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SAMMANFATTNING 

I studien har vi uppmärksammat att det råder bristande representation gällande 

mångfald i läseboksserien Småböcker Tessan och Marius Paket 1 och 

Småböcker Tessan och Marius Paket 2 författad av Tomsby & Wennberg och 

illustrerad av Mill (2016) för grundskolans tidigare år. Med hjälp av kvantitativ 

bildanalys och kvalitativ textanalys har vi analyserat hur och till vilken grad 

icke-rasifierade kontra rasifierade karaktärer kommer till uttryck i bilder och 

textavsnitt i läseboksserien. Resultatet visar att icke-rasifierade karaktärer får 

ett större utrymme i läseboksserien, både i bild och i text. Vidare visar den 

kvalitativa textanalysen att rasifierade karaktärer tilldelas en marginaliserad 

position gällande hur mycket utrymme de får i tal, tanke och aktion. 
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 Inledning 1

I medier har vi den senaste tiden uppmärksammat att begreppet representation är ett 

återkommande ämne gällande genus och etnicitet. Exempelvis menar A-märkt1, som 

bland annat har tittat på fördelningen kring manlig och kvinnlig taltid i film och tv, 

att endast 30 % utgörs av kvinnliga talare. Ett annat exempel är Volvos senaste 

bilreklam, Made by people2, och hur den uppmärksammades på sociala medier 

tidigare i år på grund av att reklamen representerade en mångfald människor i deras 

vardag i Sverige3. Uppmärksamheten kring reklamen visar på att representation är 

ett aktuellt ämne som berör både den enskilda människan och större företag som nu 

vill visa sig som ”representationsvänliga”.  

Ett tredje exempel är den svenska artisten Seynabo Sey (2015) som i Sommar & 

vinter i P1, sommaren 2015, berättade om sin uppväxt som rasifierad svensk i ett 

samhälle med vithetsnorm 4 . Sey (2015) talar bland annat om vikten att som 

rasifierad bli representerad i massmedier. Hon säger att osynligheten kring hennes 

kropp i massmedier har påverkat hennes identitetsskapande på ett negativt sätt 

genom att inte få synas och genom att inte få ingå i normen, vilket över tid resulterar i 

självförakt. Sey (2015) pratar framför allt om massmediers påverkan på identiteten. 

Dock menar man med SOUs (2005) forskningsöversikt om strukturell rasism och 

diskriminering inom bland annat skolväsendet att skolans läromedel torde påverka 

minoriteters identitetsskapande i större grad än massmedier. Detta eftersom skolan 

som institution förmedlar samhällets värderingar och normer, det vill säga sanningar 

om hur ”verkligheten” ter sig. Den svenska läromedelsforskningen gällande ämnet 

har till stor del behandlat informativa läromedel riktade mot grundskolans senare år 

och gymnasial nivå i ämnen som Religion och Historia, vilket för vår del har inneburit 

att vi i denna studie har velat granska skönlitterära läromedel riktade till 

grundskolans tidigare år. I studien har vi således analyserat hur och till vilken grad 

den skönlitterära läseboksserien Småböcker Tessan och Marius Paket 1 och 

Småböcker Tessan och Marius Paket 2 författade av Tomsby & Wennberg och 

illustrerade av Mill (2016) representerar Sveriges mångfald genom att analysera 

utrymmet rasifierade kontra icke-rasifierade svenskar tilldelas i läseboksserien. Med 

rasifierad svensk syftar man på svenskar som på grund av sitt utseende rasifieras, 

                                                   

1 A-märkt är ett initiativ skapad av olika biografer i Sverige och går ut på märkning av film som 
används av biografer, festivaler, tidningar och filmtjänster i syfte att upplysa konsumenterna kring 
hur representationen kring kön ser ut i den gällande filmen. Kriteriet för att a-märka en film är att 
filmen innehållet minst två olika kvinnliga karaktärer, med namn, och som någon gång i filmen 
samtalar med varandra om något annat än män. För vidare information se: www.a-märkt.se.  

2 Se Volvos reklamfilm här: https://www.youtube.com/watch?v=DUDx6NEqdJQ 

3 Läs exempelvis Pallas (2016) debatt angående Volvos reklam här: http://tvdags.se/artikel/volvo-
lyckas-med-det-svensk-film-inte-gor-visar-svenskar-som-svenskar-oavsett-kon-eller-hudfarg 

4 Lyssna på Seynabo Seys sommarprat i Sommar & Vinter i P1 här: 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/592389?programid=2071  

https://www.youtube.com/watch?v=DUDx6NEqdJQ
https://www.youtube.com/watch?v=DUDx6NEqdJQ
http://tvdags.se/artikel/volvo-lyckas-med-det-svensk-film-inte-gor-visar-svenskar-som-svenskar-oavsett-kon-eller-hudfarg
http://tvdags.se/artikel/volvo-lyckas-med-det-svensk-film-inte-gor-visar-svenskar-som-svenskar-oavsett-kon-eller-hudfarg
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/592389?programid=2071
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det vill säga tillskrivs en etnicitet eller ras som inte ingår i den normen i det samhället 

hen lever i (SOU 2005). Begreppet är komplext och kommer att förklaras närmare i 

kapitel 2 i denna studie.  

   Att analysera hur och till vilken grad rasifierade kontra icke-rasifierade 

svenskar representeras i skolans läromedel är aktuellt då skolans värdegrund och 

uppdrag påvisar vikten av att fostra individer som ser ett värde i att delta i ett 

mångkulturellt samhälle i en global värld (Skolverket 2011). För att kunna göra det 

krävs det kunskap för hur strukturell diskriminering kan te sig även i de mest subtila 

sammanhang eftersom det påverkar elevernas möjlighet att delta i samhället på 

samma premisser. I denna studie har vi valt att fokusera på representation av 

rasifierade kontra icke-rasifierade svenskar i skolans läseböcker riktade mot 

grundskolans tidiga år i syfte att kunna få en inblick i vad det är för kunskap 

läseböckerna förmedlar. Forskning visar nämligen att strukturell diskriminering 

återfinns i skolans läromedel. Innehållet är förvisso mindre rasistiskt idag än för 

något decennium sedan men det tycks innehålla subtila fördomar, stereotypifiering 

och en bristfällig bild av utomeuropeiska personer, det vill säga av personer som i 

Sverige rasifieras (SOU 2005). Läromedlens syfte är att förmedla elementära fakta, 

tolkningar och exempel som är essentiella för eleverna socialt som kulturellt. 

Förutom nya kunskaper förmedlar läromedlen även vad som i samhället/skolan 

anses som viktig kunskap, vad som är norm (Selander 2003) och har en roll som 

politisk styrande vilket innebär att den fostrar och förmedlar de värden som ska råda 

i samhället (Mattlar 2006).  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att undersöka hur och till vilken grad rasifierade kontra icke-

rasifierade svenskar blir representerade i den skönlitterära läseboksserien 

Småböcker Tessan och Marius Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

författade av Tomsby & Wennberg och illustrerade av Mill (2016) riktad till 

grundskolans tidigare år. Nedan följer forskningsfrågorna:  

- Hur ser fördelningen ut kring rasifierade svenskar och icke-rasifierade 

svenskar i läseboksserien?  

- På vilket sätt blir rasifierade svenskar representerade i läseboksserien?  

- Hur speglar läseboksserien värdegrunden och skolans uppdrag som är 

formulerade i LGR11 (Skolverket 2011)  

1.2 Avgränsningar  

Gällande studien är det viktigt att notera att ur ett intersektionellt perspektiv 

samspelar en individs sociala, kulturella och etniska bakgrund i formandet av hur vi, 

samhällsmedborgare, interagerar med varandra på ett strukturellt plan. Ett 

intersektionellt perspektiv används i forskning för att studera och synliggöra hur 

sociokulturella hierarkier och olika maktordningar samspelar och skapar inkludering 

alternativt exkludering i sociala sammanhang gällande kön, etnicitet, klass och så 
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vidare (Lykke 2005). I intersektionell forskning eller analys är det just 

skärningspunkterna i olika maktordningar som studeras, exempelvis kön och sexuell 

läggning eller klass och etnicitet.  

