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Sammanfattning 
Det problemområde som ligger till grund för studien baseras på att det koloniala arvet 

fortfarande präglar dagens samhälle samt att barn använder både text och bild för att skapa 

förståelse för barnbokens innehåll. Syftet i studien är att synliggöra och undersöka hur annan 

etnicitet än den vita västerländska representeras i den barnlitteratur som görs tillgänglig för 

barnen i förskolans kontext. Målet är att kunna diskutera hur litteratur i verksamheten 

möjliggör för barnen att få en förståelse för de värderingar och de mänskliga rättigheter som 

samhället bygger på. I studien finns två stycken forskningsfrågor vilka är; vilka diskurser blir 

synliga i de barnböcker som finns tillgängliga i förskolans verksamhet? samt hur påverkas 

karaktärernas subjektspositionering av framställningen av annan etnicitet än den vita 

västerländska? En kritisk diskursanalys användes som metod och tillgängliga barnböcker 

undersöktes på två olika förskoleavdelningar på två olika förskolor. En tabell för identifiering 

av relevanta barnböcker användes för att sortera materialet. Från en av kategorierna i tabellen 

användes sedan sex stycken böcker till en kvalitativ textanalys. En framarbetad modell för 

textanalys användes tillsammans med begreppet multimodalitet för tolkning av böckernas 

innehåll. Resultatet i studien visade på olika diskurser vilka kan kopplas till det koloniala 

arvet. Ideologiska värden och stereotypa föreställningar förekom i barnböckerna i text och i 

bild, både tillsammans och var för sig vilket kan påverka karaktärernas subjektspositionering. 

Slutsatsen för studien var att ingen av dessa diskurser var helt fri från stereotypa 

föreställningar vilket påvisar att dagens samhälle fortfarande påverkas av det koloniala arvet. 

Således kan det bidra till att ett ojämnt maktperspektiv görs tillgängligt för barnen i förskolans 

verksamhet. Genom att inte närma sig och diskutera dessa olikheter synliggörs de inte heller 

vilket kan resultera i att dolda ideologiska värden och implicita ojämna maktförhållanden 

upprätthålls och fortgår.  
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Litteratur är alltid något som väckt intresse hos mig vilket gjorde det självklart att välja   
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1 Inledning 
Många är de barn som vuxit upp med Pippi Långstrump och citatet ”Negerprinsessa, det är 

inget dåligt yrke för en som fått så lite skolunderbyggnad som jag” (Lindgren, 1948, s. 93) 

innan det plockades bort inför en nyutgåva av verket (Rabén & Sjögren, 2015). Dagens 

samhälle är nämligen inte fritt från det koloniala arvet utan de maktrelationer som skapades 

under perioden präglar samhället än idag (Molina & de los Reyes, 2005). Däremot är det inte 

bara det textmässiga innehållet som är relevant utan barn tar också hjälp av bilderna i sin 

tolkning och förståelse av barnbokens innehåll (Björklund, 2008; Simonsson, 2004; Turan & 

Ulutas, 2016; Wilson, Falcon & Martinez, 2014). Det är också viktigt att kontrollera litteratur 

så att den inte förmedlar stereotypa föreställningar kring etnicitet samt att den är kulturellt 

autentisk (Ford, Walter, Byrd & Harris, 2019; Williams & Deyoe, 2014). Inom förskolans 

kontext är etnisk tillhörighet nämligen något som inte får bidra till diskriminerande 

behandling utan alla sådana tendenser ska aktivt motarbetas då det ingår i värdegrunden 

(Skolverket, 2018). Med detta i åtanke har förskollärare en viktig roll när det kommer till att 

synliggöra de värderingar som det svenska samhället bygger på för barnen i verksamheten. 

Däremot lyfter Skolinspektionen (2018) i en rapport att det värdegrundsarbete som sker i 

förskolans verksamhet inte är fritt från hinder. De hinder som nämns i rapporten är bland 

annat en rädsla hos förskolepersonalen att uppfattas som politiska via ett värdegrundsarbete. 

Därutöver nämns också att personalen kan känna en viss oro över att förstärka skillnader i 

barns etnicitet, klass och funktionsförmåga genom ett värdegrundsarbete. Däremot är 

utseendemässiga frågor kring etnicitet såsom hudfärg, hårfärg, hårtextur, ansiktsdrag och 

ögonfärg något som barnen själva uppmärksammar (Kemple, Lee & Harris, 2016).  

 

Litteratur är ett lämpligt arbetssätt att väcka en diskussion kring etnisk mångfald då det är ett 

lättillgängligt och bekvämt verktyg för pedagoger (Kemple et al., 2016). Dessutom ställs det 

nya krav på förskolans verksamhet att erbjuda barn en stimulerande miljö, där de ges 

möjlighet att utveckla sitt språk genom att ta del av högläsning samt att samtala om litteratur 

och andra texter (Skolverket, 2018). Således blir det av relevans vad texten förmedlar 

eftersom det är genom olika diskurser, olika sätt att skildra något, som samband mellan 

sociala och kulturella skeenden förstås (Jørgensen & Phillips, 2002). Inom diskurser verkar 

språket för att skapa och upprätthålla olika ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala 

grupper (ibid.; Fairclough, 2001). Därutöver menar Hübinette (2012) också att språkbruket 

konstruerar identifikationer och relationer mellan olika grupper och individer. 
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En ideologisk och konservativ uppfattning kring mångkultur bygger på den patriarkala 

västerländska kulturens dominerande ställning där den vita, västerländska världsbilden ges 

tolkningsföreträde (Kåreland, 2009).  Däremot lyfter både Kåreland samt Nikolajeva (2017) 

att böcker med invandrarmotiv började komma på 1970-talet, men att bokens tema då ofta 

speglade en svårighet av att tillhöra en minoritetsgrupp (Kåreland, 2009). Denna tendens lyfts 

även i en amerikansk artikel där författaren menar att böcker kan ha en hög grad av etnisk 

representation bland karaktärerna då problematiska ämnen skildras, vilket kan bygga på 

läsarens stereotypa föreställningar (Yokota, 2015).   

 

Då det koloniala arvet med ett ojämnt maktperspektiv fortfarande präglar dagens samhälle 

samt att barn använder sig av både text och bild för att skapa förståelse för barnbokens 

innehåll utgör detta grunden för det problemområde som denna kvalitativa studie grundas i. 

Därför kommer det att undersökas vilka olika diskurser om etnicitet som förmedlas till barnen 

via den tillgängliga barnlitteraturen i verksamheten, det vill säga hur olika sätt att skildra 

etnicitet framställs. Således kommer det i studien också problematiseras och synliggöras hur 

etnicitet framställs genom barnböckernas innehåll vilket kan vara av nytta för det pedagogiska 

fältet. I studien kommer därför den tillgängliga fysiska barnlitteraturen på två olika 

förskoleavdelningar förlagda på två olika förskolor att undersökas. Därutöver kommer också 

en kritisk diskursanalys av innehållet i totalt sex stycken barnböcker att genomföras.  

 

1.2 Syfte  
Syftet i studien är att synliggöra och undersöka hur annan etnicitet än den vita västerländska 

representeras i den barnlitteratur som görs tillgänglig för barnen. Målet är att kunna diskutera 

hur litteratur i verksamheten möjliggör för barnen att få en förståelse för de värderingar och 

de mänskliga rättigheter som samhället bygger på.  

 

1.3 Frågeställningar 
• Vilka diskurser blir synliga i de barnböcker som finns tillgängliga i förskolans 

verksamhet?  

• Hur påverkas karaktärernas subjektspositionering av framställningen av annan 

etnicitet än den vita västerländska? 
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2 Tidigare forskning  
Nedan följer en genomgång av det aktuella forskningsfältet som anses ge relevans för denna 

studie då de bidrar till olika perspektiv kring etnicitet, litteratur och pedagogik. Den tidigare 

forskningen är uppdelat i tre stycken tema vilka är etnicitet och ras inom pedagogisk 

forskning i Sverige, text och bild utgör tillsammans en helhet för barnet samt att närma sig 

etniska frågor med hjälp av barnlitteratur. En sociokulturell syn dominerar i studierna då 

litteratur ofta benämns som verktyg samt att lärandet antas ske i en social och kulturell 

kontext. Begreppen etnicitet och ras används i föreliggande avsnitt som en återgivning av hur 

begreppen användes i källmaterialet.  

 

2.1 Etnicitet och ras inom pedagogisk forskning i Sverige 
Det pedagogiska forskningsfältet i Skandinavien har undersökts i en studie med fokus på ras 

och etnicitet (Beach & Lunneblad, 2011). Författarna har bland annat tittat på hur ras 

framställs och porträtteras inom pedagogisk forskning i Skandinavien. Författarna menar att 

forskningsfältet fokuserar på kulturella, religiösa och språkliga skillnader istället för på ras 

vilket också är fallet i Eilards (2008) studie. Detta kan bero på att migranter ofta kommer från 

länder där dessa aspekter är vitt skilda från de skandinaviska samtidigt som det finns en tro på 

att skillnader och avvikelser är socialt konstruerade (Beach & Lunneblad, 2008). I studien har 

pedagogisk forskning från 2000-talet undersökts som uteslutande rör skola och förskola. Det 

som Beach och Lunneblad kunde utläsa av sin studie var att inom utbildningsetnografin i 

Skandinavien används begreppet ras nästan inte alls, varken ontologiskt eller epistemologiskt, 

istället används begrepp som etnicitet och kultur. Ontologiska kategorier som svart/vit är även 

politiska etiketter som är kulturellt och socialt konstruerade enligt författarna. Vidare menar 

de att den vithetsnorm som är överlägsen den svarta politiskt, ekonomiskt och socialt 

genererar en orättvisa som inte kommer att försvinna genom ignorans eller i försök att få den 

att vara något den inte är. När ras inte pratas om eller lyfts fram finns det en risk för color-

blindness och rasblindhet eftersom sociokulturell teori, språkliga teorier och kulturella teorier 

används istället för teorier om ras och etnicitet. Eriksson och Aronsson (2005) presenterade en 

lite annorlunda vinkling i sin studie då de undersöker hur konceptet kring den andre skapades 

genom samtal kring litteratur i svenska klassrum. Empirin består av samtal som utfördes i 

bokcirklar med barn i åldrarna 10–14 år samt en lärare. Merparten av böckerna som 

diskuterades hade en handling som var förlagd till platser som var främmande för de svenska 

eleverna. Resultatet visade att en uppdelning i vi kontra den andre kunde urskiljas i samtalet 

vilket bland annat synliggjordes genom att vi betraktades som mer gynnsamt i förhållande till 
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den andre. Även stereotypa föreställningar, i detta fall välmenade enligt författarna, 

konstruerade en uppdelning mellan vi och den andre. Författarna menar att det inte bara 

skedde en uppdelning utan skillnaderna blev även socialt rankade. 

