien Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1996; 1997; 2004; 2005) medan Janina 

Kalm främst varit ansvarig för Briljant Svenska (Wikström 2009; 2010). Båda har dock varit 

mycket aktiva i läsningen och analysen av både serier. Camilla har även i första hand varit 

ansvarig för övriga böcker och har stått för en stor del av läsandet av litteratur som i sin tur 

varit avgörande för uppsatsens skrivande. Janina har därmed haft ett större ansvar för själva 

texten och skrivandet av detta arbete. Med det sagt har båda studenter varit mycket delaktiga i 

varandras arbetsområden, då läsning och bearbetning av litteratur och läsebokstexter skett 

tillsammans och i samförstånd med varandra. Båda två har således varit delaktiga i arbetets alla 

processer.  

 

7.7 Val av material och avgränsning 
Läseböcker är enligt Eilard (2008 s.24) ”några av de första läromedel barn kommer i kontakt 

med i skolan”. Vi har i denna studie valt att använda just läseböcker av denna anledning då 

läseböcker mycket väl kan vara de första svenska texter som elever som läser svenska som 

andraspråk kommer i kontakt med. Läseböcker innehåller dessutom ofta sammanhängande 

berättelser som gör det möjligt att studera olika fenomen, i detta fall svenska traditioner, inom 

det empiriska materialet (Eilard 2008). De utvalda läseböckerna som ingår i serierna 

Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1996; 1997; 2004; 2005) och Briljant Svenska (Wikström 

2009; 2010) är båda anpassade för elever som läser svenska som andraspråk och valdes dels på 

grund av att de båda behandlar en rad olika svenska traditioner och dels från rekommendationer 

av verksamma SVA-lärare. Bristen på läromedel som är anpassade just för SVA-elever gjorde 

att vi var tvungna att ta ett mindre antal serier av empiri än vi från början tänkt. De övriga två 
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serier som var aktuella berörde inte svenska traditioner, utan bestod snarare av ordinlärning och 

lästräning. Många av de lärare vi varit i kontakt i samband med VFU och inför detta arbete 

hävdar att bristen på bra material bidrog till att de valde andra läromedel som inte var särskilt 

anpassade efter SVA-undervisningen.  

 

De utvalda läseböckerna riktar specifikt in sig på de lägre årskurserna, F-3. Läseböckerna har 

således inte valts utifrån läsinlärnings- eller läsutvecklingsaspekter utan ses som en metod för 

att lära sig om det svenska samhället. Målet har inte varit att finna skillnader i böckerna, utan 

snarare att identifiera hur traditionerna framställs i text och bild då de anses vara viktiga för 

förståelsen för det svenska samhället och dess kulturella referensramar. Det snäva urvalet av 

böcker motiveras dessutom genom den noggranna genomläsning som krävs för att identifiera 

de budskap som texten och bilderna formulerar och på vilket sätt de formuleras samt det 

faktum att den givna tidsramen begränsar den mängd empiri som hinner analyseras. Enligt 

Esaiasson (2012 s.220) kan urvalet av material motiveras på två sätt. Antingen väljs ett typiskt 

material ut som gör det möjligt att generalisera utöver det material som undersökts, eller så kan 

urvalet göras på kritiska grunder där det utvalda materialet är det som ”ställer saken på sin 

spets” (Esaiasson 2012 s.220). Vi har ingen grund att tro att alla läseböcker framställer 

traditioner på ett specifikt sätt, och har därför valt den kritiska argumentationen – två 

läseböcker som ställer svenska traditioner på sin spets. Vi kommer därmed, efter vår analys, 

inte kunna generalisera utöver de böcker vi undersökt.  

 

7.8 Beskrivning av material 

7.8.1 Svenskbiten  
Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1996; 1997; 2004; 2005) är en serie av fyra små läseböcker, 

avsedda specifikt för SVA-undervisning. Tillsammans omfattar dessa böcker ca 200 sidor. 

Böckerna är indelade i fyra olika läsnivåer kallade A1, A2, B1 och B2. Böckerna handlar 

främst om Maria och Erik, ett syskonpar som läsaren får följa från första till sjätte klass. I 

boken A1 får läsaren följa med Erik och Maria när de hälsar på hos farmor och farfar, när de är 

på utflykt i skogen och när de rimmar. I boken A2 får vi följa med barnen till skolan och hem 

till kamrater. Erik och Maria hälsar på sina kusiner och åker tåg, går ut i skogen och firar kalas. 

B1 handlar mycket om kalas, skolavslutningar, fotbollsmatcher och snöbollskrig. Eleverna firar 

Nobeldagen i skolan och berättar sagor för varandra. I B2 har både Erik och Maria blivit större, 
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och här handlar det om alla hjärtans dag, vårstädning och biobesök. Familjen firar midsommar 

och födelsedagskalas. Till läseböckerna finns också tillhörande arbetsbok och lärarhandledning. 

Dessa har dock inte varit objekt för analysen.  

 

7.8.2 Briljant svenska  
Briljant svenska (Wikström 2009; 2010) är en serie som består av två lite tjockare böcker, även 

dessa avsedda för SVA-undervisning. Böckerna omfattar tillsammans ca 200 sidor. Böckerna 

delas in i Textbok 1 och Textbok 2. De handlar främst om Emil, Mila och Ali som alla bor i 

olika lägenheter i ett höghus. I boken får läsaren följa dessa tre huvudpersoner i skolan, hemma 

och på lekplatsen. I Textbok 1 lär barnen känna varandra då de alla ska börja skolan 

tillsammans. De åker på utflykt och hälsar på Emils farmor och farfar på landet. I slutet av 

Textbok 1 har Ali kalas, som firas med pompa och ståt. I Textbok 2 kommer barnen tillbaka 

från sommarlovet. Barnen leker, går på dop, firar lucia, advent och jul och slutligen även 

midsommar, något som är nytt för både Mila och Ali. Även till dessa läseböcker finns 

arbetsböcker och lärarhandledning, vilka även här inte varit objekt för analysen.   
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8. Resultat 
Nedan beskrivs en sammanfattning av det resultat som framkom ur analysen av läseböckerna. I 

denna del redovisas alltså resultatet utifrån de analysfrågor som ställdes till texten. Under 

rubriken Analys av resultat analyseras dessa resultat i relation till de frågor som formulerades i 

syftesbeskrivningen, alltså hur de svenska traditionerna skildras i text och bild, samt i relation 

till de teoretiska perspektiven och tidigare forskning. Som beskrivet ovan kan inga 

generaliseringar göras utöver de läseböcker som analyserats i denna studie. De svenska 

traditioner som varit objekt för analys är jul, advent, nyår, lucia, dop, födelsedagar och kalas, 

skolavslutning, Nobeldagen, alla hjärtans dag och midsommar. Nedan redovisas alltså de 

mönster som identifierats i samband med dessa traditioner tillsammans med exempel från 

läsebokstexterna.  

 

8.1 Hur talas det om svenska traditioner? Vilka ord används? 
De analyserade läseböckerna innehåller en rad svenska traditioner. Genomgående förekommer 

uttryck och beskrivningar som gör det möjligt att presentera ett resultat utifrån ett antal 

rubriker. Dessa rubriker står för de tydligaste mönster som framträdde i analysen av vilka ord 

som används och hur det talas om traditionerna.  

 

8.1.1 Ord som ska och man 

 
-Vad ska vi göra på lucia? undrar Marko  

(Wikström 2010 s.48) 

 

Så frågar läraren klassen i början av ett kapitel i en av läseböckerna i denna studie. Klassen 

kommer med tre förslag på vad de kan göra: Luciatåg för föräldrarna, disco eller maskerad. Det 

blir luciatåg för föräldrarna. De övriga alternativen ses inte som lika relevanta då en omröstning 

resulterar i att luciatåget får majoritet. Oavsett hur lucia firas, så förväntas det att det ska firas. 

Ordet ska används även i många andra kontexter. Bland annat ska familjen Alm i serien 

Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1997 s.18) ha kalas. Och Emils lillebror i serien Briljant 

svenska (Wikström 2010 s.40) ska döpas. Även under traditionen midsommar i Svenskbiten 

(Aspelin & Carlsson 2005) används ordet ska när det kommer till var midsommarstången ska 

placeras: 
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Alla på Sommarbo hjälps åt att göra en midsommarstång som ska stå framför 

huset (Aspelin & Carlsson 2005 s.54) 

 

I relation till de traditioner som framställs i läseböckerna används ordet ska omfattande, som i 

de exempel ovan.  

 

Ordet man förekommer ofta i beskrivningarna om vem det är som deltar i firandet eller som en 

mer allmän beskrivning om hur majoritetssamhället kan göra. Det finns många exempel att 

hämta på detta, bland annat under midsommarfirandet i både Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 

2006) och Briljant svenska (Wikström 2010): 
 

När kvällen kommer är det fest i trädgården på Sommarbo. Man äter 

sill, nypotatis och jordgubbstårta. Alla sjunger, pratar och är glada. 