Att vi i denna studie studerar en social kategori, representation av rasifierade 

kontra icke-rasifierade svenskar i en läseboksserie, blir problematiskt då det bidrar 

till reduktionism, det vill säga till förenkling av komplexa företeelser, och till att döma 

ut andra perspektiv för lättvindigt (Lykke 2005). För att exemplifiera förtrycks en 

svart, homosexuell kvinna med funktionsvariation ur fyra led, genom att personen är 

svart, homosexuell, kvinna och dessutom har ett funktionshinder.   

Att det i denna studie ligger, som sagt, fokus på en social kategori bidrar till 

minskad tillförlitlighet i studien ur ett intersektionellt perspektiv. Emedan vi förstår 

problematiken med en snäv studie, har vi ändock valt att fokusera på just rasifiering 

eftersom den svenska mångkulturella skolan verkar, enligt forskning, bristfällig i 

arbetet med värdegrundsfrågor gällande interkulturell kompetens. I studien har vi 

alltså medvetet lagt fokus på den här enda sociala kategorin, dock bör det noteras att 

företeelser kring diskriminering är komplexa.  

1.3 Disposition  

Arbetet är upplagt efter sex kapitel där det, i det första, har redogjorts för syfte, 

problemformulering, forskningsfrågor och avgränsningar. Kapitel 2 består av 

studiens teoretiska ramverk, begreppsförklaringar, vad kursplanerna uttrycker kring 

studiens ämne och avslutas med tidigare forskning gällande ämnet. Kapitel 3 och 4 

behandlar studiens metod och resultat samt resultatanalys. Sedan följer kapitel 5 där 

diskussion kring den valda metoden förs och där studiens resultat sammanställs med 

studiens bakgrund i en resultatdiskussion, för att sedermera avslutas med kapitel 6 

som innefattas av en avslutande kommentar och förslag på kommande forskning. 
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 Bakgrund 2

I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska perspektiv och begreppen rasifiering, 

identitet och representation beskrivs närmare. Sedan kopplas skolans värdegrund 

och uppdrag till ämnet och slutligen berörs även tidigare forskning kring ämnet.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

I studien använder vi oss av socialkonstruktivism som teoretiskt perspektiv eftersom 

vi i skolan måste ha en förförståelse kring hur olika syn på världen är socialt 

konstruerade. Det innebär att individer i klassrummet har olika förförståelsen och 

kunskaper om världen. Om representation i läromedel i stort skulle vara undermålig, 

bestå av ett homogent och etnocentriskt utbud av litteratur skulle det bidra till att 

undervisningen inte överensstämmer med det som står i läroplanerna.  

Socialkonstruktivismen går ut på att man inte ska anta att handlingar är naturligt 

betingade utan snarare socialt konstruerade (Wenneberg 2001). Vår kunskap om 

världen uppstår bland annat genom språket i daglig interaktion med andra 

människor och vi uppfattar företeelser olika beroende på vår historiska och kulturella 

bakgrund. Därför krävs ett kritiskt öga när det gäller våra förgivettagande 

föreställningar om världen runt omkring oss (Burr 2003). Vår sociala verklighet 

består av många olika institutioner som är socialt konstruerade och vi målar upp och 

förstår vår verklighet genom att bland annat kategorisera varandra (Wenneberg 

2001). Hur vi pratar, skriver och framställer bilder om olika företeelser och 

människor i världen formar hur vi behandlar människor. Om vi är medvetna om vår 

konstruktion av världen så kan vi också förändra den (Burr 2003).                 

Burr (2003) skriver att vi borde ifrågasätta ”vårt” sätt att förstå verkligheten som 

något som skulle ligga närmre sanningen än ”de andras”. Socialkonstruktivismen kan 

användas till att diskutera och omvärdera det som vi uppfattar som naturligt och 

självklart jämte de ibland snäva traditionella föreställningar som råder i samhället 

(Wenneberg 2001). Detta är dock inte helt enkelt eftersom det finns en tradition av 

att se sin egen kultur som norm och det centrala, vilket bidrar till att mötet med 

andra samhällen/kulturer sker i oförstånd och med negativa, nedlåtande attityder, 

med så kallad etnocentrism. Det som är främmande och annorlunda ses som konstigt 

(Palmberg 1987). 

2.2 Sociala konstruktioner 

I studien rör vi oss med begreppen rasifiering, identitet och representation, vilka 

inom socialkonstruktivismen ses som sociala konstruktioner, det vill säga företeelser 

som skapas i mellanmänskliga relationer. Nedan följer en redogörelse för samtliga 

begrepp.  
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2.2.1 Rasifiering 

En rasifierad svensk syftar till en person som på grund av sitt utseende tillskrivs en 

etnicitet eller ras som inte ingår i normen i det samhället hen vistas i (SOU 2005). 

Begreppet rasifiering har sitt ursprung i anglosaxisk kritisk rasforskning kring 

invandrares situation på arbetsmarknaden och handlar om vilken position vissa 

människor tillskrivs och hur rasifieringsprocessen fungerar som gränsdragning och 

hinder för dessa (Molina 1997). Numera används begreppet i fler forskningsområden, 

bland annat i studier om europeiska välfärdsstater (1997). Genom att titta på en 

individ eller grupp människor, kategoriseras, särbehandlas, hierarkiseras och 

tillskrivs de egenskaper och beteenden utifrån utseendemässig olikhet, exempelvis 

beroende på hudfärg, hårfärg och namn. Rasifiering sker mot dem med icke-

normativa kroppar. Liksom etnicitet är rasifiering inte något man föds till utan 

snarare något man tillskrivs, tillskriver andra och tillskriver sig själv (Hübinette & 

Tigervall 2008).  

I denna studie använder vi begreppet rasifiering i syfte att kunna redogöra för hur 

och till vilken grad representation gällande icke-normativa personer gällande hudfärg 

i Sverige framställs i en läseboksserie riktad till grundskolans tidigare år. I studien 

blir begreppet aktuellt då det synliggör rasismen och diskrimineringen icke-

normativa individer utsätts för. Vi använder i studien, utöver begreppet rasifiering, 

begreppen rasifierad svensk och icke-rasifierad svensk, där det förstnämnda, i 

studien, syftar på människor med annan hudfärg än vit och där det sistnämnda syftar 

på personer med vit hudfärg. I studien förenklar vi alltså begreppet – från att handla 

om hudfärg, hårfärg, namn, religion och kultur till att enbart handla om hudfärg. I 

studien kategoriseras alla individer som passerar som vita som icke-rasifierade 

svenskar. Rasifiering är, som sagt, en social konstruktion och kan fungera som ett sätt 

att synliggöra strukturell rasism och diskriminering. Vi tar med andra ord avstånd 

från innebörden av traditionella rasbegrepp.  

Dock är rasifieringsbegreppet användbart eftersom det synliggör strukturell 

rasism och diskriminering. Lahdenperä (2010) skriver dessutom om ”kulturblindhet” 

och menar att det har varit, och är, vanligt att man, speciellt inom skolans värld, inte 

velat föra samtal om människors olikhet i syfte att inkludera alla i ett ”vi”. Dock har 

denna ”kulturblindhet” en tendens till assimilation av minoritetsgrupper då 

företeelsen inte bekräftar människors olikhet gällande kultur, språk och traditioner. 