 

Eilard (2008) har i sin avhandling använt kritisk diskursanalys för att undersöka samspelet 

mellan bland annat kön, etnicitet och generationer i ett 60-tal läseböcker som använts i den 

svenska grundskolan sedan 1962 fram till början av 2000-talet. Författarens fokus har bland 

annat varit att undersöka de diskurser om etnicitet och mångfald som återfinns i läseböckerna 

och hur dessa påverkar den subjektspositionering som återfinns i empirin. Med 

subjektspositionering avser Eilard den position som subjektet tilldelas i diskursen vilket 

inbegriper olika maktrelationer. Resultatet visade på en kolonial diskurs vilken Eilard sedan 

delar in i en invandrardiskurs, mångfaldsdiskurs samt i en biståndsdiskurs. Läseböcker från 

den senare perioden visade också på att barn med olika social och kulturell bakgrund kom till 

tals i större utsträckning, dock förekom det begräsningar av deras handlingsutrymme på grund 

av hur de representerades. Därutöver lyfte författaren också att framställandet av tredje 

världen i läseböckerna associerades med en omodern tid vilket porträtterade människor som 

gammeldags, outbildade och ojämlika. Eilard menar också att litteraturen förändrats under 

den undersökta tidsperioden genom att barn med olika etniska bakgrunder på ett diskret sätt 

markerats och inkluderats i texter i den senare delen av empirin. Dock handlade det aldrig om 

majoriteten av barn utan endast ett fåtal. Assimilation och traditionell försvenskning av 

karaktärerna återfanns vilket förhindrar stereotypa kopplingar mellan exempelvis namn och 

utseende. Däremot gavs karaktärerna inte samma utrymme utan några märktes ut men 

stannade ändå kvar i periferin. De som däremot gavs utrymme och röst kan delvis betraktas 

som assimilerade konstruktioner enligt Eilard.   

 
2.1.1 Sammanfattning 
I ovanstående tema framgår det att olika diskurser gällande bland annat etnicitet fanns 

representerade i läseböcker från grundskolan vilka kunde relateras till det koloniala arvet 

(Eilard, 2008). Vidare kunde en uppdelning i vi kontra den andre utläsas i samtalet i en studie 

av Eriksson och Aronsson (2005). Beach & Lunneblad (2011) å sin sida har undersökt det 

skandinaviska pedagogiska forskningsfältet från 2000-talet varvid de kom fram till att 

begrepp som etnicitet och kultur nästan uteslutande används istället för ett begrepp kring ras.  
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2.2 Text och bild utgör tillsammans en helhet för barnet 
Att boken kan användas som lärande medel i förskolan samt för att lyfta och hantera olika 

frågor är en rådande uppfattning enligt Simonsson (2004). Syftet med studien var att ge en 

ökad förståelse för hur bilderboken används på förskolan och hur den fungerar som ett 

verktyg för barn för att förstå sig själva och sin omvärld. Det blev uppenbart i studien att 

barnen nyttjade den visuella kommunikationen av bilderboken i högre utsträckning än det 

skrivna ordet enligt Simonsson. Vilket Simonsson menar indikerade att barn inte bara behöver 

förstå orden i en bok utan även kunna tolka bilderna. Simonsson drog slutsatsen att barn inte 

är passiva mottagare av bilderboken utan att de använder den till att förstå sitt eget sociala liv 

på förskolan samt utanför verksamheten. Vidare menade Simonsson att barnen skapar sin 

egen barnkulturella kompetens genom användandet av bilderböcker. Även Björklund (2008) 

drog i sin studie slutsatsen att både textinnehåll och bildinnehåll skapar en mening för barnen 

då de tycks välja böcker av en mer komplex natur. I studien fokuserade Björklund inte endast 

på boken som verktyg utan också på tal, tecken, bilder och symboler.  

 

Att bilderna hjälper barn skapa mening stöds också i en amerikansk studie. I studien 

undersöktes den visuella information i böcker som barn använder för att skapa förståelse för 

karaktärer, vilket skedde med hjälp av item response theory (Wilson et al., 2014). I studien 

framgick det att barn var extra uppmärksamma på tre olika typer av bildmässigt innehåll, 

karaktärers handlingar, ansiktsuttryck samt kroppshållning. Vidare förklarade barnen sin 

förståelse med hjälp av hur färg och linjer använts i bilderna. Det framgick också av studien 

att symboler, storlek och var i bilden karaktärerna befann sig inte upplevdes lika 

betydelsefullt för barnen varvid författarna drog slutsatsen att pedagoger spelar en viktig roll i 

att hjälpa barn uppmärksamma subtila, men viktiga ledtrådar i bilder. Däremot gavs inte 

bilderna en lika stor betydelse i en turkisk studie där syftet var att undersöka hur mångfald i 

form av ras, nedsättningar samt utseende porträtterats inom den tillgängliga barnlitteraturen i 

landet (Monoyiou & Symeonidou, 2016). Istället undersöktes hur böckernas handling samt 

hur nyckelkaraktärer förmedlade mångfald. Intentionen att inte ta hänsyn till bilderna visade 

sig vara bristfällig då vissa böcker endast kunde tolkas med bildernas hjälp vilket författarna 

också nämnde. Författarna drog slutsatsen att barnlitteratur kan användas som ett verktyg för 

att uppskatta och förstå mångfald samt för att forma positiva identiteter. Däremot menade 

författarna att böcker bör granskas kritiskt innan de blir lästa då de inte alltid förmedlar det 

rätta meddelandet gällande mångfald. Turan och Ulutas (2016) har å sin sida inriktat sig på 
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pedagoger i sin studie då de undersökt hur karaktärsbyggande egenskaper kan förmedlas till 

förskolebarn med boken som verktyg. Av studien framgick det att pedagogerna kände sig 

begränsade i den litteratur de kunde få tag i men också i dess kvalité innehållsmässigt. Vidare 

ansåg pedagogerna att bilder i böcker inte alltid speglar det textmässiga innehållet. Varvid 

författarna drog slutsatsen att bilder i barnböcker bör vara tilltalande och innehållsmässigt 

lämpliga eftersom barnet skapar sin förståelse för bilderboken med hjälp av både text och 

bild. Detta resultat märks också av i en annan amerikansk studie där det lyfts att litteratur som 

berör ras och etnicitet ofta är skrivna av personer som inte själva är mörkhyade vilket gör det 

viktigt att kontrollera den så att den inte förmedlar stereotypa föreställningar samt att den ska 

vara kulturellt autentisk (Ford et al., 2019).  

 

2.2.1 Sammanfattning 
I ovanstående tema framgår det att bokens innehåll i form av text och bild bör betraktas som 

en helhet. Det räcker inte att boken handlar om etnicitet, text och bild bör inte förmedla 

stereotypa föreställningar samt kulturella felaktigheter (Ford et al., 2019; Monoyiou & 

Symeonidou, 2016). Barn tolkar nämligen inte bara det textmässiga innehållet utan de 

använder sig också av bilderna för att förstå karaktärerna vilket gör att dessa bör representera 

det textmässiga innehållet (Björklund, 2008; Simonsson, 2004; Turan & Ulutas, 2016).  

 

2.3 Att närma sig etniska frågor med hjälp av barnlitteratur  
Författarna i en amerikansk studie menar att det är viktigt att uppmuntra barns medvetenhet 

kring de mänskliga variationerna i mångfald redan i en tidig ålder (Kemple et al., 2016). 

Vidare ställde sig författarna till den skara som riktar kritik mot begreppet color-blindness 

vilket innebär att utseendemässiga rasfrågor inte berörs alls vilket kan leda till ett ökat 

rasförtryck. De lyfter att barn i god tid bör möta mångfald i undervisningen som bygger på de 

konkreta och lättförståeliga mänskliga skillnaderna, de som barnen kan se och reflektera över 

eftersom barnen själva uppmärksammar detta. Till dessa skillnader hör hudfärg, hårfärg och 

hårtextur, ansiktsdrag och ögonfärg. Författarna menar att genom att inte möta barns tankar 

och reflektioner kring ras så kan barn lära sig att dessa skillnader kan ses som något dåligt. I 

studien användes litteratur som verktyg för att undersöka dess effektivitet gällande att forma 

attityder kring skillnader som associeras med ras. Bokläsningstillfällen ansågs vara 

scaffoldade och beskrevs som ett medel för att förse barn med möjlighet att utveckla positiva 

attityder kring rastypiska skillnader. Därutöver lyfte författarna att böckerna bör vara 
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representativa gällande etniska skillnader hos barn samt uttrycka respekt för mänskliga 

skillnader. Kemple et al. (2016) drog slutsatsen att litteratur är ett lättillgängligt och bekvämt 

verktyg för pedagoger vilket gör den till ett bra sätt att väcka en diskussion kring etnisk 

mångfald. I en annan amerikansk studie lyfts det att litteratur som berör ras och etnicitet ofta 

är skrivna av personer som inte själva tillhör samma etniska grupp (Ford et al., 2019). I likhet 

med Kemple et al. (2016) drog författarna slutsatsen att det är viktigt att kontrollera litteratur 

så att boken inte förmedlar stereotypa föreställningar samt att den ska vara innehållsmässigt 

autentisk.  

