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Abstract 

During the last decades the ethnic diversity has increased in Sweden. This is also evident in 

Swedish schools, where around 21 percent of the children have foreign backgrounds. This 

diversity has created many opportunities, but also presented challenges for Swedish schools. 

This is evident both when it comes to granting children equal rights and opportunities, but 

also in the work schools do to prevent and counter discrimination on ethnic and religious 

grounds. 

In light of this, the purpose of this study is to analyze textbooks used in Swedish primary 

schools, with focus on ethnicity. We examine and analyze the occurrence of different 

ethnicities, how they are portrayed and what is described as normal or abnormal. Departing 

from theoretical concepts developed within postcolonial and whiteness studies we use a 

qualitative content analysis, focusing on two narrative textbooks. The results suggest that the 

textbooks, even thought there are attempts to avoid stereotypes of different ethnicities, still 

run the risk of producing and reproducing ethnocentric norms centered around whiteness, the 

western world and “Swedishness”. This results in a portrayal of characters with foreign 

background as the “Other”, someone who is seen as different and that deviates from the norm. 
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1 Inledning 
Under de senaste decennierna har den etniska heterogeniteten ökat i det svenska samhället 

(Hellgren 2008, s 81). 2004 hade cirka 15 procent av barnen i svensk skola utländsk 

bakgrund. Idag, drygt tio år senare, är siffran 21 procent (SCB 2015a; SCB 2015b). Dessa 

demografiska förändringar har givetvis också påverkat den svenska skolan. Många skolor 

rymmer idag en etnisk heterogen elevgrupp, där människor möts från stora delar av världen. 

Detta har inneburit många möjligheter, men också utmaningar, till exempel i skolors arbete att 

främja lika rättigheter och möjligheter för alla elever oavsett bakgrund, och att motverka all 

form av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och religion (Lgr 11 s 7-8, Skollagen 

2010:800, Diskrimineringslagen 2008:567). Tidigare forskning visar på att många skolor har 

svårigheter att hantera dessa utmaningar. Diskriminering är till exempel ett vanligt problem i 

skolan. Elever med utländsk bakgrund löper högre risk att drabbas av fördomar och 

trakasserier, samt som de möts av lägre förväntningar av skolpersonal (Kamali 2005b, s 86; 

Jämte 2012, s 41). På så sätt blir skolan inte enbart en plats för inhämtning av kunskap, skolan 

blir även en socialiseringsarena där rådande normer och värderingar socialiserar in individer i 

redan existerande samhälleliga maktrelationer. I tidigare forskning lyfts hur dessa 

maktrelationer bygger på en rangordning av människor baserat på bland annat nationalitet, 

etnisk, kulturell och religiös tillhörighet samt föreställningar om ras, något som också gäller i 

skolan (SOU 2005:56 s 209; SOU 2006:79, s 153). I Skolverkets rapport Diskriminerad, 

trakasserad, kränkt (2009, s 46) beskrivs bland annat hur många svenska skolor präglas av en 

norm av ”vit svenskhet”, vilket riskerar att konstruera personer som avviker från denna norm 

som onormala eller mindre värda.  

En central aspekt av skolans socialisering är de läroböcker som används. Läroböcker av olika 

slag betraktas i regel som officiella dokument då de förväntas förmedla saklighet (Carlsson 

2003, s 70). Detta ställer höga krav på dess innehåll. Tidigare forskning om läromedel visar 

att sådant som avviker från majoritetssamhällets dominerande normer stundtals framställs 

negativt, som något ”annorlunda”, något ”annat”. Detta har problematiserats i flera tidigare 

studier (se t.ex. Kamali 2006; Härenstam, 1993; Ajagán-Lester, 2000). Den tidigare 

forskningen har framförallt fokuserat på grundskolans senare årskurser och böcker som 

används inom samhällsorienterade ämnen. Resultaten visar att läroböckers innehåll kan vara 

såväl fördomsfullt som bristfälligt (SOU 2005:56, s 224), och att ”de andra” framställs som 

främmande (Kamali & Sawyer 2006, s 13). I relation till dessa studier kan det konstateras att 
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böcker för de yngre åldrarna inte är lika utforskade. Det är också här denna uppsats ämnar 

lämna ett bidrag. I de tidiga skolåren utgör läsinlärning en central del av undervisningen. 

Läseböcker med text och bild blir därför ett mycket viktigt redskap i elevernas läsinlärning. 

Med avstamp i ett etnicitetsperspektiv ämnar vår uppsats till att bidra till den begränsade 

forskningen om läromedel för de yngre åldrarna, med fokus mot lågstadiets läseböcker. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka representation och framställning av etniciteter samt vad 

som framstår som normalt respektive avvikande i läseböcker för årskurs 2. Syftet har brutits 

ned i följande frågeställningar: 

 Hur ser representationen av olika etniciteter ut i de studerade läromedlen? 

 Hur framställs olika etniciteter som förekommer i de studerade läromedlen? 

 Vad framstår som normalt respektive avvikande i läseböckernas framställning av olika 

etniciteter?  

1.2 Disposition 
Den här uppsatsen är indelad i fem kapitel. I nästa kapitel beskriver vi det teoretiska 

ramverket som ligger till grund för vår analys samt tidigare forskning. Därefter följer ett 

kapitel om metod där vi redovisar vilket empiriskt material vi använt och hur detta material 

analyserats. Här diskuterar vi också kriterier för bedömning av materialet och slutsatsernas 

kvalitet. Sedan följer kapitlet resultat och analys där vi presenterar och analyserar varje 

läseboks resultat för sig. Uppsatsen avslutas med ett kapitel om våra slutsatser samt några 

avslutande reflektioner om vidare forskning.  

2 Teoretiskt ramverk 
I denna uppsats har vi valt att ta teoretisk avstamp i teorier och begrepp som framstår som 

centrala i aktuell forskning om etnicitet, rasism och normkritik. Det mest framträdande 

begreppet i uppsatsen är etnicitet, något som används med olika betydelse i såväl som debatt, 

politik och forskning (SOU 2005:56, s 83). Övriga begrepp som kan relateras till etnicitet och 

används i denna uppsats är de i många avseenden samlänkande begreppen andrafiering, 

rasifiering, vithetsnorm och svenskhet. Med hjälp av denna begreppsapparat har vi kunnat 

kategorisera de karaktärer som förekommer i läseböckerna, men också gjort det möjligt att 

analysera vad som framställs som normalt respektive avvikande. Utifrån de teoretiska 

begreppen har vi formulerat empiriska frågor som har hjälpt oss att besvara våra huvudsakliga 

frågeställningar.   
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2.1 Etnicitet 

Då uppsatsens fokus är riktat mot etnicitet blir det av central betydelse att förklara vad 

begreppet står för. Begreppet etnicitet kommer från grekiskans ethnos och ethnikos som 

betyder folk. Begreppet refererar till ett folks gemensamma uppfattningar om den egna 

gruppens kvalitet (Westin 2008, s 23). Traditionellt sett har begreppet innefattat bland annat 

aspekter som identitet, tillhörighet, gemensam kultur och historia (de los Reyes 2007, s 47). 

Eftersom begreppet avser många olika fenomen betraktas det ofta som historiskt 

svårdefinierat och föränderligt. Än idag råder till viss del skilda uppfattningar om vilken roll 

bland annat kultur har i relation till etnicitet (Peterson & Ålund 2007, s 21-22, 16). Grovt kan 

två historiska perspektiv på etnicitet urskiljas: ett essentialistiskt och ett konstruktivistiskt. Ett 

essentialistiskt perspektiv hänvisar individers karaktär och beteenden till inre, på förhand 

givna egenskaper som är bestående (Stier 2008, s 62). Språk och religion brukar ses som en 

grund för etnisk identitet och etnicitet blir därmed ett ”etniskt arv” (Peterson & Ålund 2007, s 

17). Ett konstruktivistiskt perspektiv utgår däremot från att identiteter inte är på förhand 

givna, utan att de är socialt konstruerade och påverkade av samhällsstrukturer (Stier 2008, s 

62). Här riktas fokus på förändring och sociala processer, etnicitet förstås som ett socialt och 

föränderligt fenomen (Peterson & Ålund 2007, s 17). Det sistnämnda perspektivet ligger till 

grund för denna uppsats.  

De flesta forskare är idag överens om att begreppet kan kopplas till gruppbildning och 

kulturell gränsdragning mellan Vi och De andra (Peterson & Ålund 2007, s 16). Det är 

framförallt i mötet med de andra som det uppstår ett behov av att markera en gräns vad gäller 

tillhörighet och identitet, vilket innebär att skapandet av etnicitet förutsätter skapandet av de 

andra som annorlunda (de los Reyes 2007, s 47). Etnicitet konstrueras därmed ”i ljuset av sina 

motsatser”, de vill säga man identifierar sig med en etnisk grupp genom att inte identifiera sig 

med andra grupper (Stier 2009, s 105). Indelningen av människor i olika etniciteter innebär 

därför att det skapas en bild av normalt och det avvikande. Etnisk identitet kan därför ses som 

ett resultat av självdefinition, det vill säga någon eller någras egen uppfattning om sin 

etnicitet, i samspel med en ”utifrån-definition”, det vill säga andras uppfattningar och 

föreställningar om en individs etniska tillhörighet. Ett vanligt fenomen, både inom och mellan 

etniska grupper, är att en etnisk identitet tillskrivs individer utifrån utseendemässiga drag, så 

som hudfärg, ögonfärg och kroppsbyggnad. Dessa drag kopplas sedan till olika föreställningar 

och stereotyper. Utseendemässiga drag ses därmed, i kombination med namn, som uttryck för 

individers kulturella och etniska ursprung (Stier 2008, s 60, 76). 
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2.2 Andrafiering 
För att identifiera och diskutera skillnader och likheter i representation och framställning av 

etniciteter använder vi oss av begreppet andrafiering. Med hjälp av begreppet kan man 

undersöka vad som betraktas som norm och avvikande, vilket blir av intresse i 

undersökningen av olika etniciteters framställning. Som ovan nämndes, är de flesta forskare 

idag överens om att etnicitet refererar till gruppbildning och gränsdragning (Peterson & Ålund 

2007, s 16), något som kan kopplas till en process av andrafiering. Etniska och kulturella 

grupper kan skapa gränser mot andra grupper, vilket kan leda till att ett Vi och Dom skapas. 