Med assimilation syftar man på när minoriteter förväntas att överge sin kulturella 

bakgrund till förmån för majoriteten i samhället, vilket som term också byttes ut till 

integration på 1940- och 1950-talets arbetskraftsinvandring eftersom de flesta insåg 

att det är orealistiskt att förvänta sig en sådan anpassning från minoriteter 

(Lahdenperä 2011). Med integration, till skillnad från assimilation, syftar man på en 

ömsesidig process i ett samhälle där etnisk och kulturell mångfald samexisterar och 

helst har ett utbyte av varandra (Lahdenperä 2011). Vidare menar Lahdenperä (2010) 

att genom att öppet diskutera stereotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering 

och andra sociala ojämlikheter motarbetar man ”kulturblindhet” och dess 

assimilationstendenser.   
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2.2.2 Identitet 

En persons identitet är formad genom de diskurser, det vill säga de språkliga 

sammanhang som konstruerar verkligheten, som är oss kulturellt tillgängliga och 

som vi formar i interaktion med andra. En persons identitet bygger på en mängd 

olika komponenter som exempelvis, ålder, klass och etnicitet. Varje komponent har 

olika mening och betydelse byggd på den socialt betingade kunskapen av verkligheten 

man har. Med andra ord är identitet socialt konstruerat och kommer inte enbart 

inifrån personen själv (Burr 2003).  

Gripsrund (2002) menar att redan innan vi har förmågan att själva söka vår 

identitet tilldelas vi den av människor och samhället runt omkring oss. Att se 

identiteten som en delvis social konstruktion innebär alltså att den är formbar och att 

det är av vikt att se över vad skolan och samhället förmedlar i arbetet med elever. 

Möller (2015) menar exempelvis att vi i litteraturläsning läser fiktiva karaktärer och 

våra medmänniskor på liknande vis, vilket innebär att vi genom litteraturen kan finna 

vägar att utveckla förmågor hos elever och oss själva som är väsentliga i 

mellanmänsklig kommunikation.  

2.2.3 Representation 

Den process när människor inom en kultur skapar mening med hjälp av språk, 

symboler och bilder, är vad Hall (1997) benämner som representation, ett slags länk 

mellan föreställning och tanke. Vi förstår människor, saker och händelser och kan 

uttrycka komplexa tankar kring dem till andra människor. De i sin tur, förstår det 

som uttrycks. Inom sin kultur har människor förmågan att förstå varandra väl 

eftersom de tolkar världen någorlunda lika. För att meningsskapandet ska ske krävs 

det att det som sägs människor emellan tolkas lika. Språket och dess mening och 

betydelse är förstås inte statisk utan förändras med tiden, eftersom det är en social 

konstruktion. Det som är viktigt att förstå är att människor i olika kulturer kommer 

att koda språk, symboler och bilder olika.     

2.3 Skolans värdegrund och uppdrag  

Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket 2011) påvisar vikten av att fostra 

individer som ser värde i att delta i ett mångkulturellt samhälle i en global värld. 

Ingen ska heller i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Vidare ska alla elever få finna sin 

unika egenart och kunna ge sitt bästa i samhällslivet där hen ska kunna delta. Detta 

innebär att alla elever är i behov av att integreras i ett mångkulturellt samhälle och få 

tillgång till interkulturell kompetens. Forskning visar dock att det svenska 

utbildningsväsendets utgångspunkt är monokulturell och att frågan om 

mångkulturalism är en andrahandsfråga (SOU 2005). Detta menar även Halilovic och 

Huskic (2010) som poängterar att interkulturell kunskap inom skolan många gånger 

hänvisas till flerspråkiga och flerkulturella elever vilket blir problematiskt i och med 

att de monokulturella eleverna, det vill säga majoriteten, lämnas utanför denna 

tänkta kunskap och handlingsberedskap. För kunna delta och ge sitt bästa i 
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samhällslivet behöver alla elever interkulturell kompetens, vilket innebär att skolan 

som helhet behöver ta det i beaktande. 

2.4 Tidigare forskning 

Angående representation har det gjorts ett antal studier som behandlar genus och 

etnicitet ur ett intersektionellt perspektiv i svenska läromedel. Samtliga visar att 

representation gällande etnicitet har ett etnocentriskt utgångsläge, och SOUs 

forskningsöversikt (2005) visar även att subtila fördomar ofta är närvarande i nutida 

läromedel. Forskning som vi i denna studie har tittat på behandlar förvisso läromedel 

producerade före 2011 vilket betyder att de inte är producerade under LGR11 

(Skolverket 2011). Dock har värdegrunden och skolans uppdrag i den tidigare 

läroplanen, LPO 94, även betonat demokratiarbete vilket ger anledning att betrakta 

studierna som representativa för läromedelsforskningen kring etnicitet.  

Samtliga studier visar, som sagt, liknande resultat. I SOUs (2005) 

forskningsöversikt över rasism och diskriminering inom bland annat 

utbildningsväsendet konstateras det följaktligen att innehållet i nutida läromedel 

visserligen är mindre uttalat rasistiska än tidigare läromedel från 60- 70-talet, men 

att subtila fördomar och en etnocentrisk utgångspunkt fortfarande är gällande. Detta 

visar även Graeskes (2010) studie om läromedel i svenskämnet på gymnasial nivå, 

Eilards (2004) om svenskämnet i grundskolans tidigare år och Mattlars (2006) studie 

om Svenska som andraspråk i grundskolans senare år. Samtliga forskare betonar det 

etnocentriska utgångsläget i läromedlen. Mattlar (2006) menar även att den 

befintliga etnocentrismen har en assimilationstendens vilket visar sig genom att 

komponenter i den mångkulturella modellen, som till exempel språklig, religiös och 

kulturell mångfald inte finns närvarande i läromedlen, och därför inte heller erkänns. 

Visserligen får nationella minoriteter utrymme men då som marginaliserade grupper 

vilket innebär att den kulturella och religiösa mångfalden som alltid funnits i Sverige 

inte heller erkänns (2006). Vidare menar Mattlar (2006) att en mer heterogen 

samhällsgestaltning verkar hotfullt i läromedelsproduktionen för invandrare och 

elever med utländsk bakgrund i och med att det eventuellt kan ses som ett hot mot 

integration, eftersom eleverna ska lära sig svenska referensramar i syfte att kunna 

leva i det svenska samhället. Dock menar Mattlar (2006) att det i själva verket är 

assimilationstendensen, ett resultat av en homogen samhällsgestaltning, som 

minskar dessa individers chans till integration eftersom budskapet utifrån 

läromedlen blir att deras olika erfarenheter och kompetenser inte värdesätts i det nya 

samhället.  

Detta berörs även i SOUs (2005) forskningsöversikt där man lyfter fram ännu en 

nyans i integrationssamtalet, nämligen att frågor som rör mångfald och integration 

ofta hänvisar till ”de andra” och blir således en icke-fråga i undervisning med etniska 

svenskar.   

Graeske (2010) tillägger att studier som gjorts kring representation i läromedel 

ofta har gällt ämnen som Historia och Geografi vilket är anledningen att hen själv 

studerat representation gällande genus ur ett intersektionellt perspektiv i läromedel i 
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svenskämnet på gymnasial nivå. Graeske (2010) efterlyser liknande studier i 

svenskämnet då det av många forskare idag ses som ett demokratiämne som ska 

behandla mångfald och flerstämmighet. Det Graeske (2010) har kommit fram till i sin 

undersökning är, liksom Mattlar (2006), att nationella minoriteter i Sverige inte 

diskuteras nämnvärt i de läromedel hen undersökt, och att det finns en tendens att 

vissa grupper exkluderas. Vidare skriver Graeske (2010) att utomeuropeiska 

författare nämns i läromedlen men tenderar att representeras som ”de andra”, det vill 

säga som något avvikande från den svenska normen. Eilards (2004) studie, om genus 

och etnicitet i svenskämnet på grundskolans tidigare år, uppvisar återigen liknande 

resultat, det vill säga att eleverna får ta del av ett starkt hegemoniskt 

samhällsperspektiv – den svenska västerländska kulturen. Eilard (2004) menar 

vidare på att majoritetens norm och kultur i läromedel bör ifrågasättas i 

värdegrundsarbetet.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tidigare forskning kring ämnet påvisar 

ett enhetligt resultat. Om minoritetsgrupper och utomeuropeiska individer 

representeras i läromedel är de antingen något annorlunda och förknippas med 

religiösa, kulturella och språkliga attribut eller så är de assimilerade till den grad att 

det inte går urskilja dem från den svenska normen, vilket i sig har en 

assimilationseffekt. Ledman (2012) som har studerat representation av samiska 

kvinnor i samisk och svensk press från 1966 – 2006 problematiserar det faktum att 

när samiska kvinnor väl blev representerade i dessa tidningar, förknippades de med 

sin etnicitet, och kunde aldrig enbart höras och synas i positionen som till exempel 

förälder, utan att först kommentera det samiska.  
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 Metod och material  3