(Aspelin & Carlsson 2006 s. 56) 

 

Sju sorters blommor ska man lägga under kudden. Sen drömmer man 

om sin käraste (Wikström 2010 s.110) 

 

I det första citatet ovan beskrivs bland annat vad som äts under midsommarfirandet medan 

citatet under beskriver traditionen där plockandet av sju sorters blommor ska få dig att drömma 

om din framtida kärlek. I citaten ovan förknippas ordet man med ett obestämt pronomen som 

betecknar ett större kollektiv snarare än ett könsbeskrivande ord för det manliga könet. 

Ytterligare exempel på där ordet man finns med och förknippas med ett kollektiv eller en 

obestämd person är i beskrivningen av traditionen alla hjärtans dag där läraren precis beskrivit 

en av historierna bakom uppkomsten av denna dag: 
 

Detta var början till seden att den här dagen skicka kort till någon man 

tycker om (Aspelin & Carlsson 2005 s.10) 

 

Här beskrivs, med hjälp av ordet man, hur alla hjärtans dag-kort skickas till de man håller kär, 

något som barnen i boken även ägnar mycket tid och arbete kring i resterande del av 

beskrivningen av traditionen.  
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8.1.2 Ord som alla  
Ytterligare ord som förekommer vid beskrivningen av många av traditionerna är ordet alla. 

Detta framförallt i relation till vem eller vilka av de personer som läseböckerna innefattar som 

deltar i firandet av traditionerna. Bland annat görs en sådan beskrivning vid Maria och Eriks 

skolavslutning i Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 2004), där: 

 
Alla sjunger med i Idas sommarvisa.  

(Aspelin & Carlsson 2004 s.7) 

 

I detta fall betecknar alla hela den mängd av människor som är närvarande vid 

skolavslutningen. Liknande beskrivningar finns exempel på vid luciafirandet, där alla äter 

lussekatter och pepparkakor (Wikström 2010) och när Ali firar födelsedag då: 
 

Alla sjunger och hurrar. Alla har roligt och skrattar. 

(Wikström 2009 s.77) 

 

I citatet ovan, likt i många andra fall skrivs ordet alla tillsammans med positivt laddade 

adjektiv som beskrivs i rubrik 8.1.3 nedan.  

 

8.1.3 Positivt laddade adjektiv 
Som komplement till orden ska, man och alla beskrivs ofta traditionerna i läseböckerna med 

positiva ordalag. Ord som spännande, fin, härligt och glad används återkommande. Dessa ord, 

till skillnad från ord som till exempel tråkig, ful, hemskt och ledsen vilka nästintill aldrig 

används som beskrivande ord i relation till traditionerna, har en positiv betoning. Ett exempel 

på detta är beskrivningen nedan av när Erik fyller år och ligger och väntar på att familjen ska 

komma och fira honom: 

 
En kvart senare står mamma, pappa och Maria inne i Eriks rum. De är 

ganska sömniga och Maria gäspar. Erik kniper ihop ögonen och låtsas 

sova. Hela kroppen känns glad. […] Åh, vad det är härligt att fylla år! 

(Aspelin & Carlsson 2004 s.11). 

 

Här används orden glad och härligt som beskrivning på de känslor karaktären Erik känner i 

relation till att fylla år. En liknande beskrivning finns i relation till karaktären Alis födelsedag 
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och kalas där familjen och vännerna är hemlighetsfulla och inte vill att Ali ska höra vad de 

viskar om: 

 
Ali undrar över alla hemligheter. Han tycker det är spännande. Det är 

kanske något som har med hans fest att göra. Kanske får han veta på sin 

födelsedag. Det pirrar i magen på Ali (Wikström 2009 s. 71)  

 

Här används istället ordet spännande för att beskriva hur Ali känner, likaså att det pirrar i 

magen (vilket oftast är förknippat med positiva känslor, även om det kan kännas obehagligt 

ibland). Många gånger används i relation till de beskrivna traditionerna även ordet fin i olika 

kongruensböjningar och komparationer. Detta framförallt i samband med klädsel och 

dekorationer såsom blommor och kort. Exemplet nedan skildrar hur klädseln beskrivs när 

familjen Alm i Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1997) ska ha kalas: 

 
Familjen Alm ska ha kalas. Mamma har tagit på sig en ny klänning. 

Pappa har tagit på sig en fin kostym. Erik och Maria har också tagit på 

sig fina kläder (Aspelin & Carlsson 1997 s.18) 

 

Här har mamman i familjen en ny klänning, pappan en fin kostym och barnen fina kläder. 

Ytterligare ett exempel relaterar till traditionen att plocka sju sorters blommor och lägga under 

kudden på midsommarnatten. Ali, Mila och Emil är ute på ängen med Emils farmor när Mila 

hittar den sista sorten som de behöver: 
 

- Du hittade den finaste av dem alla, säger farmor. Midsommarblomster! 

(Wikström 2010 s.111) 

 

Här används ordet finaste, vilken är den högsta komparationen av ordet fin.  

 

8.2 Vad sägs inte om de svenska traditionerna? 
De olika traditionerna som finns närvarande i de analyserade läseböckerna beskrivs inte särskilt 

stor utsträckning när det kommer till hur, när och varför de firas. Nedan beskrivs tre av de 

tydligaste utelämningarna som har gjorts i beskrivningen av traditionerna som kan anses vara 

av vikt för att förstå traditionens ursprung och relevans i det svenska samhället.   
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8.2.1 Religiös anknytning  
En större del av de analyserade traditionerna härstammar från kristendomens traditioner och 

kultur. Jul firas till minne av Jesu födelse (Edsman 2015), Lucia var från början en kristen 

martyr (Beskow & Swahn 2015) och dopet är en ceremoni där den döpte upptas i den kristna 

gemenskapen (Beskow 2015). Även midsommar tros ha en anknytning till kristendomen 

(Ekenberg, Swahn & Gerward 2015). Trots den starka förankring som många av dessa 

traditioner har i kristendomen är det något som inte nämns i beskrivningarna i läseböckerna. 

Vid till exempel adventsfirandet i Briljant svenska (Wikström 2010) ska eleverna julpyssla: 
 

Barnen delar upp sig på de fyra stationerna. Alla börjar arbeta ivrigt. I fönstret 

brinner tre ljus i adventsljusstaken. Från cd-spelaren hörs julmusik. På väggen 

hänger en adventskalender (Wikström 2010 s.53) 

 

Det framgår inte vilket ursprung dessa traditioner har och huruvida de i grunden är kristna. 

Funktionen av en adventsljusstake eller adventskalender utelämnas helt. Även luciafirandet 

bidrar till att förklaringen av traditionen som kristen exkluderas: 

 
Då hörs sång i korridoren utanför: Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. 

Barnen stegar in i klassrummet. Det är tomtar, tärnor, stjärngossar och lucior. 

Sen sjunger de Nu tändas tusen juleljus (Wikström 2010 s.50)  

 

Nu tändas tusen juleljus, som det beskrivs i citatet ovan att barnen sjunger, är en kristen psalm 

som bland annat finns med i den svenska psalmboken. Detta är dock information som 

utelämnas helt.  

 

8.2.2 Generaliserande beskrivningar  

I de analyserade läseböckerna saknas ofta en beskrivning varför traditionen firas, men också 

när och hur. Oavsett om det är av religiösa skäl eller inte får läsaren sällan inblick i hur och 

varför en tradition firas på ett mer generellt plan. Bilderna, tillsammans med texten, kan i vissa 

fall förmedla under vilken årstid en tradition firas, men utöver dessa små hintar läsaren får, som 

ju också måste kunna tolka dem, beskrivs inte närmare under vilken tid av året respektive 

högtid äger rum. Avsaknaden av beskrivningar av mer generell karaktär gör att det är svårt att 

skapa en generaliserande bild av traditionen då det inte framgår att det är på just detta sätt som 

alla i Sverige firar. Det är snarare firandet av en tradition i ett specifikt sammanhang som 
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beskrivs i läsebokstexterna. Bland annat beskrivs midsommar i serien Svenskbiten (Aspelin & 

Carlsson 2005) såhär: 

 
Familjen Alm brukar alltid fira midsommar hos mormor och morfar på 

Sommarbo (Aspelin & Carlsson 2005 s.51) 

 

Detta är en beskrivning av midsommar såsom familjen Alm brukar göra, snarare än en generell 

beskrivning som gäller allmänheten i större utsträckning. Att det sällan är någon som 

ifrågasätter eller ställer frågor kring traditionerna gör att få beskrivningar av traditionerna av 

mer generell karaktär inte tar plats i läsebokstexterna. Ibland används dock ordet man i 

förhållande till delar av traditionerna, som i viss mån betecknar hur en större grupp människor 

gör. 