Distinktionen mellan Vi och Dom grundas ofta i positiva uppfattningar om den egna kulturen, 

då den egna kulturen värderas högre än andra (Stier 2009, s 106). Det som finns innanför det 

som upplevs som den egna kulturen uppfattas som normalt, medan det som står utanför denna 

kultur uppfattas som onormalt och avvikande (Ajagán-Lester 2000, s 10). De andra kan 

därmed ses som en spegelbild av den egna kulturen, då konstruktionen av De andra är en del i 

formandet av Vi. De andra kan på så vis bli en avvikande grupp som framställer den egna 

gruppen som överlägsen. Denna andrafiering är dock inte nödvändigtvis en medveten 

handling. Det kan också vara ett resultat av vad som betraktas som ett majoritetssamhälles 

”normala” handlingar (Kamali 2005a, s 30). Inom skolans verksamhet kommer denna 

andrafiering till uttryck på olika sätt, varav skolböckers möjliga framställning av de andra 

som främmande kan vara ett exempel (Sawyer& Kamali 2006, s 13). 

2.3 Rasifiering 
Med hjälp av begreppet rasifiering kan vi undersöka hur individer tillskrivs en etnicitet 

grundat på utseendemässiga drag, vilket också blir av intresse i undersökningen av hur olika 

etniciteter framställs. Begreppet rasifiering används inom forskningen för att beskriva hur 

framförallt personer med utländsk bakgrund tillskrivs en ras eller etnicitet (SOU 2005:56, s 

82). Begreppet syftar på de processer där grupper av människor, i regel invandrare och/eller 

barn till invandrare, skapas som avvikande, främmande och underlägsna, baserat på en tro om 

deras etniska eller biologiska olikhet (Mulinari & Neergaard 2004, s 19). Istället för att 

bemöta varje människa som en enskild individ bemöts människor utifrån deras tillskrivna 

etnicitet, som bland annat grundas på hudfärg, namn och språklig brytning men också utifrån 

föreställningar om andras kultur, brist på kompetens och annorlundahet (SOU 2005:56, s 82, 

446). Genom rasifieringsprocesser skapas ett Dem och därmed skapas också ett Vi (Mulinari 

& Neergaard 2004, s 19). Rasifiering kan med andra ord tydligt kopplas till processen 

andrafiering som beskrivits ovan. Det sker en rasifierad exkludering, som grundas i 

stereotypa uppfattningar om andra kulturer och etnisk differentiering (Mattsson 2004, s 110).  
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Med hjälp av begreppet rasifiering kan man rikta fokus mot utseendets roll i diskrimineringen 

av människor med utländsk bakgrund, vilket är en aspekt som sällan berörs inom svensk 

forskning. Få vill kännas vid att människors icke-vita hudfärg, i förhållande till den vita 

majoritetsbefolkningen, kan spela roll i diskriminering (Hübinette & Tigervall 2008, s 221). 

2.4 Vithetsnormen 
Givet att vi befinner oss i ett samhälle där majoritetsbefolkningen har vit hudfärg, kan den 

form av rasism som struktureras kring en normerande vithet bli aktuell i denna uppsats.  

Rasifieringsprocesser påverkar inte bara rasifierade minoriteter, de påverkar också ”vita” 

människors livsvillkor (Mattsson 2005, s 140) och vithetsnorm är ett begrepp som kan 

användas för att beteckna de sätt som rasifieringsprocesser påverkar vita människor. Denna 

norm beskrivs ofta ha rötter i kristendomens idéer om att vithet är synonymt med renhet, samt 

rasistiska och koloniala föreställningar om vita människor som moraliskt och utseendemässigt 

överordnade (Dyer 1997, s 70-79).  Med tiden har vithet kommit att förknippas med det 

västerländska, Europa och kristendomen (Mattsson 2004, s 124). Västerländska länder 

tenderar att karaktäriseras av individualism, vilket innebär att sociala band mellan individer är 

svaga. Länder som inte klassas som västerländska tenderar däremot att karaktäriseras av 

kollektivism, som innefattar starka sociala band och en strävan efter att uppnå sociala 

skyldigheter (Hofstede 2001, s 215-225).  

Trots att vithetsnormen har sina förklaringar långt bak i historien är de privilegier som den 

globala vithetsnormen innebär fortfarande synliga idag (Mattsson 2005, s 144). Ett uttryck för 

vithetsnormen är exempelvis att ”vita” människor ges politiska och strukturella privilegier, 

samt att ”vita” människor ges makten att definiera både sig själva och andra, ”icke-vita” 

människor (Frankenberg 1997, s 5-6). Ett annat uttryck för vithetsnormen är den koloniala 

föreställningen om att de koloniserade bara kunde civiliseras och utvecklas med hjälp av de 

vita européerna, något som kallas den vita mannens börda (Eriksson Baaz 2001, s 169-172). 

Tidigare forskning pekar mot att dessa idéer fortfarande märks i populärkultur, där icke-vita 

framställs som passiva och beroende av den vita människans hjälp och handlingskraft 

(Eriksson Baaz 2001, s 174). Vidare blir vithet det självklara och för givet tagna så länge 

inget annat nämns, och kan därmed fungera som norm även i texter där vithet inte uttrycks 

explicit (Fundberg 2001, s 27-30). Sammantaget innebär vithetsnormen en inkludering av vita 

västerlänningar, vilket resulterar i att de som anses vara icke-vita framställs som avvikande 

(Mattsson 2005, s 153). 
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2.5 Svenskhet 
Då böckerna är utgivna av förlag och för skolor i Sverige, kan begreppet svenskhet vara 

relevant för att undersöka hur framställningen av svenskhet kan bidra till ett skapande av 

normalt och avvikande. Tidigare forskning visar hur ett symboliskt skapande av svenskhet 

görs av olika aktörer, som anses tala för svenskheten, genom deras sätt att tala om svenskhet i 

relation till andra kategorier (Dahlstedt 2008, s 258). Svenskhet som kategori blir på så sätt 

något överordnat och innebär makt och privilegier. Gränser kring svenskhet bygger på 

aspekter såsom födelseland, medborgarskap, blodsband, kultur/språk samt utseende (Mattsson 

2005, s 149). 

Ett svenskt pass i sig garanterar exempelvis inte tillgång till den svenska gemenskapen, det 

ställs även krav på att leva enligt vad som upplevs som svensk kultur för att inkluderas (Azar 

2005, s 162). Till saken hör dock att det inte finns och aldrig har funnits en homogen svensk 

kultur (Svanberg 1999, s 104). Trots detta ifrågasätts majoritetsbefolkningens etniska identitet 

och homogenitet oftast inte, den tas för given (Dahlstedt 2008, s 64-65), svenskhet fungerar 

därmed normerande. Men det räcker inte att tala om att svenskhet skapas i och med 

avgränsningen mot andra, sättet att tala om svenskhet behöver även relateras till djupt rotade 

nationalistiska idéer om svenskhet som synonymt med blont hår och blåa ögon. 

Föreställningar om svenskhet påverkar klassificeringen och bemötandet av människor, där 

mörka ögon och mörkt hår därmed ses som något avvikande (Mattsson 2005, s 150, 152). 

2.6 Tidigare forskning 
För att ge en bakgrund till uppsatsens vetenskapliga sammanhang blir det nödvändigt att ge en 

bild av vad tidigare forskning på området har kommit fram till. Forskning kring svenska 

läromedel visar att människor, kulturer och religioner som avviker från normen tenderar att 

belysas bristfälligt och framställas stereotypiskt och fördomsfullt. Läromedel kan därmed 

bidra till att producera och reproducera en bild av olika etniska gruppers skilda position i 

samhällets sociala rangordning (SOU 2005:56, s 224). Masoud Kamali (2006) visar 

exempelvis att andra religioner framställs som underlägsna i religionsböcker. En annan studie 

är Luis Ajagán-Lesters (2000), som visar hur skoltexter betonar skillnaderna mellan Vi och 

Dom i framställningen av afrikaner. Nyare forskning visar dock på att svenska läromedel 

under de senaste åren gått mot en mer nyanserad bild av sådant som upplevs avvikande (SOU 

2005:56, s 224). Även Skolverket (2006) visar i sin rapport att framställningen av etniciteter 

har förbättrats.  
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Ovan nämnda forskning innefattar läroböcker inom samhällsorienterade ämnen, men det finns 

även en begränsad mängd forskning på svenska läseböcker. Denna forskning visar att man, 

trots intentioner att inkludera barn av olika sociala och kulturella ursprung underordnar vissa 

barn svenska/västerländska normer (Eilard 2008). Maj Asplund Carlsson och Johannes 

Lunneblad (2008) visar exempelvis att barn utifrån bland annat etnicitet blir inordnade i 

stereotypiska föreställningar. Forskningen kring läseböcker är som nämnts inte särskilt 

omfattande, men dess resultat går i linje med forskningen av läroböcker i samhällsorienterade 

ämnen i stort. 