I denna studie använder vi oss av en kvantitativ bildanalys och en kvalitativ 

textanalys som metodkombination i syfte att ge en mer fullständig bild av företeelsen 

kring hur och till vilken rasifierade kontra icke-rasifierade svenskar representeras i de 

utvalda läseböckerna. Dessutom anses metodkombination väsentlig för att ge en 

tillförlitlig helhetsbild av läseböckerna eftersom det inom hermeneutiken anses 

finnas en ständig växelverkan mellan verkens enskilda delar och helhetsmeningar 

(Gulddal 2015). Denna metodkombination kompenserar även varandras starka och 

svaga sidor (Denscombe 2009) och gör det möjligt att angripa datainsamlingen ur 

fler än en synvinkel (2009). Nedan följer en beskrivning av hur de två olika 

metoderna kommer att användas, men först några ord om urvalsprinciperna och en 

presentation av materialet.  

3.1 Urval 

I val av material har vi haft som urvalsprincip att välja en skönlitterär läseboksserie 

riktad till grundskolans tidigare år i ämnet Svenska. Detta på grund av att vi under 

arbetets gång med bakgrunden till denna studie uppmärksammade en brist på 

forskning gällande skönlitterära texter riktade till denna målgrupp. 

Läromedelsforskningen gällande ämnet handlar till stor del om grundskolans senare 

år och gymnasial nivå och då i ämnen som Geografi och Historia, vilket också Graeske 

(2010) bekräftar, och problematiseras i och med att svenskämnet idag ses som ett 

demokratiämne av många forskare och som ska behandla mångfald och 

flerstämmighet.  

En annan urvalsprincip vi hade i valet av läseboksserie var att den skulle vara 

producerad i år, 2016, och därmed vara producerad under LGR11 och i ljuset av 

aktuell forskning. Inom hermeneutiken är det dessutom av vikt att verket analyseras 

ur ett helhetsperspektiv vilket i detta sammanhang har inneburit att i urvalet ta 

hänsyn till den sociala och ideologiska kontext som produkten har tillverkats i 

(Gulddal 2015). Det hade med andra ord inte varit aktuellt att studera en läsebok 

som, med hänvisning till studiens syfte, tillverkats tidigare eftersom de just tillverkats 

under andra premisser. Nedan följer en presentation av läseboksserien. 

3.1.1 Presentation av läseböckerna  

Vi har studerat Småböcker Tessan och Marius Paket 1 och Småböcker Tessan och 

Marius Paket 2 författade av Maria Tomsby och Liz Wennberg och illustrerade av 

Linda Mill (2016). Paket 1 innehåller böckerna Tessans lärare blir galen, Kiosken, 

Utflykten och Scouterna. Paket 2 innehåller böckerna Tessan och Henry, Marius jul, 

Tessan och Alba bråkar, samt Kartan. Samtliga böcker innehåller 16 sidor varar 7 

sidor består av bilder och 8 sidor består av textavsnitt. Småböckerna är utgivna i år, 
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2016, av förlaget Gleerups och är tänkta till grundskolan, läsnivå 3, skriver Gleerups 

på sin hemsida5. 

3.2 Kvantitativ bildanalys  

Att räkna och mäta förekomsten av något, det vill säga kvantifiera, brukar kallas för 

kvantitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus 2012). I studien har vi gjort en 

kvantitativ bildanalys där syftet har varit att kunna redogöra för vilket utrymme icke-

rasifierade kontra rasifierade karaktärer får i bilderna i de utvalda läseböckerna. 

Genom en kvantitativ bildanalys, kommer vi kunna jämföra resultatet av detta, med 

resultatet från textanalysen, där vi har fokuserat på samtliga textavsnitt i 

läseboksserien. Denna kvantitativa bildanalys, med den visuella texten i fokus, har 

alltså fungerat som ett komplement till textanalysen.  

I studien har vi ämnat föra så kallad deskriptiv statistik, det vill säga organisera 

data, presentera resultaten för att sedan tillhandahålla analysen (Denscombe 2011). 

Vi har räknat karaktärer i läseböckerna och placerat dem i ett registreringsschema 

utefter två variabler i en nominalskala: icke-rasifierade och rasifierade karaktärer. 

Nominalskalan är den lägsta mätnivån för kvantitativ data vilket i sammanhanget 

läses som tillförlitlig mätnivå eftersom den inte tillåter statistisk manipulation i 

jämförelse med andra mätnivåer (Denscombe 2011). Detta gör vi för att kunna 

beskriva, jämföra, förklara och dra slutsatser gällande representationen i de utvalda 

läseböckerna.  

3.3 Kvalitativ textanalys  

I studien kommer vi att, som komplement till den kvantitativa metoden, genomföra 

en kvalitativ textanalys genom att studera transitiviteten i samtliga textavsnitt i 

läseböckerna, i syfte att komma åt hur processerna skildras för att sedan kunna göra 

en analys kring hur karaktärerna representeras. Vi kommer alltså att analysera 

aktörer i relation till materiella, verbala och mentala processer. Transitivitet syftar på 

att analysera deltagarnas relation till processerna som kan vara handlingar eller 

händelser. Eftersom vi i denna studie är intresserade av aktörerna, det vill säga 

mänskliga subjekt, i läseböckerna kommer vi att fokusera på handlingar, som till 

skillnad från händelser, är kopplade till just aktörer. Händelser är nämligen inte 

knutna till aktörer utan beskriver en förändring i världen som aktörerna inte har 

kontroll över (Bergström& Boréus 2012). Efter att vi har kartlagt processerna, det vill 

säga vilka karaktärer de är kopplade till, analyserar vi om processerna är materiella, 

verbala eller mentala. Materiella processer handlar om handlingar som påverkar 

något fysiskt, det vill säga ”någon kastar, bryter, målar, hugger” (Bergström & Boréus 

2012: 281). Verbala processer handlar om handlingar där något uttrycks, det vill säga 

                                                   

5 Länk till beskrivning av Småböcker Tessan och Marius Paket 1: https://www.gleerups.se/40691422-
product, länk till beskrivning av Småböcker Tessan och Marius Paket 2: 
https://www.gleerups.se/40691439-product 

https://www.gleerups.se/40691422-product
https://www.gleerups.se/40691422-product
https://www.gleerups.se/40691439-product
https://www.gleerups.se/40691439-product
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säger, viskar eller konstaterar, etc. Slutligen handlar mentala processer om 

tankeprocesser, det vill säga när någon utför en mental handling, till exempel 

drömmer eller får ett infall (2012).   