 

Två studier gjorda i Asien, Korea samt Indonesien, baserades på att barn redan i tidig ålder 

blir medvetna om olika etniska variationer och lär sig kategorisera människor utefter detta 

(Brown, Tam & Aboud, 2018; Kim, Wee & Lee, 2016). Vidare uppvisar barn redan i tidig 

ålder etniska fördomar (Brown et al., 2018). I de två studierna undersöktes huruvida litteratur 

kan användas som ett verktyg i förskolan för att arbeta med fördomar kring specifika etniska 

grupper. Den koreanska studien vill dels ta reda på hur förskolebarn reagerar på två utvalda 

etniciteter i bilderböcker men också hur mångkulturella bilderböcker kan hjälpa barn att 

utveckla kunskap gällande etnicitet (Kim et al., 2016). I den indonesiska studien var syftet att 

minska förskolebarns fördomar gentemot två etniska minoriteter i landet genom 

användningen av litteratur (Brown et al., 2018). Resultatet av studien uppvisade däremot inga 

förändringar gällande barnens fördomar gentemot de utvalda etniska grupperna. Däremot 

framkom det att litteratur som medel för att minska barns fördomar var ett positivt 

tillvägagångssätt i den koreanska studien (Kim et al., 2016). En annan vinkling är också att 

pedagoger har en viktig roll i arbetet med etnicitet med hjälp av litteratur, vilket framkom i 

två amerikanska studier (Iwai, 2013: 2019). I studierna framgick det att lärarstudenter har 

begränsade förkunskaper gällande mångkulturell barnlitteratur samt hur den kan nyttjas i 

verksamheten. Liknande tankar återfanns också i ytterligare en amerikansk studie som 

undersökte pedagogers kunskap gällande multikulturell barnlitteratur (Brinson, 2012). Även i 

denna studie visade resultatet på att, i detta fall, förskolepedagoger hade svårigheter i att 

identifiera samt att använda sig av multikulturell litteratur.  
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2.3.1 Sammanfattning  
I ovanstående tema framgår det att barn redan i tidig ålder märker av etniska och 

mångkulturella skillnader (Brown et al., 2018; Kim et al., 2016; Kemple et al., 2016). 

Gemensamt för dessa studier är att litteratur tycks vara ett bra hjälpmedel i ett arbete kring 

etnicitet. Endast Brown et al. (2018) drar slutsatsen att litteratur inte tycks vara en gynnsam 

arbetsmetod. Slutligen lyfts det fram att pedagoger har begränsade förkunskaper gällande 

mångkulturell barnlitteratur samt hur den kan nyttjas i verksamheten (Brinson, 2012; Iwai, 

2013: 2019). 

2.4 Studiens originalitet 
I ovanstående avsnitt framgår det att ingen nordisk forskning finns representerad som 

undersöker hur etnicitet framställs i barnböcker som återfinns i förskolans kontext. Flertalet 

av de ovanstående studierna utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Den studie som kan 

betraktas som mest besläktad med föreliggande studie är Eilards (2008) då en kritisk 

diskursanalys använts som utgångspunkt. Dock ger den ingen inblick i hur det ser ut på 

dagens förskoleavdelningar då läseböcker från grundskolan utgjort empirin samt att 

framställningen av etnicitet inte var den enda utgångspunkten. En kritisk diskursanalys i 

föreliggande studie möjliggör att undersöka och utmana det förgivettagna (Wodak & Meyer, 

2016) i barnböckerna vilket gör det till ett passande angreppssätt. Således kan det erbjuda nya 

perspektiv till forskning kring hur annan etnicitet än den vita västerländska synliggörs inom 

barnlitteratur i förskolans kontext och vad detta kan innebära för barnen. Något som bör lyftas 

inom en professionell praktik för att inte det förgivettagna ska gå obemärkt förbi och fortgå.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Den underliggande teoretiska utgångspunkten i föreliggande studie bygger på 

socialkonstruktionismen. Inom detta paradigm antas en kritisk och utmanande ståndpunkt till 

världen och till det förgivettagna (Burr, 2015). Därutöver är förståelsen för världen både 

socialt och historiskt betingad. Kunskap ses som socialt konstruerat och något som ständigt 

förändras genom förhandling mellan människor, således har också språket en utmärkande roll 

inom paradigmet. Därtill är subjektspositionering av intresse vilket inbegriper individens 

position i samhället vilket står i relation till exempelvis makt, ojämlikhet, intelligens och 

sexualitet (ibid.). I följande avsnitt ges förklaring till teoretiska utgångspunkter som anses 

vara meningsbärande i denna studie och som alla kan ses som exempel på begrepp inom 

paradigmet. De begrepp som förklaras är etnicitet, vithet samt diskurs. Efter varje begrepp ges 
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en förklaring på hur begreppet tillämpas i föreliggande studie. Slutligen följer avsnittet med 

den vetenskapsteoretiska utgångspunkten kritisk diskursanalys samt hur den tillämpas i 

studien.  

 

3.1 Etnicitet 
Etnicitet är ett begrepp som inte är lätt att definiera enligt Runblom vilket lyfts i en rapport till 

Skolverket (Runblom, 2006). Detta stöds också av Ålund (2005) som menar att etnicitetens 

uttryck är föränderligt då etnicitet skapas, förhandlas, betonas eller försvagas i den sociala 

kontexten. Etnicitet som begrepp började användas i Sverige under 1960-talet och det finns en 

stor del litteratur där etnicitetens rötter, innebörd och form diskuteras (Runblom, 2006). 

Vidare lyfter Runblom att etnicitet har sin grund i en dualism mellan vi och den andra och att 

begreppet kan ha både positiva som negativa innebörder. Positivt i bemärkelse när det 

används för att beteckna ett folks eller en grupps kamp för människovärde, rättvisa, frihet och 

rättigheter. Negativt blir det däremot när begreppet används i samband med ett förtyck utfört 

av en majoritetsbefolkning gentemot de som avviker eller är i en minoritet vilket bland annat 

kan resultera i diskriminering och segregation (ibid.). Etnicitet är således en konstruktion 

enligt Runblom och individens identifikation med en etnisk grupp kan vara stark eller svag. 

Därutöver kan etnicitet även tillskrivas individen från omvärlden. Däremot menar 

Diskrimineringsombudsmannen (2019) att etnisk tillhörighet handlar om individens 

uppfattning om sig själv och hur individen själv definierar sin etniska tillhörighet utifrån sin 

bakgrund och individuella historia. Diskrimineringsombudsmannen definierar begreppet 

etnisk tillhörighet som en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat 

liknande förhållande. Vidare är etnisk tillhörighet en av sju diskrimineringsgrunder som 

omfattas av lagstadgade förbud (Diskrimineringsombudsmannen, 2019) och är också ett 

begrepp som återfinns i förskolans läroplan (Skolverket, 2018).  

 

I föreliggande studie kommer begreppet etnicitet appliceras i bemärkelsen av en individs 

nationella eller etniska ursprung, där framförallt hudfärg samt kulturella aspekter har 

signifikans. Valet av att använda hudfärg som en avgörande faktor grundas i att det i tidigare 

forskning lyfts att just hudfärg är en utseendemässig skillnad som barn lägger märke till 

(Brown et al., 2018; Kemple et al., 2016; Kim et al., 2016). Följaktligen bör valet att använda 

hudfärg för att tillskriva de fiktiva karaktärerna etnisk tillhörighet vara samma sätt som 

barnen använder vilket gör det till en relevant metod för denna studie. Etnicitet undersöks 

också i relation till individens subjektspositionering.  
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3.2 Vithet 
Dyer (1997) framhäver behovet av att rasifiera de vita. Detta för att frigöra de vita från den 

rådande maktordningen och allt det förtryck, lidande samt privilegier som denna maktordning 

för med sig. Avsaknaden av en rasifiering av vita tydliggörs genom att benämningen vita inte 

används i ett vardagligt tal i västvärlden för att referera till en grupp människor, utan etiketter 

används endast för att beskriva andra människor men aldrig oss själva. Vidare lyfter Dyer att 

avsaknaden av vithet i den dominerande vita diskursen inte betyder att vita inte pratar om sig 

själva. Det är nästan uteslutande det som sker, däremot sker generaliseringen att det är detta 

som är norm genom att vithet inte får någon etikett. Vita är överrepresenterade i bland annat 

böcker, filmer och media vilket medför att vithet blir norm. Därutöver menar Dyer att hudfärg 

inte är den enda orsaken till en distinktion mellan människor men att det däremot utgör en del 

av hur ras och hudfärg betraktas i samhället där det visuella innehar en signifikant roll. 

Således är det inte bara hudens nyans som avgör om en person uppfattas som vit enligt Dyer, 

även näsans form, ögon, läppar och hårfärg är avgörande faktorer.  

 

I föreliggande studie kommer framställandet av annan etnicitet än den vita västerländska i 

barnböcker undersökas. För att kunna besvara syfte och forskningsfrågor används begreppet 

vithet för att därefter kunna identifiera det som skiljer sig från den västerländska normen, där 

hudfärg ingår vilket framgått av ovanstående avsnitt. Som en avgränsning kommer däremot 

all annan etnicitet än den vita västerländska betraktas som en helhet i denna studie vilket 

innebär att ingen vidare analys av eventuella maktordningar mellan övriga etniciteter kommer 

att ske, utan etnisk tillhörighet kommer att ställas och analyseras mot den västerländska 

vitheten samt hur det påverkar individens subjektspositionering.  

 
3. 3 Diskurs 
Begreppet diskurs inbegriper nästan allt från ett historiskt minnesmärke, en politisk strategi, 

olika sätt att skildra något, texter, tal med mera (Wodak & Meyer, 2016). Som exempel lyfts 

en rasistisk diskurs, könsdiskurs, mediediskurs och politisk diskurs. Jørgensen och Phillips 

(2002) menar att begreppet diskurs kan uppfattas som vagt men att begreppet inbegriper en 

uppfattning om olika mönster som människors språkanvändning följer i relation till olika 

domän och sociala relationer. Därutöver finns ingen klar avgränsning av vad en diskurs är 

eller hur den kan analyseras. Jørgensen och Phillips (2002) erbjuder förklaringen att en 

diskurs innebär ett speciellt sätt att tala om och förstå världen, eller en aspekt av världen.  
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I föreliggande studie kommer framställandet av annan etnicitet än den vita västerländska 

undersökas för att på så vis försöka finna gemensamma teman i empirin vilka kommer att 

knytas till olika diskurser. Genom detta kan diskurserna namnges samt synliggöra hur olika 

sätt att tala om etnicitet görs tillgängliga för barnen i förskolan vilket också kommer 

undersökas i relation till hur diskurser påverkar individens subjektspositionering.   

 

3.4 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Inom kritisk diskursanalys, även kallad CDA (critical discourse analysis), betraktas språket 

som en social praktik och språkbruket ses som avgörande (Wodak & Meyer, 2016). 