3 Metod 

3.1 Urval av empiriskt material 
Med läseböcker avser vi de böcker som används i samband med elevers läsinlärning. Vi har 

begränsat oss till läseböcker utgivna av läromedelsförlag. Ett kriterium vid urvalet av material 

var att böckernas huvudkaraktärer skulle vara människor då vi är intresserade av att analysera 

etniciteters representation och framställning. Ett annat kriterium var att böckerna skulle vara 

utgivna på 2000-talet och att de skulle vara relativt outforskade utifrån ett etnicitetsperspektiv. 

Vi vände oss till två stora läromedelsförlag, Liber och Natur & Kultur, för att fråga om 

försäljningsstatistik och deras två största läseböcker. Förlagen ville dessvärre inte ge ut 

information om detta. Natur & Kultur angav, i ett ungefärligt svar, att ABC-klubben är 

populär medan Liber inte gav närmare information. Utifrån kriterierna och den information vi 

fick av Natur & Kultur valdes följaktligen Diamantjakten ur serien ABC-klubben av Mats 

Wänblad (2011). Med tanke på förlagets ungefärliga svar om att boken är populär kan man 

anta att många barn kommer i kontakt med den. Utifrån kriterierna och Libers uteblivna svar 

valdes Resan till skatten ur serien Jag läser av Martin Widmark (2008). Att boken är skriven 

av en populär barnboksförfattare tyder på att många barn kommer i kontakt med den.  

3.2 Tillvägagångssätt och analysmetoder 
Som syftet och det teoretiska ramverket visat är läseböckernas språk centralt i den här 

uppsatsen, då fokus ligger på etniciteters representation och framställning. Därför kommer vi 

att använda oss av metoden kvalitativ innehållsanalys, då denna metod passar när man vill 

hitta mönster och kunna göra jämförelser. En skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 

innehållsanalyser är djupet i tolkningarna. Då vi inte bara vill räkna hur många gånger något 

förekommer, utan också hur något talas om och framställs blir vår innehållsanalys kvalitativ 

snarare än kvantitativ (Boréus & Bergström 2012, s 50-51). 
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För att kodningen av materialet ska bli systematisk har vi utgått från en uppsättning frågor till 

läseböckerna (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s 48). Baserat på våra frågeställningar och 

det teoretiska ramverket som beskrivits formulerade vi ett antal frågor till det empiriska 

materialet. Frågorna skapade förutsättningar för en mer systematisk läsning av materialet och 

gjorde det möjligt att besvara uppsatsens frågeställningar. Då läseböckerna innehåller bild och 

text har vi ställt frågor till både bild och text. 

Med representation menar vi hur ofta karaktärerna förekommer i text och bild. Vid 

undersökningen av representation i text har vi följaktligen studerat i vilken utsträckning 

karaktärerna förekommer i enskilda situationer samt deras talutrymme. Vid undersökningen 

av representation i bild har vi dels studerat bilder där fler karaktärer förekommer, men 

fokuserat på de bilder där karaktärer förekommer enskilt då dessa ofta är utslagsgivande vad 

gäller deras representation. För att undersöka representation av olika etniciteter i materialet 

har följande frågor ställts: 

 Går det att urskilja karaktärer i böckerna som kan antas ha svensk respektive 

utländsk bakgrund? 

 I vilken utsträckning förekommer karaktärer med antaget olika etnisk bakgrund 

i text och bild?  

För att undersöka framställning av olika etniciteter, samt vad som beskrivs som norm kontra 

avvikande, i materialet har följande frågor ställts:  

 Vilka egenskaper tillskrivs karaktärer som kan antas ha olika etnisk bakgrund? 

 Går det att urskilja uttryck för ett Vi och dom-tänkande i texten? 

 Framställs karaktärer stereotypt utifrån deras antagna etniska bakgrund? 

 Kommer ”vithetsnormen” till uttryck? I så fall hur? 

 Hur framställs ”svenskhet”? Och hur framställs de som avviker från 

”svenskheten”? 

Inledningsvis gjorde vi en översiktlig läsning av materialet för att få en uppfattning om dess 

innehåll. En förutsättning för att kunna utföra en systematisk läsning av ett material är att det 

finns någon form av ordning i det och här har kodningen fungerat som ett viktigt hjälpmedel 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014, s 37). I analysen kodades en bok i taget. Vi började 

kodningen med att studera de olika huvudkaraktärerna i boken för att försöka avgöra deras 

bakgrund. Här försökte vi dra en skiljelinje mellan de karaktärer som kunde antas ha svensk 
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bakgrund respektive de som kunde antas ha utländsk bakgrund. De markörer vi använt för att 

identifiera dessa kategorier har varit utseende och namn. Därefter kodades materialet, med 

avstamp i de frågor som presenterades ovan. Här sökte vi således bland annat efter de 

egenskaper som tillskrevs respektive karaktär, representationer av svenskhet respektive vithet, 

möjliga uttryck för ett Vi och dom-tänkande samt stereotyper. För att hålla oss nära materialet 

utförde vi en in-vivo kodning, vilket innebär att kodernas namn hämtades direkt från det 

empiriska materialet (Ibid, s 49). 

Efter kodningen utförde vi en tematisering, de vill säga en kodning av koderna. Tematisering 

innebär att man kategoriserar koderna i olika teman och söker efter relationer mellan koderna 

(Ibid, s 63). De teman som koderna kategoriserades in i baserades i stort på vårt teoretiska 

ramverk och de frågor vi genererat, men vi har också varit öppna för att skapa nya teman 

baserat på koder som inte har haft en koppling till våra teoretiska begrepp eller frågor. Vid 

kodningen av materialet har vissa nyckelpassager kopplats till flera teman (Ibid, s 38).  

3.3 Kriterier för bedömning 
Vad gäller kriterier för bedömning av det empiriska materialet, kodning och analys används 

kriterierna trovärdighet, originalitet, resonans och användbarhet. Dessa kriterier har använts 

då de är anpassade för kvalitativ forskning, snarare än validitet och reliabilitet som är bättre 

lämpade för kvantitativ forskning (Bryman 2011, s 351). Med trovärdighet syftar man på att 

de som läser en studie ska få tillräckligt mycket bevis för att kunna tro på studiens resultat. 

Det handlar bland annat om att studiens data ska vara tillräckligt omfattande, att kopplingen 

mellan data och slutsatser ska vara tydlig och att jämförelser mellan koder och kategorier är 

systematiska (Charmaz 2006, s 182-183). Som nämnts består uppsatsens data av två 

läseböcker och de slutsatser vi drar är endast giltiga för dessa läseböcker. Trots att slutsatserna 

bara är giltiga för de analyserade böckerna så säger de något om vad barn kan komma i 

kontakt med i skolan. Som nämndes i avsnittet om tillvägagångssätt, har en uppsättning 

empiriska frågor ställts till materialet i kodningsprocessen. Detta har bidragit till att vi har 

kunnat utföra en mer systematisk och transparant kodningsprocess. Genom att skapa utrymme 

för utdrag och exempel från läseböckerna har vi också försökt synliggöra kopplingen mellan 

data och slutsatser, vilket därmed blir tydlig för läsaren.  

Originalitet avser studiens bidrag, de vill säga om studien bidrar med ny kunskap och om den 

utmanar rådande begrepp och praktiker (Ibid). Forskning om läromedel mot yngre åldrar, 

specifikt läseböcker är som tidigare nämnts inte särskilt omfattande. Detta innebär att vår 

uppsats kan ses som ett bidrag till detta relativt outforskade område. Uppsatsen utmanar 
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rådande föreställningar och normer i läseböcker, vilket kan leda till en ökad medvetenhet 

kring läseböckers innehåll. På så sätt kan lärare få bättre förutsättningar att belysa 

problematiska föreställningar i läseböcker.    

Med resonans syftar man på om en studie ger en rättvis bild av hela materialet och om sådant 

som tas för givet har klargjorts (Ibid). Ett metodologiskt vägval som har påverkat vår läsning 

och slutliga bild av det empiriska materialet är vårt val av teoretiskt perspektiv. Att vi valt ett 

etnicitetsperspektiv, och använt teorier och begrepp utvecklade inom postkolonial forskning 

och vithetsstudier, har medfört en viss läsning av texterna som också resulterat i att andra 

förklaringar och tolkningar har uteslutits, vilket är viktigt att läsaren uppmärksammas på. Här 

skulle t.ex. ett intersektionellt perspektiv, som analyserar hur kön, klass, ras/etnicitet och 

sexualitet samspelar (de los Reyes 2005, s 233), kunnat ge en bredare bild av materialet då 

man kunnat utföra mer komplexa och ingående tolkningar och förklaringar av framställningen 

av karaktärerna. Vårt fokus på etnicitet kan således ses som begränsande, samtidigt som det 

ger möjlighet att närstudera en viss aspekt av läseböckerna. Utifrån detta perspektiv försöker 

vi ge en rättvis bild av hela materialet. Genom att behandla läseböckerna från ”pärm till 

pärm”, ge utdrag och exempel och lyfta fram sådant som vi menar är underförstått, försöker vi 

visa att vi har belägg för våra tolkningar.  

Användbarhet handlar om att en studie ska bidra med kunskap som kan användas av 

människor i deras vardagliga liv och att studien leder till fortsatt forskning (Charmaz 2006, s 

182-183). Vår uppsats kan ses som användbar då den bidrar med kunskap om representation 

och framställning av etniciteter i läseböcker, vilket är användbar kunskap för all personal som 

rör sig inom skolan. Många lärare saknar egen erfarenhet av migration och 

diskriminering/rasism och därför är det viktigt att man som lärare, oavsett ursprung, är 

medveten om det innehåll som läroböcker kan förmedla (SOU 2005:56, s 227). Som tidigare 

nämndes är uppsatsens data inte tillräckligt omfattande för att vi ska kunna generalisera 

resultatet till andra läseböcker, men förhoppningsvis görs fler studier inom området och då 

kan vår uppsats ses som användbar.  