Under tolkandet av processerna har vi ämnat tolka dem i relation till kontexten 

vilket enligt hermeneutiken ökar studiens trovärdighet i och med det finns risk för 

övertolkning om delar tolkas separat, det vill säga genom att inte titta på 

omkringliggande faktorer. Ett exempel på detta är meningen ”Hon skriver nio som 

ingen annan gör” (Tomsby & Mill 2016, s. 4) i läseboken Tessans lärare blir galen … 

Istället för att analysera verbet skriva i relation till hon (Stina), som en materiell 

process eftersom skriva är ett verb som påverkar något fysiskt, till exempel pappret 

på skolbänken, har vi tolkat processen som en mental handling eftersom meningen 

ämnar beskriva Stinas färdigheter gällande handstil. Dessutom har vi fått ha i åtanke 

att denna mentala process inte tillhör Stina, utan huvudkaraktären Tessan, vilket har 

inneburit att kontexten ”Tessan kikar över till Stina. Hon skriver nior som ingen 

annan gör. Perfekta med raka ryggar” (2016, s. 4) räknas som en mental process 

knuten till Tessan efter att hon utfört en materiell process, kikar. 
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 Resultat och analys  4

Under detta kapitel redovisas resultaten från den kvantitativa bildstudien och den 

kvalitativa textanalysen för att sedan sammanställas i resultatanalysen, där vi även 

besvarar forskningsfrågorna i studien.  

4.1 Resultat från den kvantitativa bildstudien  

Nedan presenteras resultaten från läseboksserien Småböcker Tessan och Marius 

Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 var för sig med hjälp av två 

stycken tabeller och sedan ett textavsnitt under varje tabell som förklarar 

informationen som tabellerna visar. I den kvantitativa bildstudien är vi intresserade 

av hur många rasifierade svenskar och icke-rasifierade svenskar syns på bilderna i 

läseböckerna. En sammanställning går sedan att läsa under resultatanalysen. 

Observera att vi kodar karaktärer med annan hudfärg än vit som rasifierade svenskar 

och karaktärer med hudfärgen vit som icke-rasifierade svenskar, vilket vi har 

redogjort och problematiserat i kapitel 2 under avsnittet 2.2.1 i denna studie.  
 

Tabell 1 Sammanställning av karaktärer i Småböcker Tessan och Marius Paket 1  

*1 oidentifierad 

Tabell 1 visar att det totalt finns 32 karaktärer i paket 1. Av dessa 32 karaktärer är en 

oidentifierad på grund av att denna karaktär endast visar benen täckta av byxor och 

skor i bild (se s. 11 i Scouterna). Dock kodas den karaktären i denna studie som icke-

rasifierad svensk eftersom det inte uttrycks något annat i gällande bild. Därav kodas 

11 av 32 karaktärer som rasifierade svenskar vilket innebär att majoriteten, 21 

karaktärer, kodas som icke-rasifierade svenskar.  

 

 

 

 

 

 

Läseböcker KIOSKEN UTFLYKTEN SCOUTERNA TESSANS LÄRARE 

BLIR GALEN 

Rasifierade 2  2 2 5 

Icke-rasifierade 4 4  7* 6 

SUMMA 6 6 9 11 
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Tabell 2 Sammanställning av karaktärerna i Småböcker Tessan och Marius paket 2 

Läseböcker TESSAN OCH 

HENRY 

KARTAN MARIUS JUL TESSAN OCH ALBA 

BRÅKAR 

Rasifierade 0 1 0 1 

Icke-rasifierade 4 7 8 2 

SUMMA 4 8 8 3 

 

Tabell 2 visar att det totalt finns 23 karaktärer i paket 2. Av dessa 23 karaktärer kodas 

2 som rasifierade svenskar. Vidare kodas 21 karaktärer som icke-rasifierade svenskar. 

4.2 Resultat från den kvalitativa textanalysen 

Nedan presenteras resultatet från den kvalitativa textanalysen i form av 8 tabeller, 

tabell 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11. Under varje tabell återfinns ett textavsnitt som 

förklarar informationen som tabellerna visar. I studien är vi intresserade av vilka 

processer som är knutna till de olika karaktärerna. Vi är också intresserade av om alla 

karaktärer från den kvantitativa bildanalysen återfinns i textavsnitten i läseböckerna. 

För att underlätta läsningen är karaktärerna markerade med en siffra efter namnet i 

parantes i syfte att enkelt se hur många karaktärer läseböckerna presenterar, 

eftersom ett flertal av dem återkommer i de olika läseböckerna. En sammanställning 

går sedan att läsa under resultatanalysen. 

Observera att denna kvalitativa textanalys baseras på den kvantitativa 

bildanalysen. För att kunna koda karaktärerna i textavsnitten som rasifierade och 

icke-rasifierade svenskar har vi först identifierat dem i bildanalysen. Karaktärer med 

annan hudfärg än vit har kodats som rasifierade svenskar och karaktärer med 

hudfärgen vit har kodats som icke-rasifierade svenskar. Detta har vi som sagt 

redogjort och problematiserat i kapitel 2 under avsnitt 2.2.1 i denna studie. 
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Tabell 3 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Kartan i Småböcker Tessan 
och Marius Paket 2 

*rasifierad 

Tabell 3 visar att i Kartan återfinns sju karaktärer varav en, Janni, kodas som 

rasifierad svensk. Janni får utrymme i 0/13 mentala processer, 3/2o verbala 

processer, 4/39 materiella processer. Detta innebär att hon uttrycker sig verbalt tre 

gånger, exempelvis frågar hon Marius; ”Vad är det för karta du har ritat?”. Vidare 

påverkar Janni något fysiskt fyra gånger, exempelvis ”Janni får ta hand om 

kompassen”. Janni tilldelas i förhållande till de icke-rasifierade svenskarna sju 

processer i jämförelse med alla de andra icke-rasifierade som sammanlagt tilldelas 72 

processer. Det känns långsökt att jämföra Janni med Marius eftersom han är 

huvudkaraktär i läseboken och tilldelas av naturliga skäl en större plats. Däremot är 

det relevant att jämföra Janni med Nelson och Lovis som är likställda karaktärer. 

Lovis tilldelas en mer verbal process än Janni och fyra fler materiella processer. 

Nelson tilldelas lika många verbala processer som Janni och en mer materiell 

process. Dessutom tilldelas Nelson en mental process som saknas hos både Lovis och 

Janni. 

 

 

 

 

 

 

KARTAN Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Pappa (1) 1 1 5 

2. Marius (2) 11 6 17 

3. Lennart (3) 0 1 0 

4. Damen (4) 0 2 0 

5. Nelson (5) 1 3 5 

6. Janni* (6) 0 3 4 

7. Lovis (7) 0 4 8 

SUMMA 13 20 39 
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Tabell 4 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Tessans lärare blir galen i Småböcker 

Tessan och Marius Paket 1  

TESSANS LÄRARE BLIR 

GALEN 

Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Lärare Tilda (8)  6 4 6 

2. Tessan (9)  14 2 20 

3. Axel (10)  0 1 0 

4. Ali* (11)  1 0 1 

5. Stina (12)  1 1 1 

SUMMA 22 8 28 

*rasifierad 

Tabell 4 visar att i Tessan lärare blir galen återfinns fem karaktärer varav en, Ali, 

kodas som rasifierad svensk. Ali får utrymme i 1/22 mentala processer, 0/8 verbala 

processer och 1/28 materiella processer. Detta innebär att Ali använder sig av 

tankeprocesser en gång, ”Ali blir nyfiken …” (s. 4). Vidare påverkar han något fysiskt, 

”… kikar under sin bänk” (s. 4). Ali tilldelas i förhållande till de icke-rasifierade 

svenskarna 2/58 processer. Stina och Axel är likställda karaktärer med Ali. Både 

Stina och Axel uttrycker sig verbalt en gång, till skillnad från Ali. Dock tilldelas Ali en 

mental process och materiell process medan dessa processer saknas hos Axel.  
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Tabell 5 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Marius jul i Småböcker 

Tessan och Marius Paket 2 

MARIUS JUL  Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Marius (2) 8 3 15 

2. Pappa (1)  0 0 0 

3. Zara (13)  0 2 2 

4. Berit (14)  3 5 3 

5. Mamma (15)  2 0 1 

6. Bebis (16)  2 0 1 

7. Adrian (17)  0 0 2 

SUMMA 15 10 24 

*rasifierad   

Tabell 5 visar att av sju karaktärer kodas samtliga som icke-rasifierade svenskar. 