CDA innebär alltså att olika teorier och metoder används för att förstå sambandet mellan 

diskurser och sociala samt kulturella skeenden i olika sociala kontexter (Jørgensen & Phillips, 

2002). Författarna lyfter även att inom CDA ses diskurser som bidragande faktorer till 

skapandet och producerandet av ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper 

såsom etniska minoriteter vilket ses som ideologiska effekter. Fairclough (2001) själv menar 

att dessa ideologier är nära besläktade till makt eftersom de uppfattningar och antaganden 

som hör ihop med ideologin förknippas med det maktförhållande som ligger till grund för 

själva uppfattningen i sig. Således blir det också ett sätt att rättfärdiga sociala relationer och 

maktförhållanden genom att hålla fast vid familjära sätt att handla där dessa maktförhållanden 

ses som förgivettagna. Enligt Fairclough påverkar sociala förhållanden diskursens 

egenskaper. Vidare lyfter Fairclough att texter skapas och tolkas utefter kognitiva processer 

vilka skapas efter sociala förhållanden och är besläktade med rådande uppfattningar.  Kritisk 

diskursanalys innebär alltså att fokus ligger på den diskursiva praktiken, vilken inkluderar 

sociala subjekt och sociala relationer samt hur världen representeras, vilket sedan sätts i 

relation till hur dessa diskurser verkar för att upprätthålla olika sociala gruppers intressen 

(Jørgensen & Phillips, 2002).  Författarna lyfter också den förändringsprocess som ligger till 

grund för CDA, nämligen att bidra till förändring i sociala maktförhållanden, både i 

kommunikation men även i samhället i stort. CDA innebär alltså att det med hjälp av analys 

söks förståelse och förklaring till komplexa sociala problem vilket kräver ett mångfacetterat 

angreppssätt (Wodak & Meyer, 2016). Däremot menar författarna att det som studeras inom 

CDA inte nödvändigtvis behöver vara relaterat till negativa eller allvarliga sociala eller 

politiska fenomen. Följaktligen innebär det att alla sociala fenomen kan undersökas och 

utmanas i det förgivettagna. I föreliggande är förhoppningen att belysa för förskolans 

verksamhet hur diskurser kring etnicitet presenteras i den tillgängliga barnlitteraturen i 
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verksamheten. CDA blir då en passande utgångspunkt då det i studien ämnas att utmana det 

förgivettagna i litteraturen. Därutöver kommer det undersökas om det finns ideologiska 

värden i böckerna. Värden som eventuellt kan föras vidare via den tillgängliga 

barnlitteraturen vilket i så fall kan hjälpa till att upprätthålla olika existerande sociala 

relationer och maktförhållande.  

 

Wodak och Meyer (2016) menar att den som utför en kritisk diskursanalys måste vara 

medveten om att det egna arbetet drivs av sociala, ekonomiska och politiska motiv, vilket 

också sker inom den övriga akademiska världen. Däremot lyfter författarna att CDA främjar 

den undertryckta kunskapen gentemot den dominerande kunskapen. I föreliggande studie 

används analysprocessenen som ett sätt att se bortom det förgivettagna gällande böckers 

karaktärer. Således kan en annan förståelserepertoar erbjudas vilket sedan relateras till olika 

samhälleliga diskurser. Därutöver kommer en reflektion över rollen som studieförfattare att 

ske i avsnittet för metoddiskussion.  

 

Jørgensen och Phillips (2002) menar även att varje exempel på språkanvändning innehar tre 

olika dimensioner. Det är en text vilken inkluderar tal, skrift, visuella bilder eller en 

kombination av dessa. Det är en diskursiv praktik där producerandet och konsumtionen av 

text ingår samt att det är en social praktik. I föreliggande studie kommer dock inte själva 

produktionen av text tas i beaktning då det inte hjälper till att besvara forskningsfrågorna. 

Däremot kommer den skrivna texten undersökas tillsammans med visuella bilder vilket i 

studien benämns som multimodalitet. En närmre redogörelse av begreppet multimodalitet 

presenteras i nästkommande avsnitt för metod.  

 

5 Metod 
I detta avsnitt presenteras den kvalitativa metod som använts i studien. Avsnittet är uppdelat i 

olika underrubriker som är: urval av förskoleavdelningar, urval av empiri, metod för 

identifiering av empiri, metod för textanalys, multimodalitet, etiska ställningstagande, 

genomförande av studie samt studiens tillförlitlighet.  

 

5.1 Urval av förskoleavdelningar 
Valet av de två förskoleavdelningarna i studien var målstyrt då två förskoleavdelningar på två 

olika förskolor kontaktades inför genomförandet av studien. Ett målstyrt urval i en kvalitativ 

studie möjliggör att urvalet bestäms utefter de mål som finns för forskningen och 
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analysenheter väljs ut för att forskningsfrågor ska kunna besvaras (Bryman, 2016). De två 

förskoleavdelningarna valdes ut för att författaren var bekant med dem sedan tidigare. 

Bryman menar att resultat som inhämtas via ett målstyrt urval är omöjliga att generalisera. 

Däremot anses inte en generalisering av empirin vara ett syfte med studien, utan istället att 

synliggöra och undersöka hur etnicitet representeras i den barnlitteratur fanns tillgänglig inom 

förskolan. Själva målet var att kunna diskutera hur litteratur i verksamheten möjliggör för 

barnen att få en förståelse för de värderingar och de mänskliga rättigheter som samhället 

bygger på. I och med valet av syfte och mål blev ett målstyrt urval av förskoleavdelningar 

motiverat då resultatet ändå gav en möjlig indikation på hur det kan se ut i förskolans 

verksamhet.  

 

5.2 Urval av empiri 
Den empiri som återfinns i studien grundas i ett generiskt målstyrt urval. Enligt Bryman 

(2016) så formulerar forskaren olika kriterier för att kunna närma sig studiens 

forskningsfrågor, lämpliga fall identifieras och utefter dessa fall görs ett urval. I föreliggande 

studie utarbetades olika kriterier för att identifiera den fysiska litteratur som ligger till grund 

för empirin, för närmre förklaring se nästkommande avsnitt. På förskolorna fanns även en 

digital app tillgänglig för barnen genom vilken de kunde läsa litteratur. Däremot begränsades 

studien till att endast beröra den fysiska litteraturen på avdelningarna. Följaktligen innebar 

detta val också en avgränsning av studien då inkluderandet av den digitala appen inneburit en 

allt för omfattande empiri.  

 

I Samtliga sex böcker placerade i kategorin förekomst av annan etnicitet än den vita 

västerländska valdes ut till den kvalitativa textanalysen då böckerna i denna kategori 

bedömdes som mest lämpliga för en vidare textanalys. Anledningen var att de hade störst 

andel karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska i en framträdande roll vilket 

således var mest användbart i besvarandet av syfte och forskningsfrågor i studien.  

 

5.3 Metod för identifiering av empiri 
För att kunna identifiera den fysiska litteratur som skulle ingå i studien arbetades en tabell 

fram som möjliggjorde identifierandet av behjälplig litteratur. Tabellen möjliggjorde också en 

avgränsning av materialet då litteratur som inte kunde markeras med ja eller nej inte platsade 

inom tabellens kriterier och således ingick de inte i empirin, exempelvis böcker utan 

mänskliga karaktärer. Tabellen skapades utefter fyra olika kriterier för att underlätta 
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sorteringen av material och dessa kriterier benämns vidare som kategorier. Kategorierna var 

författare och publicerings år, titel, förekomst av annan etnicitet än den vita västerländska 

samt skriven på annat språk än svenska. Under insamlandet av empiri blev det däremot 

tydligt att dessa kategorier inte var tillräckliga för att sortera materialet. Två nya kategorier 

lades därför till vilka är skriven på annat språk kombinerat med svenska samt förekomst av 

annan etnicitet än den vita västerländska i en icke framträdande eller återkommande roll.  

 

Gällande kategorin skriven på annat språk än svenska fungerade denna som avgränsning av 

empirin. De böcker som var skrivna på ett annat språk än svenska placerades i en egen 

kategori. Orsaken var att möjligheten att analysera den skrivna texten saknades och således 

kunde dessa böcker inte användas till den kvalitativa innehållsmässiga textanalysen. Den nya 

kategorin skriven på annat språk kombinerat med svenska kom till därför att det fanns en titel 

där både svenska och annat språk användes vilket gjorde det möjligt att använda denna till 

analys. Kategorierna förekomst av annan etnicitet än den vita västerländska samt förekomst 

av annan etnicitet än den vita västerländska i en icke framträdande eller återkommande roll 

behövdes då det fanns litteratur där annan etnicitet än den vita västerländska förekom på 

enstaka bilder men dessa karaktärer fick aldrig någon framträdande eller återkommande roll i 

boken. Således ansågs de inte vara representativa för kategorin förekomst av annan etnicitet 

än den vita västerländska varvid den egna kategorin skapades. De två kategorierna författare 

och publicerings år samt titel användes som identifieringshjälp av den insamlade empirin. 

 
5.4 Metod för kvalitativ textanalys 
Analysen av det empiriska urvalet utgick ifrån en modell som Fairclough (2001, s. 92 f.) 

presenterar vilket innebär att ord, satser och fraser samt grammatik och textens struktur tas i 

beaktande. Fairclough lyfter att de moment som presenteras i modellen för CDA kan upplevas 

som för detaljrika, bristfälliga eller irrelevanta beroende på syftet för analysen vilket gör att 

modellen bör ses som en guide för analys. Detta medförde ett val av att kombinera 

Faircloughs modell med Boréus (2015, s. 167 f.) modell för textanalys. Genom att kombinera 

dessa två togs en modell fram som användes i den kvalitativa textanalysen. Närmre förklaring 

av modellen följer nedan. 

 

1. Vilka erfarenhetsmässiga värden uttrycks genom textens ord, satser och fraser? 

a. Finns det ord som är ideologiskt bestridda? 

b. Vilka expressiva värden har orden? 
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c. Används metaforer? 

2. Hur framställs skeendet i texten? 

a. Hur uttrycks agens? 

b. Används nominaliseringar? 

3. Vem ges utrymme i texten? 

a. Hur framställs olika subjektspositioneringar? 

b. Finns det en ojämn maktfördelning i turtagningen? 

c. Vem kontrollerar samtalet och innehållet? 