3.4 Överväganden 
Som tidigare nämnts är etnicitet ett svårdefinierat begrepp, vilket innebär att vi ställs inför 

utmaningar i vår analys. Utmaningarna rör indelningen av karaktärer i olika etniciteter. Vid 

indelningen av etniciteter har vi utgått från det utskrivna, så som karaktärers namn och 

utseende men också sådant som inte uttrycks, vilket betyder att vissa tolkningar har gjorts. 

Tolkningarna har skett med bakgrund mot uppsatsens teoretiska ramverk. Vi är medvetna om 
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att vi själva utför en form av rasifiering av läseböckernas karaktärer och på så sätt riskerar att 

reproducera vissa föreställningar om olika etniciteter. För att undersöka framställning och 

representation har det dock varit nödvändigt att använda problematiska föreställningar om 

etniciteter som bygger på att namn, utseende och beteende kan kopplas till specifika 

etniciteter.  

Ett metodologiskt övervägande som kan ha haft betydelse för våra slutsatser är att vi valt att 

göra en kvalitativ textanalys framför en kvantitativ. Den kvalitativa inriktningen har gjort att 

vi kunnat studera det underförstådda och det outtalade i läseböckerna, vilket inte hade vart 

möjligt i samma utsträckning med en kvantitativ inriktning (Bergström & Boréus 2012, s 81). 

4 Resultat och analys 

4.1 Diamantjakten 
Den första boken som analyseras är Diamantjakten av Mats Wänblad (2011). I boken får vi 

följa de tre huvudkaraktärerna Asta, Bea och Cesar – som tillsammans har en klubb som 

kallas ABC-klubben- och deras familjer. Barnens klass ska skicka ut en nalle på 

upptäcktsfärd. Den som hittar nallen får ta med den på en aktivitet, för att sedan skriva ett 

brev eller ett mejl till klassen och berätta om aktiviteten. Nästa person som hittar nallen får ta 

med den på en ny aktivitet. Bea erbjuder sig att skänka sin nalle till klassen, men det Bea inte 

vet är att hennes mamma har gömt en värdefull diamantring i den. ABC-klubben måste få tag 

i nallen innan Beas mamma får reda på vad som hänt, men de ligger hela tiden steget efter. 

Boken kretsar också kring att Cesars mamma har svårt att hitta ett arbete och tvingas att söka 

jobb i andra städer. Cesar och hans mamma måste därför eventuellt flytta till en annan stad 

och då kommer ABC-klubben splittras. Vi får följa deras jakt på nallen och ett jobb åt Cesars 

mamma.  

4.1.1 Presentation 

Asta 

En av huvudkaraktärerna är Asta. Vi får reda på hennes efternamn, Ekegren, i samband med 

att hon skriver dagbok. Av bilderna framgår det att Asta har blont hår och blåa ögon. Asta bor 

i en lägenhet med sin familj som består av mamma, pappa och storebror. Astas 

familjemedlemmar är liksom Asta ljusa och blåögda. Pappan och brodern har dock något 

mörkare hårfärg än Asta och mamman. Sammantaget tolkar vi det som att Asta har svensk 

bakgrund. När Asta är sjuk arbetar hennes pappa hemifrån. Vi får även reda på att Asta går på 

fritids efter skolan och att hon brukar gå hem till Cesar efter fritids. Vid ett tillfälle är Asta hos 

tandläkaren, där hon får veta att hon inte har några hål i tänderna. Ett av Astas fritidsintressen 
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är att skriva dagbok, vilket får henne att framstå som ambitiös. Vid tre tillfällen får vi läsa 

utdrag ur dagboken, där vi bland annat får ta del av Astas tankar och funderingar kring Beas 

försvunna nalle och Cesars mammas arbetslöshet. Hon försöker hjälpa sina kamrater och 

komma på lösningar till deras bekymmer vilket framställer henne som hjälpsam och aktiv, 

men stundtals även som överordnad.  

Bea 

En annan huvudkaraktär är Bea, men vi får aldrig reda på hennes efternamn. Bea bor med sin 

mamma och pappa i ett hus. På bilderna framgår det att Bea har ljusbruna ögon och brunt hår 

och att hennes mamma har ljust hår och blåa ögon. I läseboken förekommer Beas pappa 

endast en gång på bild, det enda som framkommer av hans utseende är hans mörkbruna hår. 

Med utgångspunkt i familjemedlemmarnas olika utseende är det möjligt att Bea både har en 

svensk och utländsk bakgrund. Vi får reda på att Bea går på fritids och att hon och Asta 

brukar gå hem till Cesar efter fritids, men en dag får Bea gå hem tidigare då hennes mamma 

har tagit ledigt på eftermiddagen. Ett av Beas fritidsintressen är att spela fotboll, men det är 

dock inte ett intresse hon delar med sina kamrater. När Bea får reda på att hennes mamma har 

gömt mormors gamla diamantring i nallen som hon gav till klassen blir hon orolig och ledsen, 

detta är egenskaper som följer med henne genom hela berättelsen. Att hon är orolig och 

ledsen medför att hon behöver hjälp, vilket får henne att framstå som passiv i viss bemärkelse. 

Cesar 

Den tredje huvudkaraktären är Cesar, vars efternamn vi heller inte får reda på. Han har 

mörkbruna ögon och svart hår och likaså hans mamma. Cesars pappa är i boken frånvarande, 

vi får dock reda på att han kommer från Argentina. Cesars mormor och morfar har vitt hår, 

men har likt Cesar och hans mamma en mörkare hudton. Utifrån detta tolkar vi det som att 

Cesars bakgrund kan antas vara utländsk. Cesar och hans mamma bor hos mammans 

föräldrar. Mamman är guldsmed och är för tillfället arbetslös, då det inte finns några arbeten 

där de bor. Cesar vill inte flytta och är därför ledsen, vilket ofta får honom att framstå som 

passiv. Att han är ledsen gör även att han framstår som i behov av hjälp, och därmed som 

underlägsen. Cesar går inte på fritids och vi får inte reda på om Cesar har några 

fritidsintressen. Det framgår dock att han läser tidningen tillsammans med mormor och morfar 

och hjälper morfar i trädgården. Vid ett tillfälle berättar han för Asta att han har haft hål i 

tänderna en gång. 
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Andra karaktärer 

En annan karaktär som förekommer i läseboken vid några få tillfällen är klasskamraten Sam. 

Likt Asta får vi reda på Sams efternamn, Bilo. Av bilderna får vi reda på att Sam liksom 

Cesar har mörkare drag i form av hudton, ögon och hårfärg. Utifrån detta kan man tolka Sams 

bakgrund som utländsk. Sam förekommer i klassrumssituationer där det talas om nallens resa. 

Han står ofta i centrum då han kommer med idéer och skämtar vilket får honom att framstå 

som något barnslig och lekfull.  

Vid några enstaka situationer får vi även träffa barnens lärare, Maja och Olle. På bilderna 

framgår det att båda har blont hår och blåa ögon, vilket tillsammans med deras namn gör att vi 

antar att de har svensk bakgrund. Nallen som barnen skickar iväg kallas för Maj-Björn. Vi får 

följa hans resa genom hans dagbok där han skriver och visar bilder från resan, samt via brev 

och bilder som människor skickar till klassen.   

4.1.2 Representation 

Som tidigare nämnts handlar boken om de tre huvudkaraktärerna Asta, Bea och Cesar. Barnen 

förekommer vid flera tillfällen tillsammans, men ibland förekommer de också enskilt så som 

vid fritidsaktiviteter och familjesituationer. Vid undersökning av representation i text har 

fokus framförallt riktats mot de situationer karaktärerna förekommer enskilt då dessa varit 

utslagsgivande för att se skillnader i hur ofta de förekommer i text och bild.  

Text 

Asta förekommer i stor utsträckning i texten. Vi får följa henne i skolan, på hennes fritid och 

genom hennes dagbok. På så sätt förekommer Asta i större utsträckning än de andra 

huvudkaraktärerna. I texten får vi följa Bea i skolan och på fritiden, men Bea har till skillnad 

från Asta ingen dagbok. Bea representeras i något mindre utsträckning än Asta och en möjlig 

orsak till detta skulle kunna vara att hon inte har någon dagbok. Vi får följa Cesar i skolan och 

hemma hos familjen. När Cesar är hemma hos familjen handlar texten om mammans 

arbetslöshet, vilket leder till att vi inte får någon information om Cesars fritidsintressen. Likt 

Bea har Cesar inte heller någon dagbok. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

Cesar förekommer i mycket mindre utsträckning än Asta i text. 

Bild 

På bilderna får vi se Asta i skolan och på fritiden, samt utdrag från hennes dagbok. Därmed 

förekommer Asta i större utsträckning än de andra även i bild. I Astas fall stämmer 

representationen i text överens med representationen i bild. Likt Asta stämmer Beas 



14 
 

representation i text överens med hennes representation i bild, då hon representeras i något 

mindre utsträckning än Asta. Även Cesars representation i bild speglar hans representation i 

text, då han förekommer i mycket mindre utsträckning i bild än de andra två 

huvudkaraktärerna.  

Andra karaktärer 

Vi får på bild se delar av huvudkaraktärernas klasskamrater. Av bilderna att döma är 

fördelningen av karaktärer med olika etniciteter relativt jämn, men nästintill ingen av dessa 

karaktärer får talutrymme. Den enda av klasskamraterna som blir representerad i text är Sam. 

Vad gäller andra karaktärer med antaget olika etnisk bakgrund finns det inget samband mellan 

deras representation i text och bild, då de som finns representerade i bild inte blir 

representerade i text. 

4.1.3 Framställning 

Asta 

Att Asta har blont hår och blåa ögon skulle kunna ses som ett uttryck för stereotypiska 

föreställningar om ”svenskhet” i form av blont hår och blåa ögon (Mattsson 2005, s 150). 