Detta kan förklaras med att Marius jul handlar om Marius familj som i denna läsebok 

består av icke-rasifierade svenskar. Dock återfinns Berit, som inte ingår i familjen, i 

läseboken, utan är en bekant som Marius lär känna under handlingens gång. Senare 

bjuder även Marius hem Berit till sig.  
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Tabell 6 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Tessan och Henry i 

Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

TESSAN OCH HENRY Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Mamma (18)  3 0 1 

2. Tessan (9)  7 2 20 

3. Farbror (19)  2 0 21 

4. Tanten (20)  1 3 3 

SUMMA 13 5 45 

*rasifierad   

Tabell 6 visar att av fyra karaktärer kodas samtliga om icke-rasifierade svenskar. 

Detta kan förklaras med att läseboken handlar om Tessans fritid när hon umgås med 

familj och släkt. Henry är Tessans katt.  

Tabell 7 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen Kiosken i Småböcker Tessan 

och Marius Paket 1 

KIOSKEN Mentala processer  Verbala processer Materiella processer 

1. Mamma (15)  1 2 13 

2. Marius (2)  7 4 12 

3. Enzo* (21)  0 3 2 

4. Tanterna (2 varav en 

rasifierad*) (22, 23)  

0 1 1 

5. Nelson (5)  0 2 1 

SUMMA 8 12 29 

*rasifierad  

Tabell 7 visar att i Kiosken återfinns sex karaktärer varav två, Enzo och ena tanten, 

kodas som rasifierade svenskar. Enzo får utrymme i 0/8 mentala processer, 3/12 

verbala processer och 2/31 materiella processer. Det innebär att Enzo uttrycker sig 

verbalt tre gånger, exempelvis ”Hallå, är det någon här” (s. 6). Vidare påverkar han 

något fysiskt, exempelvis ”… Enzo pekar på kaffebryggaren” (s. 6). Han blir tilldelad 

sammanlagt 5/49 processer. Den rasifierade tantens tilldelade processer framgår inte 

tydligt på grund av att de båda tanterna presenteras tillsammans i både bild och text. 
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Det görs ingen distinkt skillnad mellan vem av dem som säger eller gör något. Någon 

av dem eller båda tilldelas tillsammans 1/12 verbala processer samt 1/29 materiella 

processer. Tanten blir eventuellt tilldelad sammanlagt 2/49 processer. Nelson som 

går att likställas med Enzo i läseboken, tilldelas 2 processer mindre än Enzo. 

 

Tabell 8 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Scouterna i Småböcker 

Tessan och Marius Paket 1 

SCOUTERNA Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Marius (2)  13 3 10 

2. Pappa (1)  4 3 3 

3. Kungen (24)  0 0 1 

4. Lennart (25)  0 2 1 

5. Nova (26)  1 1  

6. Nelson (5)  2 0 6 

7. Mehmet* (27)  0 1 0 

SUMMA 20 10 21 

*rasifierad  

Tabell 8 visar att i Scouterna återfinns sju karaktärer varav en, Mehmet, kodas som 

rasifierad svensk. Mehmet får utrymme i 0/20 mentala processer, 1/10 verbala 

processer och 0/21 materiella processer. Detta innebär att Mehmet uttrycker sig 

verbalt en gång, ”Jag heter Mehmet …” (s. 10). Han blir tilldelad sammanlagt 1/41 

processer och går att likställa med Nova och Lennart som blir tilldelade 2 respektive 3 

processer. 
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Tabell 9 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Tessan och Alba bråkar i 

Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

TESSAN OCH ALBA 

BRÅKAR 

Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Tessan (9)  12 3 14 

2. Alba* (28)  2 3 9 

3. Måns (29)  5 2 8 

4. Robin (30)  0 0 2 

SUMMA 19 8 33 

*rasifierad  

Tabell 9 visar att i Tessan och Alba bråkar återfinns fyra karaktärer varav en, Alba, 

kodas som rasifierad svensk. Alba får utrymme i 2/19 mentala processer, 3/8 verbala 

processer och 9/33 materiella processer. Detta innebär att Alba använder sig av 

tankeprocesser två gånger, exempelvis ”Alba undrar …” (s. 8). Hon uttrycker sig 

verbalt tre gånger, exempelvis ”Robin är inte din riktiga brorsa ju …” (s. 8), och hon 

påverkar något fysiskt 9 gånger, exempelvis ”Som vanligt skuttar hon …” (s. 6). Alba 

blir tilldelad sammanlagt 14/60 processer. Alba skulle kunna antas ha en av de större 

rollerna i boken med tanke på bokens titel. Måns som även han har en betydande roll 

i läseboken tilldelas 15/60 processer. 
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Tabell 10 Sammanställning av den kvalitativa textanalysen av Utflykten i Småböcker 

Tessan och Marius paket 1 

UTFLYKTEN Mentala processer Verbala processer Materiella processer 

1. Tessan (9)  11 3 15 

2. Mamma (18)  3 0 3 

3. Måns (29)  1 3 0 

4. Axel (10)  0 0 1 

5. Alba* (28)  0 0 2 

SUMMA 15 6 21 

*rasifierad  

Tabell 10 visar att i Utflykten återfinns fem karaktärer varav en, Alba, kodas som 

rasifierad svensk. Alba får utrymme i 0/15 mentala processer, 0/6 verbala processer 

och 2/21 materiella processer. Detta innebär att Alba påverkar något fysiskt två 

gånger, exempelvis ”… Alba går …” (s. 12). Alba blir tilldelad sammanlagt 2/33 

processer och går att jämföra med Måns som har tilldelats två fler processer. 

 

Tabell 11 Sammanställning av karaktärer i Småböcker Tessan och Marius Paket 1 och 

Tessan och Marius Paket 2 i den kvalitativa textanalysen  

 

Tabell 11 visar en sammanställning av processerna fördelade mellan rasifierade 

karaktärer och icke-rasifierade karaktärer i samtliga böcker i läseboksserien.  

Rasifierade tilldelas 3/125 mentala processer, 13/80 verbala processer och 17/240 

materiella processer, medan icke-rasifierade tilldelas 122/125 mentala processer, 

67/80 verbala processer och 223/240 materiella processer.  

 

 

 

 

PROCESSER Mentala processer Verbala processer Materiella processer  

Rasifierade 3 13 17 

Icke-rasifierade 122 67 223 

SAMMANLAGT  125 80 240 
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4.3 Resultatanalys av den kvantitativa bildanalysen och 
kvalitativa textanalysen  

Sammanställningen av delarna i den kvantitativa bildanalysen visar att samtliga 

bilder i läsebokserien innefattas av 55 karaktärer, varav 13 karaktärer kodas som 

rasifierade. Detta innebär att de rasifierade karaktärerna utgörs av 24 % av den 

sammanlagda summan, vilket också figur 1 här nedan visar. I jämförelse med 

resultatet från den kvalitativa textanalysen, se figur 2 här nedan, uppvisar den 

kvantitativa bildanalysen sju fler rasifierade karaktärer, det vill säga 6/30 karaktärer. 

                              
Figur 1 Sammanlagda summan av samtliga läseböcker i Småböcker Tessan och Marius 

Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

 

Figur 1 visar att i den kvantitativa bildanalysen kodas 24 %, av den totala summan i 

läsebokserien, som rasifierade svenskar, medan 74 % kodas som icke-rasifierade 

svenskar. De 2 % som kodas som oidentifierad återfinns i läseboken Scouterna (s. 11) 

och handlar om en karaktär som endast visar benen täckta av byxor och skor i bild 

och är därför oidentifierad. Sammanfattningsvis visar resultatet av den totala 

summan i den kvantitativa bildanalysen att, jämte rasifierade svenskar, kodas 50 % 

fler karaktärer som icke-rasifierade svenskar.     
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Figur 2 Sammanlagda summan av samtliga läseböcker i Småböcker Tessan och Marius 

Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

Figur 2 visar att i den kvalitativa textanalysen kodas 20 procent, av den totala 

summan i läseboksserien, som rasifierade svenskar, medan 80 % kodas som icke-

rasifierade svenskar. Sammanfattningsvis visar resultatet från den totala summan i 

den kvalitativa textanalysen att, jämte rasifierade svenskar, kodas 60 % fler 

karaktärer som icke-rasifierade svenskar.  