 

8.2.3 Några undantag  

Som i de flesta analyser finns det dock ofta undantag. Traditionen alla hjärtans dag är den enda 

som beskrivs som en tradition med kristet ursprung. Bland annat står det att en teori till 

traditionens uppkomst grundar sig i den kristna biskopen Valentins handlingar. Där finns även 

förklaring av traditionens innebörd och hur den gestaltas i praktiken. Även datum för 

infallandet av alla hjärtans dag finns med i beskrivningen. Det är en av två traditioner som 

beskrivs på ett mer generaliserande sätt, där sättet att fira alla hjärtans dag på i detta 

sammanhang även inbegriper andra praktikers sätt att fira på i ett större sammanhang: 
 

Detta var början till seden att den här dagen skicka kort till någon man 

tycker om. Valentindagen har blivit vänskapens och kärlekens dag och 

firas i många länder (Aspelin & Carlsson 2005 s.10) 

 

Här beskrivs traditionen på ett generellt plan som gäller, inte bara i Sverige, utan även i många 

andra länder. Ytterligare en tradition som beskrivs på ett mer generaliserande sätt är 

Nobelmiddagen. En beskrivning av vem Alfred Nobel var och varför Nobelpriset delas ut finns 

med. Det framgår också att Nobelmiddagen inte något som firas av svenska folket i stort, utan 

snarare är ett firande som många endast är bekanta med genom det som visas på TV. Vidare 

undantag finns under dopet av Emils lillebror i Briljant svenska (Wikström 2010 s.40) där det 

framgår att det är Emils morbror som är präst och han som ska döpa lillebror. Undantagsvis har 

här alltså en beskrivning av livshögtiden som kallas dop innefattat en religiös anknytning 



	   32	  

eftersom det framgår att en präst är inblandad i själva ceremonin. Ytterligare ett undantag där 

en del av traditionen midsommar faktiskt ifrågasätts, är när Ali ska göra en midsommarkrans. 

Delar av citat har även fått ge namn åt denna studie:  

 
Ali blir nöjd med sin krans. Men den är alldeles för liten. 

- Den kan Siri få, säger Emil. Ali gör en ny krans. Den trillar ner runt 

halsen på honom.  

- Den kransen är alldeles för stor, säger Mila.  

- Eller så är ditt huvud för litet, säger Emil. 

- Vem har sagt att kransen måste sitta på huvudet? säger Ali 

(Wikström 2010 s.106). 

 

Detta är alltså det enda stället i någon av de två läseboksserierna där en svensk tradition och hur 

den firas ifrågasätts av någon av bokens karaktärer. Tidigare i boken frågar även Mila hur man 

firar midsommar och får som svar att de i Emils familj brukar dansa, äta mat och bada. Frågan 

är ställd med förväntningen att få ett generellt svar då bland annat ordet man används som en 

beteckning på ett större kollektiv, men Emil svarar specifikt med vad hans familj gör, snarare 

än en generell förklaring av vad midsommar egentligen är.  

 

8.3 Vem talar om svenska traditioner? Vilka samhällsgrupper syns? 
Vid analys av denna fråga har hänsyn tagits till vilka karaktärer i läseböckerna som talar om 

traditioner snarare än vem som är berättare. Detta eftersom det inte är någon av karaktärerna 

som förtäljer historien, utan en allvetande berättare som läsaren inte vet något om. Bilden av 

karaktärerna och vilka de är har skapats med hjälp av den bakgrundinformation som 

läseböckerna erbjuder, och då inte bara under de avsnitt som behandlar svenska traditioner. 

Hänsyn har främst tagits till de karaktärer som närvarar vid traditionernas firande. Framförallt 

har fokus legat på vilka samhällsgrupper som finns representerade i berättandet av traditionerna 

inom klass, etnicitet och religion. Dessa kategorier anses ha en inverkan på hur traditionerna 

framställs, bland annat utifrån den selektiva tradition som läroböcker ofta har (se Ajagán-Lester 

2000). De har även identifierats då de kan anses vara relevanta kategorier att iaktta för en elev 

som läser svenska som andraspråk.  
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8.3.1 Ett kristet perspektiv 
De svenska traditioner som skildras i de analyserade läseböckerna beskrivs utifrån ett kristet 

perspektiv. Eftersom många av de beskrivningar av de svenska traditionerna som finns i 

läseböckerna inte innefattar en förklaring av dem som kristna, har slutsatsen dragits att det 

ansetts vara överflödig information. Detta kanske för att de är så pass invanda i den svenska 

kulturen och inte anses ha ett kristet värde längre, utan tolkas som ”svensk kultur”. Därmed har 

också ett antagande om att ”det inte spelar någon roll” huruvida traditionen firas i kristen anda 

eller inte gjorts. Då traditionerna som beskrivs behandlas med sådan lätthet och med sådan 

självklarhet av karaktärerna i böckerna har en slutsats dragits att karaktärerna kan anses ha 

erfarenhet från dessa sedan innan. Därmed kan det tänkas att många av deltagarna även är 

bekanta med kristendomen på ett eller annat vis, då de heller inte ifrågasätts. Huruvida någon 

av karaktärerna är starkt troende eller endast tillskriver sig kristendomen som en del av svensk 

kultur värderas inte i detta avsnitt. I serien Briljant svenska (Wikström, 2009; 2010) framgår 

bland annat vid dopet av Emils lillebror att morbrodern är präst, vilket bidrar till vår 

föreställning om att åtminstone Emils familj är kristen:  

 
Emils lillebror ska döpas. Farmor och farfar har kommit på besök. Morfar 

är också här. Det är Emils morbror och hans familj också. Morbror Kalle 

är präst. Det är han som ska döpa lillebror (Wikström 2010 s.40)  

 

 Det är också ofta Emil som, när det väl ges en förklaring av en tradition, beskriver eller talar 

om dem. Även i serien Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1996; 1997; 2004; 2005) är 

karaktärerna väl förtrogna med de traditioner som beskrivs. De varken ifrågasätts eller förklaras 

vilket också bidrar till slutsatsen att även karaktärerna i denna serie är förtrogna med 

kristendomen och dess seder. Vidare kan det i en av läseböckerna i serien Svenskbiten (Aspelin 

& Carlsson 2004) urskiljas kristna inslag i en svensk tradition som inte från början har någon 

anknytning till kristendomen. På Eriks och Marias skolavslutning sjungs nämligen en psalm: 
 

Sen sjunger de psalmen Den blomstertid nu kommer och så är 

skolavslutningen slut (Aspelin & Carlsson 2004 s.8). 

 

Att en psalm sjungs på en icke-kristenrelaterad tradition utan att det ifrågasätts varför har 

bidragit till analysen av läseböckerna som skildrade ur ett kristet perspektiv.  
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8.3.2 Kärnfamiljen och klass 
Kärnfamiljen är en dominerande konstellation av familjen i de både serierna. Alla familjer som 

beskrivs i relation till traditionerna består av en mamma, en pappa och minst ett barn. Ofta 

finns även mor-och farföräldrar med i beskrivningarna, då antingen som par eller som 

ensamstående alternativt änkor. Därmed har också ett perspektiv på olika generationer 

tillkommit. Nedan finns ett exempel på hur kärnfamiljen beskrivs i en av läseböckerna: 

 
Mamma heter Eva Alm. Pappa heter Peter Alm. Erik heter Erik Alm. 

Maria heter Maria Alm. De är en familj (Aspelin & Carlsson 1996 s.10).  

 

Här är beskrivningen tydlig. Familjen består av en mamma, en pappa, en pojke och en flicka. 

Fortsättningsvis kan det ses att Erik och Maria, huvudkaraktärerna i serien Svenskbiten 

(Aspelin & Carlsson 2004) bor i villa med sina två föräldrar. Detta framgår då barnen spenderar 

mycket tid i sin trädgård som tillhör huset. Föräldrarna arbetar då det blir klart att de är lediga 

från jobbet för att till exempel fira födelsedag eller skolavslutning: 

 
Erik pratar med pappa. Pappa har tagit semester idag. Han vill också gå 

på skolavslutning (Aspelin & Carlsson 2004 s.6).  

 

Karaktärerna i serien Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1996) kan därför tolkas vara 

medlemmar i en medelklassfamilj. Liknande tolkning kan göras i Briljant svenska (Wikström 

2009) då Emil och Milas familjer bor i större lägenheter med många rum: 

 
Det är fyra rum i Milas lägenhet. Fyra rum och ett kök (Wikström 2009 

s.9).  