Astas familjemedlemmar, är liksom Asta ljusa och blåögda. Sammantaget skulle familjens 

utseende kunna tolkas som ett typiskt ”svenskt” utseende. Familjen kan beskrivas som en 

kärnfamilj då den består av man, kvinna och barn (Hofstede 2001, s 224). Att Astas pappa kan 

stanna hemma och ta hand om Asta tyder på att han har ett ”typiskt” jobb med trygg 

anställning och sociala rättigheter, till skillnad från personer med utländsk bakgrund som är 

överrepresenterade vid ”atypiska” arbeten, som kännetecknas av tillfälliga och otrygga 

anställningar (Jonsson & Wallette 2001, s 153, 156). Att majoriteten av personer med 

”atypiska” arbeten innehas av personer med utländsk bakgrund skulle kunna tyda på en 

svenskhetsnorm på arbetsmarknaden. Att Astas pappa kan antas ha en trygg anställning skulle 

därmed kunna tolkas som ett uttryck för denna svenskhetsnorm. 

Vidare framkommer det att familjen bor själva i en lägenhet, det förekommer inte heller några 

släktingar utanför den direkta familjen. Sammantaget formas en bild som kan anses stå som 

ett uttryck för den individualism som präglar många västerländska länder, däribland Sverige. I 

individualistiska samhällen tenderar sociala band mellan individer att vara svaga, man tar 

framförallt hand om sin direkta familj (Hofstede 2001, s 215, 225). Astas familj speglar denna 

västerländska individualism. Tillsammans med deras vita hudfärg, förmodat svenska 

bakgrund, familjesammansättning och pappans förmodade trygga anställning kan de anses stå 
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som representanter för den ”vithets- och svenskhetsnorm” som skapar föreställningar om hur 

en framgångsrik och fullt fungerande familj ska se ut i Sverige 2015. 

Ett annat uttryck för vithetsnormen skulle kunna vara att Asta inte har haft några hål i 

tänderna. Sedan en lång tid tillbaka har vithet förknippats med renhet (Dyer 1997, s 70-79), 

och Astas vithet och goda munhygien skulle kunna kopplas till denna vithetsnorm. Cesar som 

har haft hål i tänderna blir på så vis annorlunda eftersom han avviker från Astas norm. Det 

sker med andra ord en andrafiering, där Cesar här kommer att representera De andra.  

Ytterligare ett sätt vi ser vithetsnormen komma till uttryck är genom Astas dagbok, vilket 

också är ett centralt inslag i boken. Vi får reda på att hela klassen får dagböcker att skriva i, 

men att Asta är den enda som skriver i den på sin fritid, vilket får henne att framstå som 

ambitiös jämfört med de andra karaktärerna. Ett exempel på en situation Asta skriver om är 

Beas försvunna nalle, som Beas mamma har gömt en diamantring i: 

… Bea har gett bort en nalle med en värdefull ring i. Och det värsta av allt: hon 

har sagt till sin mamma att det är jag som har lånat nallen! Då blir det ju liksom 

mitt fel om ringen försvinner (Wänblad 2011, s 49).  

Det som utmärker det här utdraget, men även dagboksinläggen överlag, är att Asta definierar 

de andra huvudkaraktärerna. Även utanför dagboken definierar Asta de andra karaktärerna: 

Då tänkte Asta att det var lika bra att bara säga det. 

– Du, jag vet varför du är så… konstig (Wänblad 2011, s 39). 

Vi får däremot aldrig ta del av de andra huvudkaraktärernas tankar och definition av Asta. 

Detta kan tolkas som en form av exkludering och kan kopplas till processen andrafiering där 

det görs en skillnad mellan Vi och Dom. De andra blir på så vis en avvikande grupp som 

framställer den egna gruppen, Vi:et, som överlägset (Kamali 2005a, s 30). Asta står i det här 

fallet för ett Vi och Bea och Cesar för ett Dom, då Asta bedömer dem utifrån sitt eget 

perspektiv. Att Asta definierar de andra huvudkaraktärerna skulle också kunna kopplas till ett 

av de vitas privilegier, att definiera andra (Frankenberg 1997, s 5-6). Asta skriver om sina 

känslor gentemot Cesars eventuella flytt och Beas försvunna nalle och dess konsekvenser för 

hennes egen del. Hon värderar också de andras handlingar: 

Jag försöker vara arg på henne, för det var verkligen inte snällt att ljuga och 

säga att det var jag som hade nallen. Men samtidigt är det synd om henne. För 

om man tänker efter var det hennes mamma som ställde till det från början 

(Wänblad 2011, s 103). 
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Vithetsnormen blir också synlig då Asta vid flera tillfällen försöker hjälpa de andra 

huvudkaraktärerna. Att Asta definierar de andra och att hon försöker lösa de andras problem 

kan tolkas som ett uttryck för hennes privilegier, vilket skulle kunna uppfattas som att hon har 

en maktposition till skillnad från de andra. Bea och Cesars behov av hjälp får dem att framstå 

som underlägsna, vilket leder till att Asta framstår som överlägsen då hon måste hjälpa de 

andra (Kamali 2005a, s 30). Att Asta framstår som överlägsen skulle också kunna kopplas till 

teorin om den vita mannens börda, där de vita är de överlägsna och behöver hjälpa de andra 

som behöver hjälp och vägledning (Eriksson Baaz 2001, s 169-172). Det framgår att Asta 

tänker mycket på de andras bekymmer, vilket förstärker att de andras bekymmer blir en börda 

för Asta:  

Asta hade det inte lätt. Cesar var deppig och Bea verkade tänka på något helt 

annat hela tiden. Asta ville spela ruta på första rasten, men varken Bea eller 

Cesar hade lust (Wänblad 2011, s 34).  

Asta hade mycket att fundera över den kvällen (Wänblad 2011, s 48).  

En följd av Astas definiering och värdering av andra karaktärer är att de framstår som 

avvikande från Astas norm gällande beteende och arbete. Definitioneringen och värderingen 

leder till en andrafiering, ett Vi och ett Dom skapas. I dagboken blir Cesars mamma en av De 

andra då Asta beskriver hennes beteende som annorlunda och avvikande från det Asta anser 

vara normalt. Då Asta bedömer Cesars mamma mot sin egen uppfattning om det normala så 

blir Asta det normativa Vi:et: 

Sedan skulle vi ha möte i ABC-klubben hemma hos Cesar. Men när Bea och jag 

kom dit sa Cesars mamma att vi skulle gå igen. Jättekonstigt (Wänblad 2011, s 

31).  

Även när Asta skriver om Cesars mammas jobb blir andrafieringen synlig, då hon bedömer 

hennes yrke som ovanligt: 

Varför måste Cesars mamma vara just guldsmed, när det inte finns några sådana 

jobb här? (Wänblad 2011, s 49).  

Bea 

Beas ljusbruna ögon och bruna hår gör att hon avviker från stereotypa föreställningar om 

svenskhet (Mattsson 2005, s 150). Sammantaget kan Beas familjs utseende i sin helhet inte 

kopplas till föreställningar om en viss etnicitet då Beas mamma har ett typiskt ”svenskt 

utseende”, samtidigt som Beas avviker från svenskhetsnormen. Denna ambivalens präglar 

även beskrivningarna om Bea. Beas mormor nämns i texten men förekommer inte som 
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karaktär, vilket skulle kunna tolkas som att hon inte bor tillsammans med Beas direkta familj i 

deras hus. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för individualism och kopplas till 

vithetsnormen. Men Bea exkluderas även från vithetsnormen då vi inte får ta del av hennes 

tankar om och definitioner av Asta, trots att hon återkommande blir definierad av Asta. Här 

får vi ta del av Astas tankar om Bea när Bea är sur:  

Asta hade fått en idé. Om hon lärde sig lite om fotboll, så kunde hon spela med 

Bea. För kanske var det inte bara det där med nallen. Kanske kände sig Bea lite 

ensam också (Wänblad 2011, s 40). 

Vithetsnormen kommer också till uttryck då Bea tappat bort sin nalle och blir hjälpt av Asta: 

Asta hade tänkt ut en plan. Hon måste få tag i Bea och berätta att nallen satt i en 

stol på flygplatsen (Wänblad 2011, s 112). 

Att Bea i det här exemplet och flera gånger i boken blir hjälpt av Asta förmedlar en bild av 

Bea som i behov av hjälp och passiv, därmed blir hon delvis en börda för Asta. Att Bea är i 

behov av hjälp får henne att framstå som underlägsen i relation till Asta och på så sätt avviker 

Bea från den norm som Asta står för. Bilden av Bea som underlägsen och en börda för Asta 

skulle kunna ses som ett uttryck för den vita mannens börda (Eriksson Baaz 2001, s 169-172). 

Att Asta och Bea går på fritids och att vi får reda på deras fritidsintressen resulterar i en 

andrafiering där de bildar ett Vi, medan Cesar, bildar ett Dom då han inte går på fritids och 

hans fritidsintressen inte nämns. Bea inkluderas på så sätt i ett Vi i vissa bemärkelser, 

samtidigt som hon som ovan nämnt i viss bemärkelse exkluderas och bildar ett Dom. 

Cesar 

Cesars mörkbruna ögon och svarta hår avviker från stereotypa föreställningar om svenskhet, 

(Mattsson 2005, s 150). Likt Cesar har hans familjemedlemmar mörkare hudton och mörka 

ögon. Till skillnad från Beas familj avviker alla familjemedlemmar i Cesars familj från 

föreställningar om ett typiskt ”svenskt” utseende. Till skillnad från Astas pappa och Beas 

mamma är Cesars mamma arbetslös. Detta skulle kunna kopplas till andrafiering, då Cesars 

mamma avviker från Astas och Beas föräldrar som har arbete. Personer med utländsk 

bakgrund, särskilt utomeuropeisk, har svårare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden 

(Kamali 2005b, s 25). Situationen för Cesars mamma skulle kunna ses som en återspegling av 

dessa svårigheter. 