Anledningen till skillnaden gällande antalet karaktärer i den kvantitativa och 

kvalitativa undersökningen är att samtliga karaktärer i bild inte nämns i 

textavsnitten. I den kvantitativa bildanalysen kodas 13 av 55 karaktärer som 

rasifierade svenskar (se tabell 1 och 2). I den kvalitativa textanalysen kodas 6 av 30 

karaktärer som rasifierade svenskar (se tabell 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10) svenskar. Med 

tanke på att ungefär hälften av de rasifierade karaktärerna endast syns i bild i 

läseböckerna går det dra slutsatsen att de rasifierade karaktärerna hänvisas till att 

pryda bakgrunden. Detta bekräftar även textanalysen där dessa 6 karaktärer av 30 

tilldelas 3/125 mentala processer, 13/80 verbala processer och 17/240 materiella 

processer. Figur 3, 4 och 5 här nedan visar procentenheten över de tilldelade 

processerna.  
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Figur 3 Fördelning gällande verbala processer i samtliga läseböcker i Småböcker Tessan 

och Marius Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

Figur 3 visar att i den kvalitativa textanalysen tilldelas rasifierade svenskar 16 % av 

den sammanlagda summan gällande verbala processer i samtliga läseböcker, medan 

icke-rasifierade svenskar tilldelas 84 % av den sammanlagda summan gällande 

verbala processer.  

                      
Figur 4 Fördelning gällande mentala processer i samtliga läseböcker i Småböcker Tessan 

och Marius Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

Figur 4 visar att i den kvalitativa textanalysen tilldelas rasifierade svenskar 2 % av 

den sammanlagda summan gällande mentala processer i samtliga läseböcker, medan 

icke-rasifierade svenskar tilldelas 98 % av den sammanlagda summan gällande 

mentala processer.  
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Figur 5 Fördelning gällande materiella processer i samtliga läseböcker i Småböcker 

Tessan och Marius Paket 1 och Småböcker Tessan och Marius Paket 2 

 

Figur 5 visar att i den kvalitativa textanalysen tilldelas rasifierade svenskar 7 % av den 

sammanlagda summan gällande materiella processer i samtliga läseböcker, medan 

icke-rasifierade svenskar tilldelas 93 % av den sammanlagda summan gällande 

materiella processer.  

Vidare går det att utläsa av cirkeldiagrammen 3, 4 och 5 att rasifierade karaktärer 

tilldelas mest procentenheter i verbala processer, 16 procent. Dock handlar dessa 

verbala processer för det mesta om att ställa frågor till övriga karaktärer, exempelvis 

frågar karaktären Enzo i Kiosken ”Bjuder du på en kopp?” (s. 6) och Janni i Kartan 

som frågar ”Vad är det för karta du har ritat?”(s. 12), eller så uttrycker de verbala 

processer i sällskap av andra icke-rasifierade, exempelvis uttrycker tanterna i Kiosken 

”Kan man få köpa en kopp kaffe?” (s. 10). Verbala processer som är tilldelade de icke-

rasifierade svenskarna tenderar att ha en större variation gällande typ av verbal 

process. Exempelvis ”Vi har glömt tändstickorna, ropar Måns” i Utflykten (s. 14) och 

”’Tessan, jag (Tilda) blir galen!’ säger hon med arg hög röst” i Tessans lärare blir 

galen (s. 12).  Måns och Tilda, bland andra, räknas som bifigurer i läseböckerna, 

liksom de rasifierade karaktärerna, ändock tenderar de icke-rasifierade uttrycka sig i 

större variation.    

Gällande mentala processer har rasifierade tilldelats 2 % av den totala summan. 

Detta innebär att av de sex rasifierade karaktärerna som får plats i textavsnitten i 

samtliga böcker tilldelas två karaktärer tankeprocesser. Tankeprocessen hos 

karaktären Ali i Tessans lärare bli galen består av ”Ali blir nyfiken … också” (s. 4) 

vilket egentligen inte säger så mycket om hans tankar, utan fungerar som ett 

komplement i illustrationen av Tessans materiella processer. Detsamma gäller Albas 

mentala processer i Tessan och Alba bråkar; ”Hon (Alba) tycker att det är tråkigt” (s. 

6). 

Däremot sticker Alba ut i läseboksserien bland de andra fem rasifierade 

karaktärerna genom att hon tilldelas drygt hälften av de materiella processerna i den 
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gruppen, det vill säga 9/17 materiella processer. Dock får hon i jämförelse med de 

icke-rasifierade en mindre del av den totala summan, det vill säga 9/240 materiella 

processer.  

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att rasifierade underrepresenteras i 

samtliga delar i de båda metoderna; i bild, i text och i tilldelandet av processer. Av de 

tre processerna tilldelas de flest verbala processer vilket kan tolkas som att när de väl 

representeras uttrycker de sig verbalt, eftersom de inte påverkar någon/något fysiskt 

och tilldelas inte heller nyanserade tankeprocesser nämnvärt. De icke-rasifierade 

tilldelas däremot mer variation i samtliga processer, där inte bara huvudpersonerna, 

utan även bifigurerna är relativt vitala. Detta innebär att läseboksserien Paket 1 

Tessan och Marius och Paket 2 Tessan och Marius kan betraktas som en produkt av 

monokulturalism och etnocentrism eftersom mångfalden till betydande del saknas. 

Gällande skolans uppdrag och värdegrund går det vidare att påstå att alla elever inte i 

dessa läseboksserier får möjlighet att finna sin unika egenart. Till yttermera visso 

uppmuntrar läseboksserierna varken rasifierade eller icke-rasifierade elever till 

möjlighet att delta i ett mångkulturellt samhälle i en global värld eftersom 

läseböckerna inte verkar vara producerade i ett interkulturellt sammanhang.    
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    Diskussion  5

I detta kapitel förs en metoddiskussion där vi reflekterar över studiens reliabilitet och 

validitet gällande val av val metod och utförande. Några ord gällande urvalsprincipen 

kommer också att beröras. Kapitlet avslutas med en resultatdiskussion.   

5.1 Metoddiskussion  

Validitet och reliabilitet i kvantitativa studier handlar om relevans i mätningen, och 

hur pass tillförlitlig den mätningen är (Denscombe 2009). Tillförlitligheten har vi i 

denna studie gällande den kvantitativa bildanalysen försäkrat genom att grundligt 

förklara vårt tillvägagångssätt i kapitel 3. Gällande relevansen är den även tillförlitlig 

eftersom analysen i de kvantitativa delarna är så pass okomplicerade. Dessutom har 

den kvantitativa bildanalysen kompletterats med ett kvalitativt angreppssätt, just i 

syfte att bland annat öka reliabiliteten och validiteten, men också i syfte att kunna 

ställa den mot den kvalitativa textanalysen. Vi har med andra ord, med hjälp av 

metodkombinationen, öppnat upp möjligheterna till att kunna jämföra resultaten 

från de olika metoderna vilket annars hade varit omöjligt.  