 

5.4.1 Vilka erfarenhetsmässiga värden uttrycks genom textens ord, satser och fraser? 
Fairclough (2001) lyfter aspekten med hur en texts vokabulär kodas i förhållande till dess 

representation av världen. Således innebär det att olika ord kan användas för att uttrycka 

samma kontext. Följaktligen kan det få olika ideologiska effekter vilket också placerar texten 

ideologiskt. Det kan också innebära att ord eller språkbruk som förknippas med en domän 

överförs till en annan vilket påverkar uppfattningen om innehållet. Fairclough menar också att 

det blir relevant att alternera fokus mellan texten i sig och till den diskurs som den utger sig 

att tillhöra. Detta för att identifiera meningsskapande sammanhang och underliggande 

diskurstyper för att på så vis försöka identifiera den ideologiska basen. Ordvalen i texten 

påverkar de expressiva värden som de förmedlar vilket kan påverka läsandet av texten både 

positivt och negativt vilket får en ideologisk betydelse (ibid.). Gällande metaforer så lyfter 

Fairclough att de inte är begränsade till den poetiska eller litterära diskursen utan upplevelser 

kan förmedlas via olika metaforer och det är metaforernas ideologiska betydelse som är av 

intresse.  

 
5.4.2 Hur framställs skeendet i texten? 
I beskrivningen av en handling i texten ingår ofta agenter och deltagare (Boréus, 2015). 

Agenter kan ses som de som står för skeendet och deltagare kan ses som de som bara 

påverkas av skeendet men inte själva aktivt får något att hända. Att lyfta fram eller dölja 

agens kan vara konsekvent, automatiskt eller baserat på sunt förnuft vilket medför att det är 

ideologiskt (Fairclough, 2001). Användandet av nominaliseringar innebär att skeenden 

reduceras till en förkortning i form av ett substantiv vilket medför att information saknas 

(ibid.; Boréus, 2015). Det kan exempelvis vara ett uttryck som ”valfusk” vilket förmedlar att 

någon fuskat med ett val men däremot ges ingen information om varken agens eller om valet i 

sig. Nominaliseringar medför därför att händelseförlopp och ansvar blir oklara i texten 
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(Fairclough, 2001) vilket Boréus (2015) menar kan bero på att ämnet kan vara abstrakt eller 

komplicerat. Således kan det medföra att aktörer och deras roller inte pekas ut vilket kan få 

olika effekter.  

 

5.4.3 Vem ges utrymme i texten? 
Subjektspositionering syftar på det utrymme som individer på olika sätt ges för sitt agerande 

(Boréus, 2015). Dessa inramas av såväl språkliga praktiker som andra kontextuella praktiker 

vilka tillsammans skapar förväntningar och föreställningar om individen. Vidare påverkas 

subjektspositioner också av positioneringar ifrån andra konstellationer. Boréus menar också 

att positioneringar kan användas för att aktivt skapa en bild av ett fenomen. Exempelvis 

genom framställningen av människor som faller i en specifik kategori såväl som 

framställningen av andra som inte faller inom samma kategori. Hur turtagningen i samtalet ser 

ut beror på den maktrelation som finns mellan deltagarna enligt Fairclough (2001). Vidare 

kan detta bero på de diskurser där samtalet sker och dess ideologiska effekter. Olika 

maktförhållande i diskurser kan också bli synliga genom den kontroll som den som innehar 

makten utövar över den mer maktlösa individen, vilket kan ske genom ett avbrytande, 

påtvingad tydlighet, kontrollerandet av innehåll samt formuleringar (ibid.). Påtvingad 

tydlighet kan användas av personer med makt som ett gensvar på otydlighet från den andre 

parten genom att tvinga fram tydlighet var det ett hot? Anklagar du mig för att ljuga? Det kan 

också vara ett grepp för att tvinga parten med mindre makt att svara genom att fråga håller du 

med? Vad tror du? Gällande formuleringar är det antingen en upprepning av vad som sagts 

eller ett uttryck för vad som antas komma skall vilket baseras på det som tidigare sagts. 

Formuleringar kan användas i maktsituationer genom att tvinga deltagare till att acceptera ett 

händelseförlopp vilket begränsar deras möjlighet till ytterligare bidrag i konversationen 

(ibid.).  

 

5.5 Multimodalitet 
För att kunna analysera bilderna i barnböckerna används begreppet multimodalitet i 

föreliggande studie. Begreppet innebär att ett vidgat textperspektiv används och att även 

bilder ingår i textbegreppet vilken kan ligga som komplement till texten (Karlsson, 2007). 

Multimodalitet innebär alltså studerandet av visuella texter, det vill säga texten inklusive 

grafisk form, layout bilder med mera (ibid.). Hietanen (2016) talar om kritisk bildanalys och 

menar att bilder förmedlar olika budskap samt att bilden innehåller olika tecken som kan ha 

varierande innebörder. Den betydelse bilden får för betraktaren beror på många 
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omständigheter så som våra erfarenheter, makt och värderingar (ibid.). Varvid Hietanen lyfter 

att det blir den kritiske bildanalytikerns uppgift att belysa dessa aspekter.   

 

I föreliggande studie användes begreppet multimodalitet tillsammans med den utformade 

modellen för textanalys. Detta för att med bildens hjälp förstärka eller motsäga den skrivna 

texten i barnböckerna för att på så vis skapa en helhet i analysen.  

 

5.6 Etiska ställningstagande 
I föreliggande studie har det tagits hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar för forskningsetiska principer. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilket personalen fick ta del av via en utlämnad 

samtyckesblankett. Informationskravet tillgodoseddes genom att en kort redogörelse kring 

studiens syfte och genomförande gavs till personalen. Personalen informerades också om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om så önskades samt att det insamlade materialet 

endast skulle användas till denna studie. Därutöver informerades personalen om sin uppgift i 

projektet samt den uppskattade tidsåtgången för insamlandet av material. Genom att 

personalen fick underteckna en samtyckesblankett togs hänsyn till samtyckeskravet. Via 

samtyckesblanketten fick personalen också information om att varken förskola eller personal 

skulle kunna identifieras i studien vilket innebar att det togs hänsyn till 

konfidentialitetskravet. Slutligen togs också hänsyn till nyttjandekravet vilket innebar att det 

informerades om att det insamlade materialet endast skulle användas till föreliggande studie.  

 

Däremot informerades det inte om att det var just etnicitet som skulle undersökas via den 

tillgängliga barnlitteraturen. Detta beslut grundades i att författaren inte ville påverka 

mängden av tillgänglig litteratur som kunde användas i studien. Vetenskapsrådet (2002) 

menar att informationen som lämnas ut kan vara mer eller mindre detaljerad men att alla de 

aspekter som kan tänkas påverka partens villighet till medverkan ska informeras om. 

Bedömning i detta fall var att informationen om etnicitet inte borde påverka partens villighet 

till medverkan.  

 

I avsnittet begreppsförklaring tydliggörs att diskrimineringsombudsmannen lyfter att 

individen själv tillskriver sig etnisk tillhörighet medan Runblom (2006) menar att även 

omvärlden kan göra detta. Valet att tillskriva de fiktiva karaktärerna etnisk tillhörighet 

genomfördes utefter ett etiskt val vilket motiverades med att de är just fiktiva och således 
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betraktas dem inte som subjekt vilka kan utsättas för diskriminering. Valet av att använda 

hudfärg som en distinktion i att sortera det empiriska materialet kan utgöra ett etiskt hinder. I 

föreliggande studie anses däremot en uppdelning av empirin baserat på bland annat hudfärg 

nödvändig för att kunna besvara syfte samt forskningsfrågor. Därutöver grundades valet i att 

det i tidigare forskning lyfts att just hudfärg är en utseendemässig skillnad som barn lägger 

märke till (Brown et al., 2018; Kemple et al., 2016; Kim et al., 2016). Således bör 

kategoriseringen av de fiktiva karaktärerna baserat på bland annat hudfärg vara grundat i de 

aspekter som barnen själva lägger märke till och använder sig av i urskiljandet av karaktärer. 

Följaktligen medförde det att de utseendemässiga iakttagelser barn själva gör var av relevans.  

 

5.7 Genomförande av studie 
Innan empirin samlades in i studien genomfördes en provanalys av en barnbok för att på så 

vis kontrollera relevansen av den utformade metoden för textanalys. Den utformade modellen 

påvisade inga hinder varvid det ansågs vara lämpligt att gå vidare till insamlandet av empiri 

från fältet. Besöken för insamlandet av empiri skedde under samma vecka och tog 

sammanlagt cirka tre timmar vardera. Alla fysiska böcker på de berörda avdelningarna 

samlades ihop kontrollerades i text och bild för att på så vis kunna sortera in dem i de olika 

kategorierna som skapats i tabellen för metod för identifiering av empiri. I de fall där boken 

uppvisade en efterfrågad kategori markerades det med ja. Nej användes då ingen efterfrågad 

kategori användes. All väsentlig information skrevs in i tabellerna med datorns hjälp. Totalt 

ingick 58 böcker i kategoriseringen av barnböcker. Av dessa 58 böcker kunde totalt 6 stycken 

placeras in i kategorin förekomst av annan etnicitet än den vita västerländska i framträdande 

roll. Av de totalt 58 böckerna kunde 0 böcker placeras in i kategorin skriven på annat språk 

än svenska. I kategorin skriven på annat språk tillsammans med svenska placerades 1 bok. I 

den sista kategorin förekomst av annan etnicitet än den vita västerländska i en icke 

framträdande eller återkommande roll placerades totalt 15 böcker. Av de 58 böckerna var det 

37 stycken böcker där ja inte kunde svaras på någon av de efterfrågade kategorierna och 

således bestod de endast av karaktärer som speglade en vit västerländsk etnicitet.  

 

Sammanlagt sex stycken böcker återfanns inom kategorin förekomst av annan etnicitet än den 

vita västerländska varvid alla valdes ut till vidare textanalys för att ge bredd till analysen. De 

aktuella böckerna lånades hem via det lokala biblioteket. Därefter skedde upprepade 

genomläsningar av materialet där också bilderna studerades noggrant. Detta moment var 

nödvändigt då nya aspekter till analysen synliggjordes under genomläsningarna. Därefter 
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applicerades den framarbetade modellen för textanalys på varje enskild text och alla aspekter 

som ansågs vara relevanta i föreliggande studie skrevs ner. Därefter jämfördes materialet från 

de sex böckerna med varandra för att på så vis finna gemensamma drag. De gemensamma 

dragen resulterade i att fyra stycken tema blev synliga, annan etnicitet än den vita 

västerländska i samband med fattiga länder, annan etnicitet än den vita västerländska 

synliggörs tillsammans med ett problematiskt ämne, vi och dom -kulturella referenser och 

etniska markörer samt annan etnicitet än den vita västerländska som en assimilerad karaktär, 

varvid relevant material infogades under aktuellt tema.  