Till skillnad från Asta och Bea bor inte Cesar och hans mamma själva, utan hos mammans 

föräldrar. Hans familjesammansättning avviker därmed från Astas och Beas kärnfamiljer, 
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vilket också skulle kunna tolkas som en andrafiering av Cesars familj. I boken framkommer 

det att Cesars mamma letar efter en lägenhet, men att de inte har bråttom att flytta: 

Cesar och mormor spelar kort. Morfar lagar makaronipudding. Cesars mamma 

tittar på lägenhetsannonser. Inte för att det brådskar. Hon och Cesar trivs bra där 

de är (Wänblad 2011, s 139). 

Att Cesars mormor och morfar låter Cesar och hans mamma bo hos dem skulle kunna bero på 

att mamman inte har något arbete, men också tolkas som ett uttryck för kollektivism. 

Kollektivism karaktäriseras av starka sociala band och en strävan efter att uppnå sociala 

skyldigheter (Hofstede 2001, s 215, 225). På så sätt exkluderas Cesars familj från 

vithetsnormens västerländska individualism. Ytterligare ett exempel på hur Cesar exkluderas 

från vithetsnormen är att hans känslor och definitioner av Asta inte någonstans framkommer, 

trots att han blir definierad av Asta: 

Jag ringde Cesar och berättade om ringen, men han lyssnade knappt. Han tänker 

bara på flytten hela tiden (Wänblad 2011, s 49). 

Vithetsnormen blir även synlig då Cesar ska bli hjälpt av Asta då hon försöker föreslå en 

arbetsuppgift åt Cesars mamma:  

Då skrev hon en lapp till Cesar istället. Bea behöver en ring. Din mamma 

behöver ett jobb. Hennes jobb är att göra ringar (Wänblad 2011, s 57). 

När det framkommer att Cesar eventuellt måste flytta sker det en andrafiering. Cesar framstår 

som ledsen och passiv, till skillnad från Asta som framstår som handlingskraftig. Cesars 

passivitet och ledsenhet framställer Cesar som underlägsen och Asta som handlingskraftig och 

överlägsen. Framställningen av Cesar som underlägsen och i behov av hjälp skulle även 

kunna kopplas till vithetsnormen och den vita mannens börda (Eriksson Baaz 2001, s 169-

172): 

Han släppte skottkärran. Sedan satte han sig i kojan som han och Bea hade 

byggt för flera år sedan. Där kom tårarna (Wänblad 2011, s 48). 

Till skillnad från de andra karaktärerna så nämns Cesars pappas Argentinska ursprung. Detta 

skulle kunna ses som ett försök att förmedla geografisk fakta till elever men att ingen annan 

karaktärs ursprung nämns - i kombination med att det långa avståndet till Argentina påpekas - 

skulle det även kunna tolkas som en form av andrafiering. En anledning till att Cesars pappas 

ursprung nämns skulle kunna vara att de andra karaktärernas ursprung utgör normen. Detta 

kan kopplas till att majoritetsbefolkningens identitet ofta inte pekas ut, utan tas för given 
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(Dahlstedt 2008, s 64-65). I det här fallet är det den svenska identiteten och ursprunget som 

tas för givet: 

… Buenos Aires. Det var därifrån Cesars pappa kom. Från Argentina, på andra 

sidan jorden (Wänblad 2011, s 116). 

Andra karaktärer 

Som nämnts tidigare har klasskamraten Sam likt Cesar mörkare hudton, hårfärg och ögon 

vilket skulle kunna tolkas som att Sam avviker från föreställningar om ett stereotypiskt 

svenskt utseende (Mattsson 2005, s 150).  Att Sam står i centrum, får uppmärksamhet och 

skojar med sina klasskamrater får honom ofta att framstå som något barnslig. Sam ger också 

ett lekfullt intryck då han hoppas att han ska få vara på fritids när läraren är sjuk, vilket kan 

tolkas som att Sam tycker det är tråkigt att vara i skolan. Sammantaget ges de andra 

karaktärerna en mognare och därmed en positivare framställning vilket kan tolkas som ett 

uttryck för andrafiering. I förlängningen skulle Sams lekfullhet och de andras mogenhet 

kunna kopplas till idéer om förhållandet mellan orientalen och europén, där orientalen 

beskrivs som barnslig, irrationell och avvikande, medan europén beskrivs som förnuftig, 

mogen och normal (Said 1993, s 42). 

När de kom in i klassrummet efter rasten var inte Olle där.  

– Han är säkert sjuk, sa Sam ivrigt. Då får vi nog vara på fritids (Wänblad 2011, 

s 34). 

Vid några enstaka situationer får vi träffa barnens lärare, Maja och Olle. Deras blonda 

hår och blåa ögon representerar ett stereotypiskt ”svenskt” utseende och skulle kunna 

ses som en spegling av Sveriges homogena ”svenska” lärarkår (SOU 2005:56, s 227).  

Nallen Maj-Björn har besökt flera kyrkor under sin upptäcktsfärd och vi får även se bild på 

dessa. Då inga andra religiösa symboler nämns blir kyrkan och därmed kristendomen det 

normerande. Även detta kan tolkas som ett uttryck för vithetsnormen, vilket delvis grundas i 

kristendomens tankar (Mattsson 2004, s 124). Att nallen förväntar sig att den ska se kyrkor på 

alla platser i världen utesluter andra religioner: 

Tänk om någon av dem ändå kunde ta mig med på en riktigt lång resa. Men med 

min vanliga tur skulle jag väl få sitta med ryggen åt kyrkor där också (Wänblad 

2011, s 88).  

I nallen Maj-Björns dagbok kan man också se spår av ett Vi och dom- tänkande då människors 

olika utseenden får sin förklaring i att de kommer från andra ställen. Det sker en rasifiering, 

då människor tillskrivs en etnicitet baserat på deras utseende (SOU 2005:56, s 82, 446): 
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Det enda roliga är att titta på människor. De ser så olika ut. En del kanske 

kommer från något annat ställe, långt bort? (Wänblad 2011, s 88). 

Vid ett tillfälle hoppas Maj-Björn på att få åka till ett annat land för att det skulle vara härligt. 

Detta kan ses som ett försök till att förmedla en positiv bild av De andra, i det här fallet andra 

länder än Sverige.  

4.2 Resan till skatten 
Den andra boken som analyserats är Resan till skatten av Martin Widmark (2008). Vi blir i 

förordet presenterade för huvudkaraktärerna Emma, Larry samt deras grannar Kapten Svärd 

och uppfinnaren Vera Larsson, som alla bor i samma hus. Vidare framkommer det att fru 

Boman tänker sälja deras hus på Alvägen, men om de får ihop tillräckligt med pengar får de 

behålla huset. För att få ihop pengar ger de sig iväg på en skattjakt i en ”båt-bil” som Vera 

uppfunnit. Till sin hjälp har de kapten Svärds skattkarta. Det blir en resa som tar dem genom 

berg, skog, öken och hav. Under resans gång stöter de på olika karaktärer och olika problem 

som de måste lösa tillsammans för att kunna fortsätta sin resa mot skatten. 

4.2.1 Presentation 

Emma 

En av huvudkaraktärerna är Emma, hennes efternamn framkommer inte i texten. På bild 

framkommer det att Emma har ljusbrunt hår och blåa ögon. Vi får även reda på att Emmas 

mamma heter Anna, och de båda bor tillsammans i huset på Alvägen. Utifrån detta tolkar vi 

Emmas bakgrund som svensk. I texten framstår Emma som förnuftig och ansvarsfull, samt 

mån om de andra i gruppen. Hon framstår även som aktiv då hon tillsammans med de andra 

kommer på lösningar till gruppens problem. 

Larry 

En annan huvudkaraktär är Larry, inte heller hans efternamn framkommer i texten. På bild 

framgår det att Larry har svart hår och mörkbruna ögon. Vi får även reda på att Larrys pappa 

heter Simon och att han har ljus hudton. Med bakgrund av detta är det möjligt att Larry har 

utländsk bakgrund. Larry och hans pappa bor tillsammans i huset på Alvägen. Vi får också 

reda på att Larry har en hund som heter Sulan. I texten framstår Larry som förnuftig och 

nyfiken, men också som försiktig. Även Larry framstår som aktiv då han tillsammans med de 

andra kommer på lösningar till gruppens problem.  

Andra karaktärer 

En annan karaktär i boken är Emma och Larrys granne, Vera Larsson. Till skillnad från 

huvudkaraktärerna får vi reda på Veras för- och efternamn. Det framgår av bilderna att Vera 



21 
 

har rött hår, mörkbruna ögon och ljus hudton, vilket gör att vi tillsammans med hennes namn 

tolkar det som att hon har svensk bakgrund. Vera arbetar som uppfinnare och framstår som 

intelligent då hon har uppfunnit ”båt-bilen” som gruppen använder under resan. Vi får även 

reda på att Vera har en robot som heter Omega. Ytterligare en karaktär i boken är Fru Boman. 

Utifrån en bild får vi reda på att Fru Boman har ljus hudton och grått hår. Fru Boman antas 

därmed ha svensk bakgrund.  

Vid ett tillfälle får de också hjälp av karaktärerna Ali och Ronny, som kommer ridandes på 

kameler lastade med packning. Av bild framgår det att männens klädsel består av en 

klänningsliknande dräkt som slutar vid anklarna, och en huvudbonad. De framgår också att 

båda männen har långt skägg, Ronny har rött skägg och ljus hudton och Ali har grått skägg 

och en mörkare hudton. De båda männen kan antas ha utländsk bakgrund. Ali och Ronny 

framställs som hjälpsamma då de hjälper gruppen att hitta vatten och räddar Vera och kapten 

Svärd. 