 

Alis familj bor i en mindre lägenhet då det framgår i texten att Ali delar rum med sina två yngre 

bröder. Även om det endast blir tydligt att Emils föräldrar arbetar finns det tecken på att de 

övriga familjerna ändå har det gott ställt. Barnen får åka på utflykter och ha kalas, något som en 

familj av lägre klass inte nödvändigtvis skulle prioritera. Även här har alltså tolkningen gjorts 

att familjerna är av medelklass.  
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8.3.3 Etnicitet 
Endast vid två tillfällen framgår det via texten i de analyserade läseböckerna att någon av 

karaktärerna har en annan etnisk bakgrund än svensk. I serien Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 

2005) finns karaktären Pedro med, vars föräldrar kommer från Chile. Pedro och hans syster är 

däremot båda födda i Sverige: 
 

Pedros pappa heter Pablo. Han flydde från Chile för många år sedan och 

kom så småningom till Sverige. Där träffade han Daniela som också 

flytt från Chile (Aspelin & Carlsson 2005 s.32) 

 

I Briljant svenska (Wikström 2010) framgår det att Mila har en gammelmormor som varken bor 

i Sverige eller talar svenska. Milas mamma talar däremot både svenska och 

gammelmormoderns språk.  
 

-Du kan väl skriva ett litet brev, säger mamma.  

-Men jag kan inte skriva på hennes språk, säger Mila. (Wikström 2010 

s.44)  

 

Namn som Ali och Mila, som två av karaktärerna i Briljant svenska (Wikström 2009; 2010) 

heter är inte självklart ”typiskt svenska” namn. Denna slutsats har dragits bland annat för att 

Milas gammelmormor, som tidigare konstaterats inte är svensk, också heter Mila:  

 
Det är din gammelmormor, säger mamma. Hon heter Mila precis som 

du (Wikström 2010 s.43)  

 

Utöver de mycket korta beskrivningar av etnicitet framgår det inte direkt i texten huruvida 

någon av karaktärerna som deltar i firandet av de svenska traditionerna har familj som är av 

annan etnisk bakgrund. Huruvida detta är positivt eller negativt diskuteras senare i analysen.  

 
 

8.4 Vems/vilkas röster görs inte hörda i beskrivningen av de svenska 

traditionerna? 
Då definitionen av svenska traditioner i detta arbete endast innefattar högtider och traditioner 

som firats i Sverige under lång tid har under denna rubrik vissa ställningstaganden fått göras. 

Vi skulle kunna skriva om hur traditioner från andra religioner som idag finns närvarande i 



	   36	  

Sverige inte finns representerade, men detta skulle vara en avvikelse från syftet med denna 

studie. Däremot har Sverige idag fem stycken nationella minoriteter som under lång tid funnits 

och verkat i landet. Dessa minoriteter och deras traditioner räknas därmed som en del av de 

svenska traditionerna. Vidare lyfts även olika grupper i samhället vars närvaro i firandet av de 

svenska traditionerna torde uppmärksammas.  

 

8.4.1 Nationella minoriteter  
De nationella minoriteterna får i de analyserade läseböckerna ingen plats då varken ett 

alternativt sätt att fira de beskrivna svenska traditionerna finns med, eller en beskrivning av de 

traditioner som firas inom minoritetens kultur. Huruvida någon av de beskrivna karaktärerna 

tillhör någon av de nationella minoriteterna framgår heller inte i varken text eller bild.  

 

8.4.2 Olika grupper i samhället  
Läseböckerna som analyserats domineras, som tidigare nämnts, av bilden av kärnfamiljen. 

Därmed syns inte andra familjekonstellationer såsom frånskilda föräldrar, ensamstående eller 

homosexuella. Då även medelklassen är dominerande i samband med beskrivning av vilka 

karaktärerna är utesluts även andra sociala klassers röster i beskrivningen av de svenska 

traditionerna. Vidare syns inte heller personer med funktionsnedsättningar. Denna rubrik har 

ansetts vara viktig då möjligheten finns att olika samhällsgrupper firar de svenska traditionerna 

på olika sätt utifrån sina egna förutsättningar.  

 

8.5 Vem/vilka samhällsgrupper syns på bilderna? Finns det attribut?  
Då större delen av bilderna förmedlar vad som händer i texten på ett eller annat sätt är det allt 

som oftast huvudkaraktärerna som porträtteras i bilderna. Många gånger visar också bilderna 

vad karaktärerna gjort eller vad de talar om istället för att visa en person. Därmed visar bilderna 

ofta saker som är förknippade med traditionen som det skrivs om. Exempel är julpyssel, alla 

hjärtans dag-kort, jordgubbstårtor och midsommarstången. I analysen har fokus därför legat 

mer på de attribut som syns i bilderna som hör ihop med en person som kan ha betydelse för 

vem eller vilka grupper som finns representerade i bilderna av de svenska traditionerna.  
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8.5.1 Kärnfamiljen 
I de analyserade läseböckerna är kärnfamiljen mycket tydlig, i texten liksom i bilderna. Attribut 

som förknippas med män/killar är till exempel kort hår och byxor medan kvinnorna/tjejerna 

oftast har långt hår och kjol eller klänning, framförallt i relation till de svenska traditionerna. 

Därmed kan i läseböckerna en tydlig uppdelning mellan könen ses. I de avsnitt där familjen 

finns porträtterad finns en mamma, en pappa och ett eller flera barn med på bilderna. Detta 

gäller även där bilder i relation till de svenska traditionerna. Att det är just en mamma och en 

pappa framgår främst i texten, men också utifrån ovan nämnda attribut. I och med att bilderna 

även porträtterar till exempel mat och saker i relation till de svenska traditionerna, i närapå ett 

överflöd, kan även här ett antagande göras att familjerna är av medelklass.  

 

8.5.2 Religiös tillhörighet  
Religiös tillhörighet är något som främst kan definieras utifrån attribut i bilderna. Ett 

betydelsebärande attribut som kan ses i bilderna i serien Briljant svenska (Wikström 2010) 

tillskrivs bland annat Alis mormor som bär slöja. Slöjan kan för mormodern vara ett attribut 

som förknippas med Islam och att hon är muslim. För Ali i sin tur kan detta ses som ett 

symboliskt attribut då det kan tolkas att även han har samma religiösa övertygelse som sin 

mormor (Björkvall 2012). Huruvida detta är sant går inte direkt att utläsa i varken text eller 

bild. Ytterligare en bild som innehåller betydelsebärande 

attribut porträtterar Emil och hans familj vid dopet av hans 

lillebror (Wikström 2010). Emils morbror är präst och bär en 

prästkrage, en kaftan, vid halsen. Kragen förknippas således 

starkt med kristendomen, något som symboliskt kan 

överföras även till Emils familj och Emil själv (Björkvall 

2012). Utöver vid traditionen alla hjärtans dag innehåller 

serien Svenskbiten (Aspelin & Carlsson 1996; 1997; 2004; 

2005) få attribut som kan kopplas till religiös tillhörighet. På bilden förknippad med 

framställningen av alla hjärtans dag syns den kristne biskopen Valentin bärandes en 

biskopsstav, mössa, kors och kåpa. Dessa är starkt förknippade med kristendomen och fungerar 

därför som attribut.  

 

 

Emil	  och	  hans	  familj	  på	  dopet	  av	  
lillebror.	  Ur	  Briljant	  svenska	  
(Wikström	  2010	  s.40)	  Illustratör:	  
Lou-‐	  Lou	  Pettersson	  
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8.5.3 Etnicitet 
I båda serier av läseböckerna finns i samband med de svenska 

traditionerna en rad avbildningar av människor med mörkare 

hudfärg. Detta kan i sin tur fungera som ett betydelsebärande 

attribut som förknippas med människor av annan etnisk 

bakgrund. Huruvida en mörkare hudfärg verkligen betyder att 

en person har en annan etnisk bakgrund diskuteras i analysen 

av resultatet.  

 

8.5.4 Generation och ålder  
Båda serierna av läseböcker skildras bilder av de svenska traditionerna med representationer av 

flera generationer. Som tidigare nämnt finns mor-och farföräldrar närvarande vid firandet av 

bland annat midsommar, födelsedagar och dop. Detta gäller även bilderna där attribut som en 

käpp och grått hår kan förknippas med en äldre generation, medan tofsar och sparkdräkt kan 

förknippas med den yngre generationen.  

 

8.6 Vem/vilka samhällsgrupper syns inte på bilderna? 
Resultaten av bildanalysen på denna fråga överensstämmer mycket med resultaten av 

vems/vilkas röster som inte hörs i textens framställningar av svenska traditioner.   

 

8.6.1 Nationella minoriteter  

Som tidigare nämnt räknas i denna studie de svenska minoriteterna som en grupp som inte får 

ta plats i läseböckernas skildringar av svenska traditioner. Detta gäller även bilderna, där inga 

symboliska eller betydelsebärande attribut finns som förknippas med någon av minoriteterna. 

Med detta sagt behöver inte det betyda att en person, för att få tillhöra en specifik minoritet, 

måste bära attribut.  