 

5.8 Studiens tillförlitlighet 
Bryman (2016) lyfter att kvalitativ forskning kan betraktas utifrån kriteriet tillförlitlighet för 

bedömning av studiens kvalité. Gällande tillförlitlighet inrymmer det i sin tur delkriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (ibid.).  

Bryman menar att det är genom trovärdigheten i forskarens analys som läsaren bedömer hur 

acceptabel den är vilket bland annat synliggörs via forskningens regler. I föreliggande studie 

anses det att den vetenskapliga utgångspunktens regler följts genom synliggörandet och 

utmanandet av det förgivettagna i empirin. Därutöver anses också att transparens användes i 

framställandet av analysen. Således underlättar det för läsaren att bedöma studiens 

trovärdighet. Gällande studiens överförbarhet ges anses en så pass detaljerad beskrivning av 

den metodologiska utgångspunkten ges att studien kan replikeras av andra forskare. Gällande 

pålitlighet menar Bryman att det innebär att alla delar av forskningsprocessen återges med en 

fullständig bild. Föreliggande studie anses vara uppbyggd med en tydlig stringens och alla val 

görs åskådliga för läsaren. Slutligen menar Bryman att möjlighet till att styrka och konfirmera 

studien innebär att forskaren inser att en sann objektivitet inte kan uppnås och därmed ska det 

framgå att personliga uppfattningar och värderingar inte påverkat studien. Rollen som 

författare av denna studie kommer att diskuteras i avsnittet för metoddiskussion.   

 

6 Resultat av kvalitativ textanalys  
I följande avsnitt redovisas resultatet av den analys som gjorts med hjälp av den framarbetade 

modellen för textanalys. Barnböckerna är alla hämtade från kategorin förekomst av annan 

etnicitet än den vita västerländska i framträdande roll. I analysen kommer det att synliggöras 

när aspekter av analysmodellen inte återfinns i det text- och bildmässiga innehållet i fall detta 

bedöms som behjälpligt för besvarandet av syfte och forskningsfrågor. Då sidhänvisningar 
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saknas i alla böcker har sidorna numrerats för att underlätta i citathänvisning i analysen. 

Första sidan där historien börjar betraktas som sida nummer 2. Vidare är analysen indelad i 

fyra olika teman vilka är annan etnicitet än den vita västerländska i samband med ett 

låginkomstland, annan etnicitet än den vita västerländska synliggörs tillsammans med ett 

problematiskt ämne, vi och dom -kulturella referenser och etniska markörer samt annan 

etnicitet än den vita västerländska som en assimilerad karaktär. Kursiverad text används i 

analysen för att uppmärksamma läsaren på enstaka ord som anses vara betydelsefulla samt 

som ett sätt att påvisa möjliga tolkningar av bokens innehåll. Inledningsvis presenteras en kort 

beskrivning av de sex barnböckerna då en viss förförståelse underlättar för läsningen av 

analysen. Slutligen sker en gemensam sammanfattning av de olika analyserna.  

 

6.1. Beskrivning av de skönlitterära barnböckerna 
De sex böckerna ur kategorin förekomst av annan etnicitet än den vita västerländska var vid 

en första anblick olika i både titel och innehåll. För att synliggöra förenande komponenter 

dem emellan var forskningsfrågorna i studien relevanta.   

 

I Mina två filtar (Kobald & Blackwood, 2017) får vi möta flickan Lilla Hjulet som har en 

annan etnicitet än den vita västerländska. Lilla Hjulet flyr från kriget till ett annat land där 

allting känns konstigt och ingen pratar som hon gör. Majoriteten av befolkningen utgörs av 

vita västerländska människor. I boken får vi följa Lilla Hjulet under tiden som hon försöker 

lära sig det nya språket och när hon träffar en vit västerländsk flicka.  

 

I Nu ska vi prata! Sjuk (Sue Panova, Linde & Graaf, 2018) är flickan Suss sjuk och kan inte 

gå ut och leka. Suss måste gå till doktorn. Suss tillhör en annan etnicitet än den vita 

västerländska. I boken förekommer också teckenillustrationer som stöd till de viktigaste orden 

i texten. 

 

I Jag ska bara säga gonatt (Isadora, 2017) möter vi flickan Lala som bor i en by på det 

afrikanska slättlandet. Innan Lala ska sova vill hon säga god natt till alla sina vänner och 

ägodelar och vi som läsare får följa med på denna färd. Det är endast annan etnicitet än den 

vita västerländska som är synlig i boken.  
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I En hemlig katt (Strömgård, 2017) utgörs huvudkaraktären av flickan Lo som tillhör annan 

etnicitet än den vita västerländska. Lo vill ha en katt men det vill inte hennes mamma. En 

kväll möter Lo den hemliga katten Silvring och de ger sig ut på upptäcktsfärd i natten.  

 

I Klappa snällt (Borell, 2018) handlar om tre flickor som leker. De vill leka med alla utom 

med Börje. Börje är bara i vägen och flickorna tycker att han är dum. En av flickorna tillhör 

en annan etnicitet än den vita västerländska medan de övriga två flickorna och Börje tillhör en 

vit västerländsk etnicitet.  

 

I Kenta och barbisarna (Lindenbaum, 2007) vill den vita västerländska pojken Kenta inte 

bara spela boll och leka krig med pojkarna. Han vill också leka med barbie tillsammans med 

flickorna. Kenta leker med tre flickor i boken varav den ena flickan tillhör en annan etnicitet 

än den vita västerländska.  

 

6.2 Annan etnicitet än den vita västerländska i samband med ett låginkomstland  
I detta tema återfinns två av böckerna från empirin som har gemensamt att de framhäver 

annan etnicitet än den vita västerländska i relation till ett låginkomstland. Böckerna är Jag ska 

bara säga gonatt vilken utspelar sig i en afrikansk kontext samt Lilla Hjulet där karaktärens 

hemland inte specificeras.   

 
6.2.1 Analys 
I boken Jag ska bara säga gonatt (Isadora, 2017) återfinns två ord som kan betraktas som 

ideologiskt bestridda i själva texten, vilka finns i bokens första mening:  
”Ute på det afrikanska slättlandet ligger det en by” (Isadora, 2017, s.3).  

I denna mening är det först ordet slättlandet som kan signalera att det inte är det urbana 

landskapet det handlar om. Därutöver föranleds det av epitetet afrikanska vilket placerar 

slättlandet i en domän som inte tillhör en svensk kontext, vilket gör att läsaren redan i första 

meningen å ena sidan får möjlighet att placera handlingen i ett land långt borta. Å andra sidan 

är det en korrekt beskrivning av vissa delar av landskapet i Afrika vilket kan ge läsaren 

inblick i en annan kultur, så här ser det ut. Däremot kan det betraktas på samma vis som ute 

på landet i en svensk kontext vilket också kan föranleda en ideologisk mening där landet i 

vissa domäner kan ha en lägre maktstatus än motsvarande staden. Det andra ordet som är 

ideologiskt bestritt är by vilket kan signalera ett boendeförhållande med lägre maktstatus, ett 

litet samhälle med få invånare. Detta accentueras även med det visuella, byn består av 
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hyddor. Vilket också kan signalera en lägre maktstatus då det kan kopplas till en domän om 

låginkomstländer, invånarna bor inte i hus, de bor i hyddor. Läsaren får alltså möjlighet att 

rangordna sitt eget boende kontra karaktärens i bokens första mening vilket kan föranleda ett 

ojämnt maktperspektiv. I boken Jag ska bara säga gonatt (Isadora, 2017) kan också 

afrikanska slättlandet ses som en metafor för hela Afrika då det är den enda specificering som 

förekommer. Vilket i texten innebär att den stora världsdelen Afrika kan reduceras till en liten 

by som får fungera som representativt för hela världsdelen, det är så här Afrika ser ut. Då byn 

illustreras med hyddor kan det föranleda att hela Afrika ges en lägre maktstatus kontra de 

västerländska länderna om läsaren gör generaliseringen att det är så det ser ut. Genom denna 

metafor kan även Lala, hennes familj och bymedlemmarna betraktas som representativa för 

hela Afrikas befolkning. Illustrationerna visar att vattenhinkar bärs på huvudet, cyklar som 

enda synliga fordon samt att flertalet leksaker är av det enklare slaget (ett barn syns snurra ett 

hjul framför sig med hjälp av en pinne). Således kan det betraktas som en väldigt stereotypisk 

föreställning kring de leksaker och verktyg som finns att tillgå i en afrikansk kontext, vilket 

kan föra tankarna till en domän som kan betraktas som det outvecklade Afrika. Denna domän 

kan i sin tur härledas till låginkomstländer då det outvecklade och fattiga framhävs. Afrika 

kan ges en lägre maktstatus kontra Sverige och det vita västerländska då det framhävs som 

outvecklat och fattigt. Däremot förekommer också visuella illustrationer av böcker och 

gosedjur vilket kan innebära en igenkänning för läsaren. Vilket i viss mån skulle kunna 

betraktas som en förmildring av domänen då läsaren får möjlighet att relatera till detta 

innehåll.  

 

Lalas subjektspositionering i Jag ska bara säga gonatt (Isadora, 2017) kan upplevas som 

främmande från det vita västerländska genom att de kycklingarna som porträtteras i boken 

följer med Lalas mamma in i huset då hon säger god natt. Framställningen av kycklingarna 

som lever tillsammans med människor skulle kunna kopplas till en domän kring 

låginkomstländer där människor och boskap inte alltid åtskiljs när de framställs visuellt. 

Vilket också kan ses som en stereotypisk framställning av en by inom denna kontext.  

Därutöver återfinns också denna framställning i boken Mina två filtar (Kobald & Blackwood, 

2017) där Lilla Hjulets by illustreras av hyddor samt att människor och boskap vistas 

tillsammans utanför hyddorna. Vilket å ena sidan kan föranleda att annan etnicitet än den vita 

västerländska kan kopplas samman med en domän kring låginkomstländer vilket kan resultera 

i en lägre maktstatus, Lilla Hjulet bor i en hydda och djuren strövar fritt. Å andra sidan kan 
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porträtteringen av djuren innebära att barn ser fenomenet som något eftersträvansvärt då 

djuren är så nära.  