4.2.2 Representation 

Som tidigare nämnts handlar boken om de två huvudkaraktärerna Emma och Larry. I texten 

förekommer barnen inte i enskilda situationer, de gör allt tillsammans. Vid undersökning av 

representation i text har därför fokus riktats mot deras talutrymme då detta varit 

utslagsgivande. Eftersom barnen i regel bara säger en mening varje gång de yttrar sig, blir 

jämförelsen av deras talutrymme relativt okomplicerad. 

Text och bild 

Vad gäller representation i text är talutrymmet mellan Emma och Larry ganska jämnt, Emma 

får dock något mindre talutrymme än Larry. En möjlig anledning till att Larry får lite mer 

talutrymme skulle kunna vara att han framställs som nyfiken och därmed ställer fler frågor än 

Emma. Sammantaget förekommer Emma och Larry i nästan lika stor utsträckning i texten. 

Gällande representation i bild så stämmer den inte överens med representation i text. I bild 

förekommer istället Emma i något större utsträckning än Larry. Det är svårt att säga varför 

Emma förekommer på bild i större utsträckning än Larry. Om författarna varit medvetna om 

att Larry får något större talutrymme jämfört med Emma skulle en möjlig förklaring kunna 

vara att författarna försöker kompensera det med att ge Emma mer utrymme i bild.  

Övriga karaktärer 

Utifrån bilderna att döma är fördelningen av olika etniciteter bland de övriga karaktärerna 

ojämn. Alla karaktärer får visserligen komma till tals, men sammantaget representeras inte 
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personer som kan antas ha utländsk bakgrund i speciellt stor utsträckning, vare sig i text eller 

bild. 

4.2.3 Framställning 

Emma 

Emmas ljusbruna hår och blåa ögon gör att hon delvis avviker från stereotypiska 

föreställningar om ett typiskt svenskt utseende (Mattsson 2005, s 150). Emmas namn och 

hennes mammas namn Anna betyder inte nödvändigtvis att de har svensk bakgrund, men med 

tanke på att Emma och Anna är vanligt förekommande namn i Sverige kan deras ursprung 

möjligen tolkas som svenskt. Emma framställs som förnuftig då hon rättar roboten Omegas 

felaktiga uttalanden. Vidare framställs Emma genomgående i texten som ansvarsfull och mån 

om de andra: 

När de kommer tillbaka till bilen ser de inga av sina vänner. Bara Omega åker 

fram och tillbaka framför bilen.  

– Var är de andra? frågar Emma (Widmark 2008, s 65). 

Vidare framstår Emma som aktiv då hon kommer med idéer om hur de ska lösa problem som 

uppstår under resans gång: 

Då får Emma en idé. 

– Tryck på den där knappen, säger hon och pekar. 

– Men den är för skidorna, säger Vera. 

– Just det, säger Emma. 

Då förstår Vera hur Emma tänker (Widmark 2008, s 80). 

De problem som uppstår framstår dock inte som endast Emmas uppgift att lösa, snarare som 

kollektivets uppgift. Hon framställs inte som överlägsen eller underlägsen, vilket får till följd 

att man varken kan urskilja ett Vi eller Dom. Emmas agerande ger inte uttryck för vad som 

tidigare beskrivits som den vita mannens börda, vilket bygger på de vitas överlägsenhet och 

de andras underlägsenhet (Eriksson Baaz 2001, s 169-172). Nedan följer ett exempel på när 

gruppen har tappat bort sig i en grotta och tillsammans försöker fundera ut en lösning på 

problemet: 

– Nej, stönar Vera. Hur ska vi nu hitta ut? 

Vi är världens rikaste fångar, säger kaptenen. 

– Vad gör vi nu? Frågar Larry 

Jag vet inte, säger Vera. Jag är så trött på Omega. Han gör fel hela tiden. 

Emma tittar på Vera. 

– Kan du säga det där en gång till? (Widmark 2008, s 99-100). 

Larry 

Larrys mörkbruna ögon och svarta hår kan tolkas avvika från föreställningar om ett typiskt 
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svenskt utseende (Mattsson 2005, s 150). Gällande Larrys namn kan det inte kopplas till något 

specifikt land, vilket försvårar stereotypa kopplingar mellan namn och utseende (Eilard 2008, 

s 427). På bild framgår det endast att Larrys hudton är mörkare än hans pappas, däremot får vi 

inte reda på någonting om Larrys etniska bakgrund. Larry framställs som förnuftig då han 

rättar roboten Omegas felaktiga uttalanden. I texten framstår Larry även som nyfiken då han 

frekvent har funderingar och ställer frågor: 

Vera trycker på en knapp och tanken börjar fyllas. 

– Varför är vatten inte bra för Omega? 

Han kan börja rosta, svara Vera (Widmark 2008, s 25). 

Han framstår vid några tillfällen också som försiktig: 

Man måste fånga en haj. Sedan pressar man en droppe ur fenan. 

– Det låter farligt, säger Larry (Widmark 2008, s 36). 

Framställningen av Larry som försiktig kan tolkas som ett försök att komma ifrån stereotyper 

om utländsk maskulinitet, som ofta rymmer en bild av pojkar som obehärskade och 

problematiska (Eilard 2009, s 105). Vi vet som sagt inget om Larrys etniska bakgrund, men 

utifrån hans mörka drag kan hans etniska bakgrund möjligen tolkas som annan än svensk. 

Larry framstår likt Emma som aktiv då han också kommer med idéer om hur deras problem 

ska lösas, han framstår därmed inte som passiv och i behov av hjälp. Varken Emma eller 

Larry framstår som mer drivande än den andra vad gäller lösningar på gruppens problem, 

istället bidrar allas idéer på något sett till lösningarna, vilket innebär att vi inte urskiljer någon 

form av andrafiering.  

Andra karaktärer 

Vera Larssons efternamn kan ses som stereotypiskt svenskt då det har funnits en lång tradition 

av patronymika efternamn i Sverige, de vill säga son-namn som grundas på faderns förnamn, 

till exempel Lars-son (Gidebäck 2005, s 18). Vera framställs som intelligent då hon är 

uppfinnare. Vithet har historiskt sett förknippats med bland annat intelligens och intellektuell 

kapacitet (Mattsson 2004, s 125).  Veras hudfärg, i kombination med hennes framställning 

som intelligent, kan därmed tolkas som ett uttryck för vithetsnormen. Här nedan följer ett 

exempel på när Vera framställs som intelligent: 

Då trycker Vera på en knapp. Två skidor fälls ut på bilens sidor. 

– Vad smart! säger kapten Svärd (Widmark 2008, s 18).  

Att fru Boman ska sälja huset och därmed påverka gruppens boendesituation kan tolkas som 

att hon besitter en maktposition. Kombinationen av Fru Bomans maktposition och hennes 
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utseende skulle kunna kopplas till de vitas privilegier, bland annat möjlighet till kontroll, att 

ge tillsägelser och att fatta beslut (Mattsson 2004, s 128). Framställningen av Fru Boman kan 

med andra ord ses som ett uttryck för vithetsnormen.  

Vad gäller Alis och Ronnys klädsel har de på sig en klänningsliknande dräkt som slutar vid 

anklarna, samt en huvudbonad. Deras klädsel skulle kunna representera den föreställning 

européer har haft om arabers utseende och klädsel (Björk 2011, s 291). Alis namn och 

utseende kan kopplas till stereotypa uppfattningar om människor som lever och bor i öknen. 

Ronnys namn och utseende kan dock ses som ett försök till att försvåra denna koppling, då 

man kan anta att hans namn och utseende inte förknippas med att leva och bo i öknen. Som 

nämnts behöver gruppen vatten och Ali och Ronny hjälper dem med detta. Det är tack vare 

Ali och Ronny som gruppen kan åka vidare på sin resa. De två männen kan antas vara 

utomeuropeiska, då gruppen träffar dem i en öken. Att de ”utomeuropeiska” i det här fallet 

hjälper de ”västerländska” skulle kunna tolkas som ett sätt att komma ifrån föreställningar om 

ett starkt och dominerande västerland (Said 1993, s 42).   

Som vi nämnt ovan kan man tolka framställningen av Ali och Ronny som ett försök till att 

komma ifrån stereotypiska föreställningar om människor i öknen och den vita mannens börda 

(Eriksson Baaz 2001, s 169-172). Trots detta kan man urskilja ett visst Vi och dom- tänkande i 

texten. När Ali och Ronny talar med sina kameler framställs detta som något annorlunda. I 

denna situation blir Ali och Ronny ett avvikande Dom och gruppen samt Fru Boman blir ett 

normerande Vi, då de inte beskrivs som annorlunda: 

Ali och Ronny skakar på huvudet. Sedan säger de något konstigt till kamelerna 

(Widmark 2008, s 60).  

5 Slutsatser 
5.1 Representation: 

Sammantaget kan representationen av olika etniciteter i böckerna sägas vara ojämn då 

karaktärer som möjligen skulle kunna ha utländsk bakgrund, på ett eller annat sätt, är 

underrepresenterade. I Diamantjakten (Wänblad 2011) kommer den ojämna representationen 

till uttryck i att både huvudkaraktärer och övriga karaktärer av både svensk och utländsk 

bakgrund finns med i text och bild, men att de som möjligen kan antas ha utländsk bakgrund 

får ett begränsat talutrymme och stundtals framställs som avvikande eller stereotypt. 

I Resan till skatten (Widmark 2008) uttrycks den ojämna representationen av olika etniciteter 

genom att antalet karaktärer som möjligen kan antas ha utländsk bakgrund är färre än de 



25 
 

karaktärer som möjligen har svensk bakgrund, men alla karaktärer som förekommer får 

talutrymme. En ojämn representation av olika etniciteter kan alltså ta sig uttryck genom dels 

olika etniciteters ojämna talutrymme, och dels genom den sammantagna förekomsten av olika 

etniciteter överlag.  