 

8.6.2 Olika grupper i samhället 
Likt det som sagts under rubrik 8.4.2 saknas representationer av vissa grupper i samhället även 

i bilderna. Attribut som kan kopplas till personer med funktionsnedsättning skulle till exempel 

vara en rullstol eller andra hjälpmedel. Sådana syns inte till. Däremot kan bland annat en käpp, 

som i detta fall tillhör en äldre herre, under andra omständigheter vara ett attribut för en 

På	  Eriks	   födelsedagskalas	   i	   boken	  
Svenskbiten	   (Aspelin	   &	   Carlsson	  
2004	   s.15).	   Illustratör:	   Anna	  
Tauriala	  Tegnér	  
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funktionsnedsättning. Även andra familjekonstellationer än kärnfamiljen är frånvarande i 

bilderna samt olika sociala klasser.  
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9. Analys av resultat 
I resultatet ovan redovisades de mönster som framkommit i analysen av läseböckerna med 

hjälp av frågorna i analysverktygen. Under denna rubrik kommer resultatet att aktualiseras och 

relateras till de frågeställningar som ställts upp i syftet. Resultatet kommer även att kopplas och 

relateras till de teoretiska perspektiv och tidigare forskning som också beskrivits i detta arbete. 

För att svara på studiens frågeställningar har vi valt att ställa upp några underrubriker som är 

mest talande för analysen av resultatet.   

 

9.1 Skildringen av svenska traditioner i texten 

Nedan beskrivs de generella drag som skildringarna av svenska traditioner har i texten. En 

sammanfattning som förkortat svarar på frågeställningarna finns längst ner under dessa 

rubriker.  

 

9.1.1 Ensidighet och förenklade skildringar 
Mattlar (2008 s.183) skriver i sin studie om hur de läroböcker han analyserat visade på en 

mycket ensidig bild av de normer och värden som gäller i Sverige. Enligt honom var läsarna 

tvungna att avstå från sina egna traditioner och värderingar för att få delta i gemenskapen kring 

de normer och värderingar som de läroböcker han analyserat bygger på. Ajagán-Lester (2000) 

skriver därtill att läroböcker ofta bygger på de traditioner och värderingar som är mest 

dominerande i ett samhälle. Liknande observationer som överensstämmer med det Mattlar 

(2008) och Ajagán-Lester (2000) skriver har även gjorts i denna studie. Förmedlandet av 

normer kring svenska traditioner i läseböckerna baseras bland annat på användandet av 

särskilda ord, ett antagande om vem som deltar i firandet och genom bristen på beskrivningar 

av alternativa sätt att praktisera de svenska högtiderna.  

 

Bland annat kan användandet av ord som ska, man och alla, som ofta förekommer i 

beskrivningarna av de svenska traditionerna i läseböckerna, förmedla en ensidig bild om vem 

som ska delta vid firandet och med vilken självklarhet dessa firas. Ordet ska är bland annat en 

beteckning för att någon är förpliktigad att utföra till exempel en handling 

(Nationalencyklopedin 2015a). Ordet man kan i många fall fungera som ett könsbeskrivande 

ord, men i denna kontext tolkas ordet man som ett obestämt pronomen som betecknar ett större 

kollektiv (Nationalencyklopedin 2015b). Alla är en beteckning som innefattar ”hela 
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utsträckningen av en given mängd” (Nationalencyklopedin 2015c), vilket i detta fall innebär 

samtliga deltagare som tar del av den beskrivna traditionen. Ordet ska kan således förmedla en 

norm och en värdering om att de svenska traditionerna är ett förpliktigande medan man och 

alla beskriver en norm om att deltagandet i firandet av traditionerna inbegriper ett större 

kollektiv eller till och med samtliga människor. Eilard (2008 s.23) menar bland annat att 

språket förmedlar kunskaper om verkligheten samtidigt som den bidrar till formandet av 

verkligheten. Hon menar också att normer ofta göms i de förklaringar och fakta som texter 

förmedlar. Kåreland (2009 s.145, 83) hävdar därtill att läsning av texter kan hjälpa barn få 

större förståelse för andra kulturer samtidigt som läsaren själv ofta identifierar sig och influeras 

av det som står i texten. Med utgångspunkt i Kåreland (2009) och Eilard (2008) kan dessa 

läsebokstexter därmed dels bidra till att elever som läser svenska som andraspråk får en större 

förståelse för kulturen som är härskande i Sverige, och dels identifiera sig med denna kultur 

och de normer som är rådande i texterna.  

 

Samtidigt som generaliserande ord som man, ska och alla används återkommande beskrivs inte 

traditionerna i läseböckerna som något som gäller i största allmänhet, utan snarare bara i de 

praktiker som de utspelar sig i. Bristen av beskrivningar av alternativa traditioner eller sätt att 

fira dem på gör däremot att en homogen bild av de svenska traditionerna framträder. Läsaren 

ges inget alternativ till tolkning för att skapa sig en bredare bild av fenomenet. Ytterligare en 

bidragande faktor till den ensidiga formuleringen av de svenska traditionerna kan vara bristen 

på framställningen av bland annat nationella minoriteter och olika samhällsgrupper såsom 

funktionsnedsatta eller ensamstående föräldrar. Vidare kring detta kan läsas under rubrik 9.1.3. 

 

Uteslutandet av viss fakta kring traditioner eller innehåll i läroböcker kallas av Ajagán-Lester 

(2000) och Selander (1988) för läroböckers selektiva funktion. Detta innebär att 

läroboksförfattarna tar möjligheten att välja och kombinera den kunskap som anses vara mest 

värdefull. Ajagán-Lester (2000) menar också att vissa världsåskådningar betonas medan andra 

väljs bort, vilket innebär att den mäktigaste klassens normer, tro och värden får en 

framträdande roll i läroböckerna (se även Mattlar 2008; 2014). I de analyserade läseböckerna 

har traditioner, både med och utan kristna ursprung identifierats. Men som redogjorts ovan 

saknas beskrivningar av traditionerna som kristna nästan helt där det är påkallat. Har de kristna 

traditionerna funnits och implementerats så länge att deras egentliga innebörd har förlorats? 

Varför har författarna valt att inte berätta om dem som kristna? Kan det vara så att de har fått 

ett kulturellt värde snarare än ett religiöst och att det är därför denna information har 
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utelämnats? Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska skolan vara ickekonfessionell. Genom att inte 

tala om att många av de beskrivna traditionerna har sitt ursprung i kristendomen kan en 

tolkning av någon som inte har kunskap om kristendomens seder och traditioner göras att dessa 

traditioner inte har någon religiös anknytning. Räcker det med att bara ta bort informationen att 

traditionerna har kristet ursprung för att det ska bli ickekonfessionellt? Att ta i beaktning är 

också vilken målgrupp dessa böcker är avsedda för. Elever som går i grundskolans yngre åldrar 

arbetar främst med att lära sig läsa och skriva. Många gånger utvecklas de verktyg som behövs 

för att kunna tolka en text i ett senare skede (Fridolfsson 2008 s.191) och för en elev som 

dessutom inte har svenska som modersmål kan denna process vara ännu mer krävande. Risken 

finns att eleverna inte lyckas dra paralleller mellan det som står i texten och dess religiösa 

anknytningar och därför ta emot den information som står med öppna armar utan att reflektera 

kring dess ursprung och innebörd. Vår antydan här är att läseböckerna förmedlar kristna normer 

till elever som lovas en ickekonfessionell skolgång. Samtidigt kan denna problematik vändas 

då en förklaring av traditionerna som kristna kan fungera uteslutande för någon som inte är 

kristen då de lika gärna kan förmedla känslan att ”här passar jag inte in”.  

 

Den selektiva funktionen innebär också att andra religioner och livsåskådningar i det empiriska 

materialet har valts bort eller får en mindre framträdande roll, trots att de kan klassas som 

svenska genom de nationella minoriteterna. I enlighet med Mattlars (2008) idé om att läsaren 

måste avstå från sina egna traditioner och värderingar för att få ta del av gemenskapen som 

förmedlas i läroböckerna, kan dessa läseböckers ensidiga framställning fungera som 

uteslutande för den som väljer eller inte kan anpassa sig.  

 

Enligt diskursanalysen är texter både med och skapar en bild av omvärlden (konstituerar) 

samtidigt som produktionen av texterna påverkas av den omvärld den skapas i (konstitueras) 

(Fairclough 1993). De analyserade läsebokstexterna kan, utifrån Faircloughs teori, därmed 

tolkas vara en avbild av omvärlden samtidigt som texternas innehåll påverkar hur omvärlden 

uppfattas av läsaren. Eftersom lärobokstexterna ofta formulerar en bild av majoritetssamhällets 

värderingar (Ajagán-Lester 2000) kan framställningen av de svenska traditionerna påverka hur 

eleverna uppfattar verkligheten i relation till texten. Enligt Kåreland (2009) verkar litteratur och 

texter som en hjälp till identitetsskapande, vilket i sin tur, utifrån diskursanalysen kan tolkas 

fungera som normer för hur elever som läser svenska som andraspråk ska utveckla sin identitet 

som ”svenskar”.   
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Framställningen av de svenska traditionerna i detta avsnitt anses genom användningen av 

särskilda ord, uteslutandet av viss information och avsaknaden av alternativa beskrivningar 

eller förklaringar vara ensidigt och förenklat beskrivna. I relation till diskursanalysen och 

normskapande genom litteratur kan denna skildring av de svenska traditionerna verka som 

normskapande för elever som läser svenska som andraspråk. Med det utesluts dock inte att de 

är normskapande för övriga läsare också eftersom erfarenheter och förkunskap påverkar hur en 

person tar till sig en text (Esaiasson 2012).   