 

6.3 Annan etnicitet än den vita västerländska synliggörs tillsammans med ett 
problematiskt ämne  
I detta tema återfinns två av böckerna från empirin som har gemensamt att de behandlar ett 

problematiskt ämne. Den ena boken är Lilla Hjulet där det problematiska ämnet dels utgörs av 

krig och dels att komma till ett nytt land med en annan kultur. Den andra boken är Nu ska vi 

prata! Sjuk där det problematiska ämnet utgörs av sjukdom och doktorsbesök.  

 

6.3.1 Analys 
”Sen kom kriget och då kallade inte moster mig för Lilla Hjulet mer” (Kobald & 

Blackwood, 2017, s.3). 

 I detta citat från boken Mina två filtar (Kobald & Blackwood, 2017) är krig ett ord som kan 

ses som ideologiskt bestritt och i relation till det vita västerländska skulle det kunna betraktas 

som något som sker långt bort ifrån Sverige. Krig tillhör inte en domän för att beskriva 

livssituationen i Sverige vilket å ena sidan kan föranleda en lägre maktordning då människor 

utsatta för krig i viss mån kan betraktas som maktlösa. Å andra sidan kan det skapa sympati 

för karaktären då denna genomgår något svårt. Förekomsten av ordet krig kan således placera 

texten ideologiskt då det kan förknippas med en problematisk domän kring lidande, 

svårigheter, död och mörker.  Däremot illustreras uppslaget där ordet krig förekommer inte av 

just krig utan av Lilla Hjulet som hjular utanför en by. Illustrationen förstärker alltså inte 

kopplingen i texten till ordet krig utan snarare kan det ses som den försvagas då Lilla Hjulet 

är glad och lekfull. Vilket kan resultera i att den problematiska domänen om krig försvagas 

något då det endast uttrycks textuellt. I texten kan också ordet filt fungera som en metafor för 

kultur:  
”När jag var hemma svepte jag in mig i en filt av mina egna ord och ljud. [---] Min 

gamla filt var varm” (Kobald & Blackwood, 2017, s.9). ”Nu är min nya filt precis 

lika varm och mjuk och trygg som min gamla filt” (ibid., s.28).  

Lilla Hjulets kultur framställs alltså delvis som varm och trygg vilket också förstärks visuellt 

då filten illustreras med färger som orange, gult och rött. Vilket kan resultera i att det är den 

nya kulturen, den vita västerländska, som kan ses som främmande och annorlunda. Detta 

förstärks också med den visuella framställningen då den nya filten går i en kallare färgskala 

av blått och grönt. Däremot görs läsaren uppmärksam på att filten, Lilla Hjulets kultur, står i 

kontrast till det nya landets kultur vilket då kan ses som ett problematiskt ämne.  



 24 

”Ingen pratade som jag. Varje gång jag gick utanför dörren var det som att hamna 

under ett vattenfall av främmande ljud. Vattenfallet var kallt. Det fick mig att känna 

mig ensam. Det kändes som om jag inte var jag” (Kobald & Blackwood, 2017, s.6). 

Följaktligen kan det föranleda att Lilla Hjulets kultur kan betraktas som något som inte är 

behjälplig i den sociala kontexten, alla andra talar ett annat språk än Lilla Hjulet. Således 

kan det positionera Lilla Hjulet som skild från det vita västerländska samhället. Resultatet kan 

också bli att Lilla Hjulets kultur kan betraktas med en lägre maktstatus just då denna kultur 

inte var henne behjälplig i den sociala kontexten, det var kallt och ensamt. Lilla Hjulets gamla 

filt, kulturen, kunde inte användas för att bli av med denna känsla.  

 

Ett annat problematiskt ämne presenteras i boken Nu ska vi prata! Sjuk (Sue Panova et al., 

2018).  
”Suss är sjuk och kan inte gå ut och leka med de andra barnen” (Sue Panova et al., 

2018, s.2), ”Det gör ont i örat. Och så känns det varmt. Suss har fått feber” (ibid., 

s.4), ”Suss och mormor går till doktorn” (ibid., s.7).  

I dessa citat kan orden sjuk, ont, varmt, feber och doktor ge ideologiska effekter då de alla kan 

ses som tillhörande en domän kring ett problematiskt ämne. Orden kan förknippas med 

sjukdom och att något inte är som det ska, det är synd om Suss, hon är sjuk och kan inte gå ut 

och leka fastän hon vill. Hon måste gå till doktorn istället. Den ideologiska effekten av detta 

kan vara att läsaren å ena sidan får möjlighet att relatera Suss hälsotillstånd till sitt eget vilket 

kan innebära att parten med bäst hälsa ges mest makt. Å andra sidan kan det skapa en 

igenkännande situation för läsaren om denne varit i samma situation själv vilket således kan 

innebära att läsaren kan relatera till Suss och därmed kan ett jämnare maktperspektiv skapas.   

 

Huvudkaraktären i Nu ska vi prata! Sjuk (Sue Panova et al., 2018) är inte ensam huvudagent. 

Huvudkaraktären Suss är både agent i boken såväl som deltagare. Då Suss tillstånd kräver att 

hon besöker doktorn blir således doktorn också agent i boken:  
”Doktorn klämmer på Suss mage…” (Sue Panova et al., 2018, s.9). ”Doktorn ger 

medicin och säger att Suss måste vila” (ibid., s.14). 

 I och med doktorns ordination att Suss måste vila samt att hennes tillstånd krävde ett 

doktorsbesök blir Suss också deltagare, Suss kan inte påverka skeendet i boken utan hon 

påverkas av det. Att huvudkaraktären degraderas till deltagare i största delen av boken kan 

föranleda att Suss kan betraktas som en karaktär utan så mycket makt. Doktorn däremot har 

en tydlig agens i största delen av boken och kan också betraktas som Suss räddare vilket 

illustreras i nedanstående citat: 
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”Snart har Suss blivit frisk och kan vara med och leka igen” (Sue Panova et al., 

2018, s.19).  

Doktorn illustreras endast av en hand som tillhör en vit västerländsk person vilket å ena sidan 

kan reducera doktorns agens bildmässigt då endast handen synliggörs. Detta innebär att Suss 

agens ökar bildmässigt då hela Suss synliggörs. Å andra sidan kan det ses som att det är den 

vita västerländska doktorn som räddar Suss från hennes sjukdom vilket möjliggör att hon kan 

gå ut och leka. Således kan det positionera doktorn som den kunniga, det var den vita 

västerländska doktorn som botade Suss. Däremot finns också möjligheten att doktorns 

maktställning kopplas samman med den makt som yrkeskontexten doktor för med sig och inte 

med doktorns etnicitet.  

 

6.4 Vi och dom -Kulturella referenser och etniska markörer  
I detta tema återfinns två av böckerna från empirin som har gemensamt att de innehåller 

kulturella referenser och etniska markörer som kan skapa en uppdelning mellan vi och dom. 

Böckerna är Jag ska bara säga gonatt samt Mina två filtar.  

 

6.4.1 Analys 
Lalas subjektspositionering i Jag ska bara säga gonatt (Isadora, 2017) kan betraktas i relation 

till den god-natt-procedur som förekommer i boken, Lala ska säga god natt till allt runt om 

kring innan det är dags att sova. Denna procedur kan ses som representativt för flertalet barn 

oavsett etnicitet vilket kan skapa igenkänning för läsaren och således innebära att läsaren 

betraktar sig som jämbördig med Lala. Det är Lala som är huvudagenten i texten vilket blir 

tydligt då skeendet i boken är kopplat till Lala och således är det också Lala som har makten i 

berättelsen. Vilket innebär att annan etnicitet än den vita västerländska framställs med en 

maktställning i boken, det är Lala som bestämmer vad som sker. Däremot inramas Lalas 

subjektspositionering av kontextuella praktiker som i boken utgörs av naturen och saker i 

Lalas omgivning. Lala befinner sig nämligen utomhus då hon börjar säga god natt vilket 

illustreras visuellt. Därutöver säger Lala god natt till de djur som hon har i sin omgivning.  
”Jag ska bara säga gonatt till geten först” (Isadora, 2017, s.10), ”Jag ska bara säga 

gonatt till apan först” (ibid., s.12).  

Utöver get och apa så förekommer också fisk, fågel, kycklingar, myror och en hund vilket 

illustreras med både text och bild. Bilderna i boken visar en natur som inte liknar den svenska 

naturen, Lala är omgiven av palmer och stora agaveplantor. Således kan det positionera Lala 

i en kontext som läsaren inte upplever som en svensk kontext, Lala lever i ett land långt bort. 

Vilket innebär att läsaren får möjlighet att göra en åtskillnad mellan sig själv och Lala, vi 
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kontra dem. Därutöver blir det också intressant att analysera de djur som Lala har omkring 

sig. Djuren apa och fågel, vilket illustreras som en papegoja, återfinns inte i den svenska 

faunan, de djuren finns bara på zoo. Å ena sidan kan både naturen och djurarterna betraktas 

som bidragande faktorer till att Lalas subjektspositionering kan ses som något främmande och 

skilt från det vita västerländska. Å andra sidan kan både flora och fauna betraktas som 

representativ för delar av Afrika vilket kan fungerar som en inblick till omgivningarna i en 

annan världsdel. Däremot kan de i boken fungera representativa för hela Afrika vilket kan 

föranleda en generalisering av läsaren, det är såhär Afrika ser ut.  

 

Gällande hur Lala framställs i Jag ska bara säga gonatt (Isadora, 2017) kan det också ses som 

något som påverkar hennes subjektspositionering. Lalas utseende porträtteras visuellt med en 

frisyr som å ena sidan kan betraktas som en stereotypisk föreställning kring mörkhyade 

personers frisyrer. Lala är kortklippt med håret uppdelat i taggar där också skalpen synliggörs. 

Å andra sidan är det en frisyr som förekommer i bland annat en afrikansk kontext. Däremot 

kan Lalas frisyr i boken fungera som en generalisering av hårutseende i Afrika vilket således 

kan förvandla håret till en ideologisk markör. Följaktligen kan håret positionera Lala i en 

kontext skilt från det vita västerländska vilket också kan skapa en ideologisk föreställning om 

henne som person, Lala lever i ett annat land. Därutöver kan Lalas namn å ena sidan 

betraktas som ett expressivt värde då det består av två likadana ljudstavelser vilket kan föra 

tankarna till ett bebisspråk så som Dada, Baba och Dodo inom det svenska språket. Sålunda 

kan det förmedla en lägre maktstatus i och med kopplingen till ett bebisspråk vilket 

följaktligen kan positionera Lala med en lägre makt. Å andra sidan kan det jämföras med 

namnet Nana/Nanna som förekommer inom en svensk kontext vilket även det består av två 

likadana ljudstavelser.  