5.2 Framställning 
Analysen av Diamantjakten (Wänblad 2011) visar att karaktärer med antaget olika etnisk 

bakgrund framställs olika. Asta framställs som hjälpsam och aktiv då hon hjälper de andra. 

Hon definierar också de andra, vilket bidrar till att Asta blir den outtalade normen. Då Asta 

har vit hudton och kan antas ha svensk bakgrund, kan man urskilja en vithetsnorm och en 

svenskhetsnorm vilket också blir det normala. Bea framställs genomgående som ledsen och 

orolig och därmed blir hon passiv. I dessa sammanhang bildar Bea ett avvikande Dom. I vissa 

situationer inkluderas hon dock i det normativa Vi:et som Asta representerar. Som tidigare 

nämnts kan Bea tolkas ha både svensk och utländsk bakgrund. Hon har också en något 

ambivalent roll i boken. Att Bea inkluderas i vissa sammanhang skulle kunna bero på hennes 

svenska bakgrund och att hon ibland exkluderas skulle kunna bero på hennes utländska 

bakgrund. Det svenska blir det normala, och det som avviker kopplas till det som inte anses 

svenskt. Cesar framstår som ledsen, passiv och i behov av hjälp. Han avviker från normen, 

dels utifrån sina personliga egenskaper men också utifrån sina familjeförhållanden. Han 

exkluderas på flera sätt och bildar ett avvikande Dom. Cesars antaget utländska bakgrund och 

hans exkludering framställer honom som avvikande i relation till den vithetsnorm och 

svenskhetsnorm som etablerats genom Asta. Sammantaget framställs karaktärer med antaget 

olika etnisk bakgrund olika, då Asta framställs som normen medan Bea och Cesar, i olika 

grad, avviker från Astas norm. Även andra karaktärer som avviker från den norm som Asta 

utgör framställs som annorlunda. 

Analysen av Resan till skatten (Widmark 2008) visar att huvudkaraktärer med antaget olika 

etnisk bakgrund framställs likartat. Emma och Larry gör för det mesta saker tillsammans, 

vilket får till följd att ingen av dem framställs som avvikande.  Både Emma och Larry 

framstår som aktiva. Vad gäller karaktärerna i gruppen framstår ingen som avvikande, det går 

därför inte att uttyda några framträdande normer. I relation till andra karaktärer i boken 

uppstår dock en vit och västerländsk norm då Ali och Ronny, som här står för det 

utomeuropeiska, framställs som annorlunda. Vad gäller framställningen av andra karaktärer 

kan man se försök till att försvåra stereotypa kopplingar mellan namn, utseende och bakgrund.  
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5.3 Normalt och avvikande 
I fråga om representation av olika etniciteter blir en vithetsnorm och svenskhetsnorm synlig 

då majoriteten av karaktärerna i böckerna är vita och kan antas ha svensk bakgrund. 

Vithetsnormen och svenskhetsnormen blir också synlig då karaktärer som avviker får 

begränsat med talutrymme.  

Vad gäller framställning av olika etniciteter i läseböckerna kan man också urskilja vad som 

framstår som normalt och avvikande. I Diamantjakten (Wänblad 2011) är normerande Asta 

vit och kan antas ha svensk bakgrund. Genom henne kan man urskilja en vithetsnorm och en 

svenskhetsnorm, vilket också blir det normala. Bea inkluderas stundtals i dessa normer 

samtidigt som hon i viss mån avviker. Cesars antagna utländska bakgrund och hans 

exkludering framställer honom som avvikande i relation till en vithetsnorm och 

svenskhetsnorm. Sammantaget formas en bild där det svenska blir det normala och det som 

inte är svenskt framställs som avvikande. I Resan till skatten (Widmark 2008) kan 

karaktärerna Ali och Ronny antas ha utomeuropeisk bakgrund. Framställningen av dem som 

annorlunda, gör att det utomeuropeiska även här blir det avvikande. På så sätt framställs 

Europa och det västerländska som det normala. Sammantaget framstår det vita, västerländska 

och svenska som det normerande.  Den svenska etniciteten framstår som det normala, vilket 

får till följd att andra etniciteter framställs som avvikande.  

5.4 Diskussion av slutsatser 
I läseböckerna finns det välmenande försök till att försvåra stereotypa kopplingar och 

framställningar av olika etniciteter, men trots detta förekommer andrafiering i mer eller 

mindre utsträckning i läseböckerna. I Diamantjakten (Wänblad 2011) kan flera av 

karaktärerna antas ha olika etnisk bakgrund vilket kan ses som ett försök till att skildra etnisk 

mångfald. Trots att karaktärer med antaget olika etnisk bakgrund inkluderas på bild, kan deras 

representation i text och framställning diskuteras. Till exempel exkluderas Cesar och får 

begränsat utrymme och även framställningen av Sam kan diskuteras då han framställs 

stereotypt. I Resan till skatten (Widmark 2008) görs försök till att försvåra stereotypa 

kopplingar mellan namn och utseende. Beskrivningen av Larry och Ronny kan ses som ett 

exempel på detta (Eilard 2008, s 427). Trots försök till icke-stereotypiska framställningar är 

representationen av olika etniciteter ojämn. Representationen av olika etniciteter är något 

större i Diamantjakten (Wänblad 2011) än i Resan till skatten (Widmark 2008) då den förra 

innehåller fler karaktärer med antaget olika etnisk bakgrund. Man kan reflektera över vad som 

är att föredra. En konsekvens av Diamantjakten (Wänblad 2011) skulle kunna vara att man 
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förmedlar bildlig information om etnisk mångfald, samtidigt som man i text förmedlar 

stereotypiska uppfattningar om olika etniciteter.  En konsekvens av Resan till skatten 

(Widmark 2008) skulle kunna vara att man undviker att förmedla stereotypiska uppfattningar 

om olika etniciteter men att man förmedlar en bild av ett normativt utseende. Då alla 

konsekvenser är problematiska är det svårt att säga vilken bok som är att föredra ur detta 

perspektiv.  

Vidare kan man fråga sig hur en jämn representation av olika etniciteter skulle se ut? Ska 

representationen av personer med antaget olika etnisk bakgrund vara jämlik, eller ska 

representationen spegla fördelningen i svenska samhället? Läseböckernas begränsade antal 

karaktärer, sett i relation till att 21 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 5 till 14 år har 

utländsk bakgrund, innebär att antalet karaktärer med utländsk bakgrund borde bli färre om 

representationen ska återspegla sammansättningen av Sveriges befolkning (SCB 2015a; SCB 

2015b). En jämnare representation skulle möjligen vara att föredra då böckerna riktar sig till 

barn. Då barn med utländsk bakgrund kommer läsa böckerna skulle en jämnare representation 

kunna medföra att dessa barn upplever att de inkluderas, då det finns karaktärer dessa lättare 

kan identifiera sig med. Vidare skulle framställningen av normer och avvikelser möjligen 

kunna undvikas om representationen var jämnare. 

Man kan också fundera på om karaktärers etniska bakgrund ska uttalas eller inte. Det kan ses 

som positivt att Larry inkluderas på ett diskret sätt, men det skulle också kunna ses som en 

”traditionell försvenskning” (Eilard 2008, s 427). Cesar blir på sätt och vis utpekad när det 

nämns att hans pappa kommer från Argentina, men han blir å andra sidan inte ”försvenskad” 

vilket kan ses som något positivt ur ett mångfaldsperspektiv. Det finns med andra ord både 

för- och nackdelar med att inkludera karaktärer som kan antas ha utländsk bakgrund på ett 

implicit eller explicit sätt och balansgången blir därför svår. Likt Angerd Eilard (2009, s 111) 

kan man fundera på hur en ideal läsebok skulle se ut. Är det ens möjligt att producera en 

läsebok där representation och framställning av olika etniciteter kan ses som helt 

oproblematiska?  

5.5 Avslutande reflektioner 
Vidare samhällskontext 

De analyserade böckerna har inte skrivits i ett vakuum. Vi tolkar dem som skapade inom 

ramen för rådande normer och värderingar i samhället. Därmed blir den inkludering och 

exkludering som finns i samhället, baserat på individers tillhörigheter till olika kollektiva 

gemenskaper som etnisk och kulturell tillhörighet (SOU 2005:56, s 209), även synlig i 
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böckerna. Även här förekommer uttryck för en vithetsnorm, svenskhetsnorm samt 

andrafiering. Böckerna rymmer dock också försök till att försvåra stereotyper byggda kring 

etnicitet. Detta skulle kunna kopplas till Sveriges demografiska förändring. Under de senaste 

åren har antalet barn i åldrarna 5 till 14 år med utländsk bakgrund ökat. 2004 hade 15 procent 

av barnen utländsk bakgrund, och 2014 hade 21 procent av barnen utländsk bakgrund (SCB 

2015a; SCB 2015b). Den ökade etniska heterogeniteten kan möjligen ha lett till en ökad 

medvetenhet om problematiska framställningar av olika etniciteter, vilket kan påverka 

böckernas innehåll till det bättre. 

Vidare forskning 

Även om det finns försök till att försvåra stereotyper, så finns det rum för förbättring vad 

gäller representation och framställning av olika etniciteter. Det behövs ytterligare forskning 

och kunskap på området så att läromedelsförfattare ska kunna ge en mer nyanserad 

framställning av olika etniciteter i läseböcker. En ökad forskning på området kan även ge 

lärare en större medvetenhet om hur olika etniciteter framställs och representeras, vilket är 

nödvändigt då man som lärare möter en alltmer etnisk heterogen elevgrupp. 
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