 

9.1.2 Positiva ordalag 
Palmberg (2000 s.36) och Ajagán-Lester (2000 s.63) skriver om att en viss beskrivning av ett 

fenomen eller människor, i deras fall afrikaner, skapar värdeladdade meningar kring hur det 

som sägs om dem bör tolkas. Enligt deras analyser är det ofta det okända och främmande, bland 

annat kulturella praktiker, som beskrivs med negativa formuleringar. Detta framförallt för att 

betona det som är annorlunda i jämförelse med oss. Ajagán-Lester (2000 s.68) ställer till och 

med upp ett motsatspar som han kallar ”det kända” och ”det okända” och redovisar sedan hur 

”det kända” förknippas med ord som klingar positivt jämfört med ”det okända” som innehåller 

negativt laddade beskrivningar. En liknande observation har även gjorts i denna studie. De 

svenska traditionerna förknippas i läsebokstexterna med användandet av positivt klingande 

adjektiv. Kan ordvalet att beskriva de svenska traditionerna med positiva ordalag bidra till en 

känsla av att det är de svenska traditionerna som ska verka som ”det kända”? En sådan tolkning 

har här i vilket fall gjorts där beskrivningen av de svenska traditionerna som roliga, spännande 

och härliga bidrar till en känsla av gemenskap och ett skapande av ett vi. Användandet av 

positivt beskrivande adjektiv i relation till traditionerna kan skapa en normerande bild av de 

svenska traditionerna som extra roliga. Genom att använda begreppet fin i relation till bland 

annat klädsel bekräftar också normen att traditionerna är viktiga då det är betonas att det är av 

betydelse att vara finklädd och att anstränga sig när de svenska traditionerna faller in.  

 

I motsats till ett vi menar György-Ullholm (2010) att det är bland annat genom brytandet av de 

av samhället uppfattade normerna, som skapar ett dem. Här menar vi att den ensidiga och 

normerande beskrivningen av de svenska traditionerna kan skapa ett vi, som, om läsaren inte är 

bekant med eller motsätter sig det som står, i sin tur skapar ett dem. Utifrån György-Ullholms 

(2010) definition kan även de positiva beskrivningarna av de svenska traditionerna fungera som 
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normskapande på ytterligare ett vis, där följandet av dessa normer kan antas vara ett sätt att 

undvika en uppdelning mellan vi-och-dem.   

 

I formuleringen av traditionen midsommar i Briljant svenska (Wikström 2010) ställer Mila 

frågan om hur man firar midsommar. Till en början ansågs detta av oss vara ett bra uttalande, 

eftersom det tidigare aldrig varit någon som fått en beskrivning av vad traditionerna egentligen 

gick ut på. Vid närmare eftertanke kan dock just detta uttalande verka som uteslutande. Samma 

sak gäller det uttalande som Ali senare gör i samma bok där midsommarkransen placering på 

huvudet ifrågasätts. Genom att vara de enda som ifrågasätter hur traditionen firas och varför 

utmärks de två karaktärerna som annorlunda. Enligt Härenstam (1993) är det just genom enkla 

särskiljningar som en uppdelning av vi-och-dem kan skapas.  

 

Mycket ligger också i det som Palmberg (2000 s.11) menar är definitionen av vi. Hon menar att 

beroende på i vilken praktik en person befinner sig inom kan känslan av att tillhöra ett vi 

variera. Detta förklarar vi med några exempel: Ett fotbollslag är en grupp människor som 

tillsammans gillar att spela boll. Laget bildar ett vi som är oberoende av etniskt tillhörighet, 

religion eller kön (i alla fall ibland). Likaså kan könstillhörighet bilda till exempel vi tjejer eller 

vi killar. Kort sagt menar Palmberg (2000) att vad och vilka som innefattas i ett vi inte är 

statiskt utan beror på i vilket sammanhang begreppet implementeras. Med detta vill sägas att 

inställningen till läseböckerna och hur de tolkas kan påverka om eller hur en person uppfattar 

ett vi-och-dem perspektiv.  

 

9.1.3 Utifrån ett kristet medelklassperspektiv och kärnfamiljen 

Karaktärerna i boken tillhör till synes främst medelklassen. Detta syns som tidigare nämnt 

bland annat i hur karaktärerna bor, var de arbetar och vad de väljer att spendera sina pengar på. 

Men karaktärerna i en bok framställs sällan bara som en sak, det finns andra kategorier som 

också är framträdande. Till exempel är karaktärerna av både manligt och kvinnligt kön, av olika 

ålder och generation och kommer ursprungligen från olika länder. Eilard (2008) skriver, som 

nämnt ovan, bland annat om maktperspektiv utifrån ett intersektionellt perspektiv i läseböcker 

där vissa kategorier får en överordnad ställning i skärningspunkten mellan kategorierna. Till 

exempel får i många fall genus och könsdiskussionen en överordnad roll, och etnicitet eller 

religion en underordnad roll i diskussionen om olika maktkamper. Eilard (2008) menar att det 

är intressant att studera läseböcker utifrån ett intersektionellt perspektiv eftersom det kan belysa 
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maktordningar och identitetskonstruktioner som framträder i dessa. I studien som beskrivs i 

detta arbete har klassfrågan fått överskugga andra kategorier som också finns närvarande. Som 

medlem i en medelklassfamilj har kategorier såsom etnicitet och kön fått stå tillbaka. Med detta 

menas att framställningen av vem det är som deltar i firandet av de svenska traditionerna främst 

speglas av klassperspektivet. En underklass eller överklass har således blivit uteslutna. Vad 

dessa maktstrukturer kan peka på är därmed att deltagandet i de svenska traditionerna regleras 

av vilken social klass du tillhör snarare än din etnicitet eller könsidentitet. Likt i Carlsons 

(2003) studie som pekar på att ett uppifrånperspektiv kan skönjas i förhållandet mellan 

deltagare och lärare, kan här ett uppifrånperspektiv appliceras på vilka samhällsgrupper inom 

klass och familj som får en högre roll. Ur familjesynpunkt har kärnfamiljen varit mycket 

dominerande, dock inte i samma utsträckning som klassperspektivet. Detta medför att en 

uteslutning av andra familjekonstellationer har gjorts. Däremot kan, i motsats till vad Eilard 

(2008) kommer fram till i sin undersökning, inga makthierarkier inom generation och ålder 

finnas i de analyserade läseböckerna i denna studie.  

 

Samtidigt som klassperspektivet är starkt, speglas valet av vilka traditioner som får synas och 

hur de firas i läsebokspraktiken av ett kristet urval. Svenska minoriteters traditioner och seder 

som utmärker sig från de kristna har uteslutits, och därmed även deras röster och möjligheter att 

göra sig hörda. Detta innebär således att det sätt som det talas om svenska traditioner i 

läseböckerna är överordnat andra möjliga alternativ. Eftersom det sällan omnämns att de 

beskrivna traditionerna ursprungligen är kristna är detta dock ett maktperspektiv som endast 

framgår om läsaren besitter dessa förkunskaper om svenska traditioner och högtider. Som ovan 

nämnt kan i diskursanalytisk anda detta intersektionella perspektiv på vem som deltar och talar 

om de svenska traditionerna konstituera en sorts verklighet, då den kan antas att 

läsebokstexterna som förmedlar detta ideal är konstituerade i en praktik där dessa hierarkier 

råder.  

 

Bristen på skildringar av etnicitet och religion i relation till svenska traditioner kan diskuteras 

vara både negativ och positiv. Palmberg (2000) menar att enkla uppdelningar kan skapa vi-och-

dem. Därmed kan, i en tolkning av Palmbergs (2000) ord en enkel beskrivning av karaktärers 

olika etniska bakgrund generera en känsla av att någon är annorlunda. Om en karaktär beskrivs 

som muslim, jude eller rom, medan en annan karaktär inte har någon religiös eller etnisk 

anknytning alls kan ett uteslutande skapas bara genom beskrivningen av det som inte följer 
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normen. Samma sak gäller funktionsnedsättningar och till exempel andra 

familjekonstellationer.   

 

Generellt kan sägas att det trots allt är de svenska traditionerna som styr över karaktärerna och 

vilka som deltar, snarare än karaktärerna och deras kulturella, etniska eller religiösa bakgrund 

som får styra över vilka traditioner som framställs i läseböckerna. Karaktärsvalen må vara 

mångfacetterade, men framställningen av de traditioner och hur de firas är det inte.  