I kvalitativa studier syftar validitet och reliabilitet på hela forskningsprocessen 

(Denscombe 2009) vilket vi har tagit hänsyn till genom att använda hermeneutiken 

som forskningsansats.  Detta betyder att vi vid alla val gällande metod och material 

har strävat efter att både se vår egen position i valen, men också genom att reflektera 

över materialets position. Dessa olika positioner påverkar resultatet i och med dess 

unika förutsättningar. Exempelvis har vi våra fördomar och förkunskaper gällande 

läromedel, undervisning och vad resultat i studien kan tänkas bli. Därför har det varit 

viktigt att bearbeta data så pass objektivt som det går. Vidare har materialet 

producerats i en viss kontext, vilket också har bidragit till formandet av studien. Inom 

hermeneutiken går det dock inte att sträva efter fullgod objektivitet eftersom det inte 

är möjligt att befinna sig i den positionen, dock framhåller hermeneutiker att utan 

subjektivitet finns det ingenting att tolka (Gulddal 2015). Vidare har vi fördelen att 

vara två stycken som har studerat samma material och har båda kommit fram till 

samma resultat, vilket torde öka tillförlitligheten (Denscombe 2009).   

Nackdelen med den här typen av kvalitativa studier är risken för övertolkning 

men också att det inte går att bortse från våra förkunskaper kring genomförandet 

(Gulddal 2015).  Dock har vi, som sagt, fördelen att vara två personer,  som gått 

igenom samma material, och som för det första är medvetna om riskerna med den 

här typen av kvalitativa studier, och för det andra, på grund av det, har fört en dialog 

kring analyser som har haft en mer komplicerad karaktär. Inom hermeneutiken 

tillkännager man till exempel att delar och helheter samspelar och att det finns risk 

för övertolkning om man inte uppmärksammar denna växelverkan (Gulddal 2015). 

Detta har vi under analysens gång av samtliga läseböcker fått föra en kontinuerlig 

dialog om eftersom vissa delar inte har varit så enkla analysera. Ett exempel på 

tvetydigheten när delar och helheter jämförs är ”Mamma har inte kommit hem ännu. 

Tänk om hon har glömt bort fredagsmyset” (Tomsby & Mill 2016, s. 2). Detta skulle 
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kunna tolkas som en materiell process, har inte kommit, och en mental process, har 

glömt, knutna till karaktären Mamma. Dock har vi studerat kontexten och därmed 

kommit fram till att det rör sig om en mental process kopplad till huvudkaraktären 

Tessan som tänker på sin mamma, även om verbet tänker inte uttryckligen står i det 

aktuella textavsnittet.  

Vidare går det att påpeka att materialet i denna studie är relativt begränsat och 

har dessutom samma författare och illustratör, vilket självfallet påverkar studiens 

generaliserbarhet. Dock har vi inte gjort anspråk på att visa hur marknaden, gällande 

hur och till vilken grad mångfalden kommer till uttryck i läseböcker för grundskolans 

tidigare år, ser ut i dess helhet. Materialet i denna studie kan istället, med fördel, ses 

som ett stickprov i marknaden för läseböcker riktade mot grundskolans tidigare år, i 

syfte att se hur och till vilken grad mångfalden kommer till uttryck i läseböcker som 

är ytterst aktuella i ett utbud riktat till grundskolans tidigare år. 

5.2 Resultatdiskussion  

Burr (2003) betonar att hur vi pratar, skriver och framställer bilder om olika 

företeelser och människor i världen formar hur vi behandlar människor. Därför är det 

av vikt att skolan erbjuder positiva förebilder gällande mångfald. För att engagera 

läsaren behöver hen kunna identifiera sig med de fiktiva karaktärerna, menar Möller 

(2015). Detta i sin tur möjliggör studier av förmågor som är väsentliga i 

mellanmänsklig kommunikation. Med andra ord engageras läsaren till förståelse för 

andra människors olika erfarenheter genom att få tillgång till mångsidiga karaktärer 

som läses som trovärdiga eftersom vi läser medmänniskor och fiktiva karaktärer på 

liknande vis (Möller 2015). Detta betyder att det är av vikt att se över vilken litteratur 

som finns inom skolans samtliga ämnen, och då även grundskolans tidigare år med 

tanke på att forskningen gällande litteraturen i den kontexten verkar bristfällig 

(Graeske 2010) – samtidigt som man med SOUs (2005) forskningsöversikt gällande 

rasism och diskriminering inom bland annat utbildningsväsendet larmar om att både 

rasifierade karaktärer och utomnordiska, och framförallt utomeuropeiska, företeelser 

marginaliseras i läromedel producerade för skolan.  

Resultatet i denna studie kan med fördel ses som ett stickprov i marknaden för 

läseböcker riktade till skolans tidigare år och som även fungerar som ett exempel på 

läromedel med bristande representation. Vi befarar, med hänsyn till tidigare 

forskning gällande ämnet, att det ser ut så här i större utsträckning just för att vi i 

urvalet hade som kriterium att välja en aktuell läsebok som för det första kan tänkas 

följa skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket 2011), men som också är 

producerad i ljuset av aktuell forskning kring ämnet.  

Anledningen till bristen på representation gällande rasifierade svenskar kan 

förklaras med vad som går att läsa i SOUs (2005) forskningsöversikt, det vill säga  att 

interkulturell kompetens är en andrahandsfråga riktad till elever som behöver 

“integreras” i samhället. Detta är problematiskt eftersom det ger en assimilerande 

effekt och minskar dessa elevers möjlighet att utveckla en unik egenart. Det är även 

problematiskt att majoritetselever, det vill säga de elever som representerar normen, 
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inte får chansen att utveckla sin interkulturella kompetens. Om vi fortsätter skapa 

läromedel utifrån ett etnocentriskt perspektiv fortsätter vi att agera bristfälligt i 

strävan efter ett interkulturellt samhälle. 

Med socialkonstruktivismen som teoretisk bakgrund blir man varse om att dessa 

begrepp vi använt i studien - rasifiering, identitet och representation – är sociala 

konstruktioner och innebär således att de är föränderliga (Se t ex Gripsrund 2002, 

Burr 2003, Hall 1997, Hübinette & Tigervall 2008). Det finns med andra ord 

möjligheter att med hjälp av litteraturen i skolan påverka elever på ett positivt sätt 

vilket, enligt forskning, hjälper dem att tillägna interkulturell kompetens och därav 

utveckla empati och medmänsklighet, förutsatt att karaktärerna är trovärdiga och 

mångsidiga (Möller 2015).  
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 Avslutande kommentar  6

Syftet med studien har varit att undersöka hur och till vilken grad rasifierade kontra 

icke-rasifierade svenskar blir representerade i en litterär läseboksserie riktad till 

grundskolans tidigare år. För att kunna få grepp om detta har vi gjort en kvantitativ 

bildanalys av samtliga bilder av en läseboksserie och en kvalitativ textanalys av 

samtliga textavsnitt i samma läseboksserie. Med hjälp av denna metodkombination 

har vi sedermera kunnat dra slutsatser kring hur och till vilken grad mångkultur 

kommer till uttryck i den aktuella läseboksserien och vilka möjligheter det generar i 

undervisning om interkulturell kompetens.  

Vi har heller inte haft som avsikt att studera hur marknaden i dess helhet 

gällande ämnet, riktad till grundskolans tidigare år ser ut, utan hur en läseboksserie 

utgiven i år, 2016, förhåller sig till ämnet. Det hade dock varit intressant att jämföra 

material från olika författare och illustratörer, och från olika förlag, men på grund av 

studiens mindre storlek får det bli förslag på kommande forskning. Vi har inte heller 

haft som avsikt att studera hur undervisningen i dess helhet ser ut och gör därav inte 

anspråk på att kommentera lärares och elevers bidrag till undervisning om 

interkulturell kompetens.   

Avslutningsvis efterlyser vi kvalitativ forskning kring hur bristen på 

representation gällande identiteter påverkar individer som befinner sig utanför 

normen. Genom att sätta sig in i begreppet identitet, exempelvis, går det att förstå att 

det påverkar, men hur denna brist påverkar är det svårt att finna forskning om. Annat 

som vi efterlyser, är hur lärare förhåller sig till den etnocentrism som läromedlen 

verkar förmedla. Detta på grund av att många (Se t ex SOU 2005) menar att det råder 

brist på etnisk och kulturell representation i läromedel, vilket vår studie även 

bekräftar.  
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