 

9.1.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan frågan om hur de svenska traditionerna skildras i läsebokstexterna 

besvaras med följande: De svenska traditionerna beskrivs ensidigt och förenklat, med positiva 

ordalag och utifrån ett kristet medelklassperspektiv. Kärnfamiljen som familjekonstellation är 

också starkt framträdande. Samtliga sätt att skildra svenska traditioner på kan verka mycket 

normskapande och påverka elever som läser svenska som andraspråks identitetsskapande. Då 

läsebokstexterna är konstituerade i en social praktik speglar de denna praktik samtidigt som de 

reproducerar dess värden och normer genom texten.  

  

9.2 Skildringen av svenska traditioner i bilderna 
Nedan beskrivs de generella drag som skildringarna av svenska traditioner har i bilderna.  

 

9.2.1 Mångsidighet i bilderna om deltagare 
Eilard (2008 s.57) menar att bilderna i en bok kan hjälpa att skapa mening åt något som texten 

uttrycker. Samtidigt kan texten hjälpa att skapa mening åt något som bilderna uttrycker. 

Bilderna i de läseböcker vilka används som empiriskt material i denna studie präglas, till 

skillnad från texten, ofta av en mångsidighet. Frågor kring vem eller vilka som syns på 

bilderna, och vilka som utesluts har fungerat som analysverktyg för att identifiera vilka 

skildringar av svenska traditioner som bilderna förmedlar när det kommer till bland annat vilka 

som får delta i firandet. Enligt de attribut som identifierats tillsammans med karaktärer i 

läseböckerna kan bland annat olika socialt skapade kategorier ses, såsom människor från både 

äldre och yngre generationer, kvinnor och män, människor med olika hudfärg samt personer 

med betydelsebärande attribut som kan förknippas med olika religioner. Även kärnfamiljen är 

starkt framträdande. Enligt Kåreland (2009) har texter och litteratur ofta en ambition att 
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förmedla information kring andra kulturer och det som betecknas som genuint svenskt. 

Eftersom bilderna i detta arbete anses förmedla liknande värderingar som texten kan Kårelands 

(2009) tankar enligt oss även appliceras på dessa. Det empiriska materialet formulerar således 

en tanke kring att de svenska traditionerna är till för en stor grupp människor i samhället. Detta, 

utifrån teorin om normskapande genom litteratur, skapar en norm av att de svenska 

traditionerna är välkomnande och inkluderande. Huruvida det är möjligt att jämföra detta med 

hur verkligheten ser ut är något som sträcker sig utanför denna studies ramar, både tidsmässigt 

och syftesmässigt.  

 

Trots att bilderna redan skildrar ett mångfacetterat deltagande saknas en representation av en 

rad samhällsgrupper i bildernas framställning av högtiderna. Huruvida någon av karaktärerna 

kan förknippas med någon av de nationella minoriteterna är oklart då inga betydelsebärande 

eller symboliska attribut finns att finna. Inte heller personer med funktionsnedsättningar tillåts 

medverkan i firandet då attribut som rullstol, käpp eller övriga hjälpmedel saknas. Även här 

kan den selektiva funktionen som läroböcker har, förklarade bland annat av Ajagán-Lester 

(2000) och Selander (1988), stå för den normerande verkan som urvalet av innehåll, och 

därmed bortvalet av ett annat innehåll, kan få. Detta kan även kopplas till den teori om 

hegemoni som Mattlar (2008) använder i sin avhandling, där läroböckerna anses förmedla den 

rådande samhällsklassens värden och normer.  

 

Frågan kring attributens relevans i identifikationen av olika samhällsgrupper eller minoriteter 

har redan lyfts tidigare i detta arbete. Palmberg (2000) och Härenstam (1993) menar, som också 

tidigare nämnts, att det är genom små särskiljningar som olika kategorier kan skapas. Genom 

att porträttera Alis mormor med slöja kan ett antagande göras att hon är muslim. Därmed har 

hon också utmärkt sig från resten av karaktärerna i läseböckerna. Eftersom Islam är en religion 

som inte haft starka rötter i Sverige under särskilt lång tid skulle därför också Alis mormor 

kunna placeras in i kategorin invandrare, som för många även kan innebära att Ali och resten 

av hans familj också hör hemma där. Liknande observationer kan göras kring de karaktärer i 

läseböckerna som porträtteras med mörkare hud. Att ha mörkare hud är enligt oss inte en 

garanti för att personen i fråga verkligen har en annan etnisk bakgrund än svensk. Är 

framställandet av människor med olika etniska och religiösa attribut ett försök från författarna 

att skapa en mångkultur i bilden av deltagandet i de svenska traditionerna, eller skapar det bara 

ännu mer uteslutning? Risken är att genom att försöka påvisa en så stor variation som möjligt 

påtvingas även en idé om att detta inte är normen. Om en karaktär skulle porträtteras med 
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kläder typiska för samiska högtider, skulle detta inte då utmärka sig som annorlunda i 

kombination med de karaktärer som inte är klädda på detta sätt? Detta skulle kunna vara en av 

dessa små särskiljningar som Palmberg (2000) och Härenstam (1993) talar om.  

 

På ett plan skulle alltså en läsebok helt neutral från både religiösa och etniska attribut fungera 

som inkluderande, samtidigt som det skulle skapa en mycket homogen bild av de svenska 

traditionerna och högtiderna. Likt det som Palmberg (2000) och Ajagán-Lester (2000) skriver i 

sina studier om framställningen av afrikaner, skulle en mycket homogen bild av ett mycket 

heterogent folk framställas i läseböckerna om så vore fallet. De mångfacetterade bilderna 

skapar i relation till texten också vissa tveksamma slutsatser. Karaktärerna med de olika 

representationerna av bland annat islam och olika etniciteter firar de traditioner som är knutna 

till en kristen högtid, trots att de inom andra religioner eller länder inte är allmängiltiga. Detta 

kan skapa en bild av att även de som inte tillhör kristendomen bör fira jul, advent och dop. 

Denna förmedling av svenska traditioner kan anses vara problematisk, då den formulerar 

värderingar och normer om att kristna traditioner och kristendomen har en högre makt än andra 

religioner. Återigen måste dock påpekas att attribut som slöja eller mörkare hud inte måste 

antyda att de tillskriver sig en annan religion eller etnicitet.  

 

Då bilderna som finns i relation till de svenska traditionerna i läseböckerna även porträtterar 

andra saker än människor kan det antas att även julkort, alla hjärtans dag-kort, 

midsommarstång och jordgubbstårtor är av vikt för att beskriva traditionerna. Det kan även 

tolkas som att det är delar av respektive tradition som är viktiga att ha med när de firas. För vad 

vore julen utan julkort? Och midsommar utan midsommarstång? Dessa bilder kan också säga 

något som hur en tradition ska firas och vad som innefattas i en tradition. Selander (1988) 

menar att läroböcker ofta förmedlar kunskaper som är viktiga för att skapa en gemensam 

referensram. Utifrån Selanders (1988) teori kan därmed bilderna, både de som porträtterar 

människor och de som framställer saker som är viktiga i relation till traditionerna, verka som 

normskapande och värderande då de förmedlar information som anses vara av värde.  

 

9.2.2  Sammanfattning 
Hur skildras då de svenska traditionerna i det empiriska materialet? Bilderna förmedlar många 

likheter med texten, samtidigt som många av dem erbjuder meningar som texten inte 

formulerar. Enligt bilderna skildras traditionerna som något som är till för många olika 
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samhällsgrupper. Ålder, kön, etnicitet och religion spelar ingen roll – högtiderna firas av alla. 

Eftersom identifieringen av attribut inte säger något rakt ut om vilka karaktärerna som 

porträtteras är och vad de identifierar sig som är det svårt att komma fram till en definitiv 

slutsats om vilka samhällsgrupper som faktiskt finns representerade i firandet. Utifrån de 

teoretiska perspektiv som ställts upp för detta arbete kan det antas att bilderna har en lika 

normerande verkan som texten i en läsebok. Likaså kan bilderna utifrån diskursanalysen ha en 

konstituerande verkan på omvärlden för läsaren av texten och betraktaren av bilderna (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000 s.67). I detta fall handlar det om elever som läser svenska som 

andraspråk, som dessutom, enligt läroplanen, förväntas identifiera sig och förstå sin omvärld 

med hjälp utav texter (Skolverket 2011 s. 239).  
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10. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att studera skildringen av svenska traditioner i läseböcker 

avsedda för elever som läser svenska som andraspråk. Frågeställningarna har varit inriktade på 

skildringen av traditionerna i text och i bild. De huvudresultat som redovisas pekar på att 

framställningen av de svenska traditionerna i läsebokstexterna är mycket ensidigt förklarade 

och därmed också normerande. Bland annat kan uteslutningen av beskrivningar av vissa 

traditioner som kristna skapa en bild av de svenska traditionerna som allmängiltiga, trots deras 

anknytning till religiösa seder. Bilderna i läseböckerna ger däremot en mer mångfacetterad bild 

av de svenska traditionerna, då främst i relation till vilka människor som deltar i firandet, även 

om detta inte tas hänsyn till i texten. Genom dessa resultat har studiens syfte och 

frågeställningar besvarats. De teoretiska utgångspunkterna för denna studie har varit 

diskursanalysen, som grundar sig i att alla texter skapas i ett sammanhang, där texterna både 

påverkas av omvärlden, samtidigt som de påverkar hur omvärlden ter sig i fortsättningen. 

Normskapande genom litteratur har varit den andra utgångspunkten för detta arbete, som 

bygger på idén om att litteratur, därmed även de läseböcker som analyserats i denna studie, 

fungerar som normskapande. I relation till elever som läser svenska som andraspråk, som i 

vissa fall kanske inte kommit i kontakt med de svenska traditionerna tidigare kan läseböckerna 

fungera som en måttstock för hur saker fungerar i Sverige. Detta kan anses vara problematiskt 

då läseböckernas förenklade beskrivningar inte nödvändigtvis representerar hela Sverige.  

 

Resultatet i denna studie är till viss del överensstämmande med bland annat Mattlar (2008) som 

menar att de läroböcker han analyserat framställer Sverige på ett mycket homogent och ensidigt 

sätt. De svenska traditionerna i denna studie framställs likaledes på ett ensidigt sätt, vilket 

skapar en homogen bild av hur de svenska traditionerna firas. Liknande vad Carlson (2003) 

konstaterar i sin avhandling finns i studien beskriven i detta arbete också en liten variation när 

det kommer till framförallt klass och etnicitet. Kön får däremot, i motsats till Carlson (2003) en 

större variation. Hon menar också att deltagarna i hennes studie, genom läroböcker, 

undervisning och andra dokument inom sfi-utbildningen, ska sträva efter en ”svensk anda”. En 

parallell till detta kan göras då den ensidiga bild av de svenska traditionerna kan tolkas sträva 

efter att producera normer efter det som är ”typiskt svenskt”. Utifrån resultatet av bland annat 

Palmberg (2000), Ajagán-Lester (2000) och Härenstam (1993) som undersöker bilden av 

afrikaner och islam i läromedel kan liknelser göras till denna studie, då de konstaterar att både 

bilden av afrikaner och islam är mycket homogen trots att de som folk och religion är mycket 
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heterogena. Beskrivningarna i denna studie skapar likaledes en homogen bild av de svenska 

traditionerna och vad som är svenskt. Detta kan även sättas i motsats till vad Eilard (2008) 

kommer fram till är en heterogen bild av kön, etnicitet och generation i de läseböcker som hon 

analyserat i sin avhandling. Vad alla de avhandlingar som beskrivits under tidigare forskning 

har gemensamt är deras fokus på jämförelser mellan olika tidsåldrar, andra dokument eller 

mellan verkliga fenomen och ideologier. Deras studier har gjort det möjligt att se skillnader och 

likheter mellan den sociala praktiken och det undersökta materialet. En sådan jämförelse har i 

studien beskrivet i detta arbete inte kunnat göras. Dels på grund av tidsbrist, men även då 

materialet i denna studie inte ansetts vara tillräckligt omfattande för att kunna göra en generell 

undersökning.  

 

Möjliga begränsningar som studiens metod kan medföra har bland annat varit den att 

diskursanalysen fokuserar på djupet på ett fenomen, vilket i sin tur gjort att endast en textanalys 

inte gjort det möjligt att även studera den sociala praktiken i vilka läseböckerna tillkommer 

eller används. Esaiasson (2012) menar att läsarens erfarenheter påverkar hur en person tar till 

sig och tolkar texten. De tolkningar som i denna studie gjorts kan därför skilja sig från andra 

personers uppfattning av samma text. Vi har dock varit noggranna med att försöka ställa oss 

utanför våra egna uppfattningar och interpretationer för att få så valida resultat som möjligt. 

Ytterligare begränsningar och funderingar kring metoden finns i metodavsnittet tidigare i detta 

arbete. Vi har många gånger känt att den utförda studien inte varit tillräcklig för att få ”hela 

sanningen” varvid många nya idéer till fortsatt forskning har spirat. Bland annat menar Carlson 

och von Brömssen (2011s.31) att innehållet i en text kan uppfattas olika beroende på hur 

läraren väljer att använda texten i sin undervisning, vilket lett oss till idén om en studie som 

fokuserar på användningen av de beskrivningar av de svenska traditionerna som läseböckerna 

erbjuder. Om en text används som normkritiskt underlag, genom att läraren väljer ut avsnitt 

som diskuteras och analyseras av eleverna behöver inte de läseböcker som denna studie bygger 

på ha en lika normerande verkan (Carlson & von Brömssen 2011 s.31). Ett exempel på en 

studie med användarorienterad inriktning vore att utföra intervjuer med lärare och elever kring 

hur de uppfattar innehållet. Likaså vore en studie som identifierar processen i vilka dessa 

läseböcker producerats vara intressant för att till exempel identifiera underliggande budskap 

hos författarna eller förlaget och hur urvalet av information görs i läromedelstexterna.  

 

Det svenska samhället är föränderligt. Samhället, liksom det folk som bor och verkar där, 

utvecklas hela tiden och vad som anses vara normalt förändras i takt med denna utveckling. 
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Som påpekat många gånger i detta arbete har läroböcker en reproducerande roll, där de 

värderingar och normer som majoritetssamhället bygger på är framträdande och viktiga för den 

kulturella referensramen (Selander 1988; Ajagán-Lester 2000). Ur ett samhällsperspektiv kan 

man då undra hur de läroböcker som finns tillgängliga förhåller sig till denna 

samhällsutveckling och de förändrade normerna? Invandringen till Sverige är mycket hög och 

representationerna av olika etniciteter blir allt fler (Statistiska centralbyrån 2015). Förändras 

inte de kulturella referensramarna utefter vilka som faktiskt bor i landet och vad de har för 

traditioner? Om läroböckerna ständigt reproducerar kunskap istället för att skapa ny kommer 

den föränderliga process som samhället befinner sig i att förbli statisk i läroböckerna. De 

analyserade läseböckerna kan därmed anses vara gamla och uttjänta, men bristen på nytt 

material gör att de fortfarande används i undervisningen trots samhällets förändring. Trots att vi 

i denna studie valt att definiera svenska traditioner som det som klassas som ”typiskt svenskt” 

har vi inte kunnat finna några tecken på traditioner som inte passar in i vår definition. Detta 

säger en hel del om hur statiskt samhället verkar i de undersökta läseböckerna trots 

diskursanalysens ansatts om att böckerna påverkas av den omvärld de är konstituerade inom. 

Som beskrivet i bakgrundsavsnittet saknas idag en granskning av läromedel. Att ifrågasätta och 

kontrollera läromedel är något som fallit på skolans och lärarnas lott. Relevansen av denna 

studie kopplas därför till hur förmedlandet av vissa normer och värden i läsebokstexterna är en 

reproduktion av en kulturell referensram som verkar ensidig och knapp i förhållande till 

samhällets ständiga förändring och hur lärare måste vara medvetna om ansvaret de har i 

förmedlandet och kontrollen av dessa läromedel.    

 

Den mest förvånande punkten i detta arbete har varit reflektionen kring vår egen okunskap och 

ignorans kring de svenska traditionerna och de nationella minoriteterna. Vid en första 

genomläsning av materialet reagerade vi med igenkänning på de traditioner vi läste om: ”Sådär 

gör vi med när vi firar midsommar” och ”vi brukade också alltid ha luciatåg i skolan” kunde vi 

utbrista och sedan dela minnen kring våra olika med ändå så lika traditioner. Med detta insåg vi 

att läseböckerna inte bara är normerande för de som aldrig läst om svenska traditioner innan, 

utan minst lika normerande för oss, som aldrig reflekterat kring de mönster och de värderingar 

vi förmedlar vidare. Vi reflekterade inte heller till en början kring vilka samhällsgrupper och 

familjekonstellationer som saknades och vad som uteslöts. Vi började också fundera kring 

varför de analyserade läseböckerna framställde en så ensidig bild av de svenska traditionerna 

och kom fram till att vi människor många gånger måste förenkla och kategorisera saker för att 

ha en möjlighet att förstå vår, i många fall, komplexa omvärld. Därmed kunde vi också få en 
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förståelse för de svårigheter och många val en läromedelsförfattare står inför vid skapandet av 

en lärobok. Uteslutningar och skapandet av ett vi-och-dem kan lika gärna göras när alla 

inkluderas. Alla kanske inte ens vill vara med och anser det vara en kränkning att bli beskrivna 

si eller så. Därmed påpekas relevansen av denna studie i ytterligare en kontext där 

underliggande värderingar och meningar bör uppmärksammas, då till och med vi, som gett oss 

själva uppgiften att studera dessa böcker, till en början tog det som skrivits för givet utan vidare 

reflektion till alla de val som måste göras och tas med i beaktningen vid skapandet av ett 

inkluderande material.   
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