 

I den visuella presentationen av de olika filtarna i Mina två filtar (Kobald & Blackwood, 

2017) finns också olika illustrationer inkorporerade som kan förmedla olika expressiva 

värden. I Lilla Hjulets gamla filt, som utgörs av en röd-orange färgskala, återfinns 

illustrationer av hyddor, figurer med krus på huvudet, enkelt ritade djur och en sked. I Lilla 

Hjulets nya filt, som är i en blå-grön färgskala, återfinns illustrationer av hus, bok, presenter, 

glas, bestick, tallrik, kaffekopp, hygienartiklar och underkläder samt en toalettstol och 

toapapper. Denna åtskillnad i illustrationer kan betraktas som en ideologisk distinktion 

mellan de två kulturerna, Lilla Hjulets gamla kultur var av det enklare slaget med hyddor och 

bara en sked. I den nya kulturen får Lilla Hjulet däremot ta del av bland annat hygienartiklar 
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och en toalettstol samt tallrik och bestick till måltiden. Framställning av den nya kulturen som 

mer civiliserad och utvecklad kan föranleda att det vita västerländska kan placeras i en högre 

maktstatus gentemot Lilla Hjulets gamla kultur. Således kan det ge läsaren möjlighet att 

identifiera sig med en av kulturerna vilket i så fall kan resultera i en åtskillnad mellan vi och 

dem.  

 

Lilla Hjulets subjektspositionering i Mina två filtar (Kobald & Blackwood, 2017) kan ses som 

begränsad av hennes filt, som i boken kan fungerar som en metafor för kultur: 
”Min gamla filt var varm. Den var mjuk. Den täckte hela mig. Den gjorde att jag 

kände mig trygg. Ibland ville jag inte gå ut. Jag ville stanna under min gamla filt. 

För alltid” (Kobald & Blackwood, 2017, s.9).  

Kulturen fungerar i så fall som en kontextuell praktik vilket kan skapa föreställningen om 

Lilla Hjulet som en icke-handlingskraftig karaktär. Lilla Hjulets subjektspositionering bryts 

av den vita västerländska flickan vilket då kan framställa denne som handlingskraftig, det var 

inte Lilla Hjulet själv som tog initiativ till kontakt utan det skedde via den vita västerländska 

flickan: 
”En dag var det en flicka i parken som log mot mig” (Kobald & Blackwood, 2017, 

s.10), ”Men flickan fortsatte att le. Hon tog mig till gungorna. [---] Jag ville skratta. 

Jag ville tala om för henne hur glad jag var att vi var vänner” (ibid., s.16), ”Nästa 

gång jag mötte flickan hade hon tagit med sig några ord åt mig” (ibid., s.20), ”Varje 

gång jag träffade flickan hade hon med sig nya ord [---] Ibland lät jag så konstigt att 

vi skrattade. Ibland kände jag mig dum och då ville jag gråta” (ibid., s.22).  
Att Lilla Hjulet kan ses som mindre handlingskraftig kontra den andra flickan kan föranleda 

att Lilla Hjulet betraktas som den med lägre maktstatus. Å ena sidan är Lilla Hjulet är agent i 

boken vilket innebär att annan etnicitet än den vita västerländska placeras i maktställning. Å 

andra sidan kan Lilla Hjulet inte betraktas som huvudagent då essentiella delar av handlingen 

är beroende av en flicka som illustreras som vit och västerländsk. Vilket kan resultera i att 

viss makt fråntas Lilla Hjulet och förflyttas till den vita västerländska flickan. I ovanstående 

citat är handlingen och således Lilla Hjulets agens beroende av den vita västerländska flickan. 

Det är den vita västerländska flickan som tar initiativ till att föra handlingen framåt genom att 

interagera med Lilla Hjulet och förse henne med nya ord vilket också kan positionera Lilla 

Hjulet som beroende av den vita västerländska flickan. Genom detta kan i så fall den vita 

västerländska flickan betraktas som Lilla Hjulets räddare, det var hon som gjorde att Lilla 

Hjulet kunde väva en ny filt. Däremot har inte den vita västerländska flickan något namn 

vilket kan innebära att hennes agens reduceras, Lilla Hjulet har ett namn och därför ses hon 
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som viktigast. Författarnas val att inte namnge den vita västerländska flickan kan eventuellt 

betraktas som ett försök till att reducera hennes faktiska agens gentemot Lilla Hjulets agens.  

 

6.5 Annan etnicitet än den vita västerländska som en assimilerad karaktär 
I detta tema återfinns fem stycken böcker som har gemensamt att framställningen av annan 

etnicitet än den vita västerländska huvudsakligen kan betraktas som en assimilerad eller delvis 

assimilerad karaktär, alltså anpassad till en vit västerländsk kontext. Böckerna är En hemlig 

katt, Klappa snällt, Nu ska vi prata! Sjuk, Kenta och barbisarna samt Mina två filtar.  

 

6.5.1 Analys 
I böckerna En hemlig katt (Strömgård, 2017) och Klappa snällt (Borell, 2018) återfinns inga 

ord eller expressiva värden som kan förknippas med annan etnicitet än den vita västerländska 

vilket inte föranleder en ideologisk tolkning utefter denna premiss. Huvudagenten i boken En 

hemlig katt (Strömgård, 2017) utgörs av flickan Lo som agerar i jag-form vilket kan föranleda 

en möjlighet för läsaren att identifiera sig med Lo i högre utsträckning.  
”-Bäst vi tar med ett koppel så du inte kommer bort, säger jag. -Katter använder inte 

koppel säger Silvring. Men visst, vi kan ha ett så inte DU kommer bort” (Strömgård, 

2017, s. 9).  

 I detta citat synliggörs huvudkaraktärens jag-form samt att det är katten Silvring som är 

bokens andra agent. Huvudkaraktären Lo delar alltså agens i boken med en icke-mänsklig 

karaktär vilket kan ses som att annan etnicitet än den vita västerländska är den maktbärande i 

boken. Los subjektspositionering kan inte heller härledas till annan etnicitet än den vita 

västerländska då inga kulturella eller andra referenser förekommer som placerar Lo i en 

ideologisk kontext. Då namnet Lo förekommer i en svensk kontext kan det ses som att namnet 

inte föranleder en stereotypisk koppling till hudfärg vilket således inte ger någon ideologisk 

effekt. Däremot innebär detta att Lo kan betraktas som en assimilerad karaktär då inga 

kulturella eller andra referenser återfinns i boken. Det är endast med bildernas hjälp som 

läsaren kan förstå att Lo är mörkhyad. Tillika är det också fallet med en av flickorna i boken 

Klappa snällt (Borell, 2018). Inte heller kan några stereotypiska kopplingar göras mellan hur 

dessa två olika bokkaraktärers utseende framställs och etnicitet, följaktligen kan det i så fall 

inte föranleda några ideologiska effekter.  

 

Till skillnad från Lo i En hemlig katt (Strömgård, 2017) är flickan i Klappa snällt (Borell, 

2018) inte huvudagent. Istället är hon en av tre icke-namngivna agenter som benämns som vi 

vilket kan föranleda att läsaren får en känsla av att ingå i gemenskapen i och med 
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användandet av personliga pronomen. Då alla tre flickorna alltid ingår i benämningen vi kan 

det ses som att det inte förekommer någon maktordning dem emellan baserat på etnicitet. 

Vilket innebär att alla tre flickor kan betraktas som jämbördiga vilket också illustreras i 

nedanstående citat: 
”När vi gungar så gungar vi alltid vilt. Om nån vill gå förbi så får den akta sig” 

(Borell, 2018, s. 4). ”Det är bara vi som vet vad katterna heter, för det är vi som gett 

dem deras namn. Vi vet att man ska klappa snällt, för vi är snälla” (ibid, s. 6). 

Även karaktären i Klappa snällt (Borell, 2018) kan betraktas som en assimilerad karaktär då 

det inte heller i denna bok förekommer kontexter, namn eller kulturella referenser som kan 

placera karaktären i en ideologisk kontext baserat på etnicitet.  

 

Suss subjektspositionering i Nu ska vi prata! Sjuk (Sue Panova et al., 2018) kan ses som 

beroende av den kontextuella praktik som doktorsbesöket för med sig. Suss agerar utefter en 

kontext som kan förknippas med sjukhusbesök, Suss gör som doktorn ordinerar. Detta 

innebär i så fall att Suss subjektspositionering inte kan betraktas i relation till annan etnicitet 

än den vita västerländska vilket också stöds av att inga kulturella referenser förekommer i 

boken. Således kan det ses som att det inte påverkar Suss subjektspositionering. Inte heller 

Suss namn ger en uppenbar möjlighet till en stereotypisk koppling mellan namn och utseende. 

I likhet med Lo (Strömgård, 2017) och karaktären i Klappa snällt (Borell, 2018) kan detta 

göra att Suss kan betraktas som en assimilerad karaktär.   

 
”-Min födde en fiskpinne, säjer Kenta. -Vadå…? Säjer Gittan. Man kan ju inte föda 

en fiskpinne. Och så springer tjejerna till snickis. Där kan man ha natt. För där finns 

inget fönster. Det blir kolmörkt när man släcker. -Och då skulle dom sova då, säjer 

Agnes. -Men då kom ett världens monster, säjer Gittan. AOOO! -Hjälp, hjälp viskar 

Barbie-Kenta i mörkret. -Vem sa så? Frågar Mira. -Barbie, säjer Kenta” 

(Lindenbaum, 2007, s. 20).  

I boken om Kenta och barbisarna (Lindenbaum, 2007) är det den vita västerländska pojken 

Kenta som är huvudagent. De tre flickorna, Agnes, Gittan och Mira som Kenta leker med är 

också agenter men med betydligt mindre agens än Kenta. Detta då de inte påverkar skeendet i 

samma utsträckning. Å ena sidan ligger merparten av makten hos den vita västerländska 

pojken Kenta då han är huvudagent. Å andra sidan kan de tre flickorna betraktas som 

jämbördiga sinsemellan i makt då det inte klargörs tydligt i texten vem som är vem dem 

emellan. Vilket i så fall innebär att maktperspektivet inte bestäms på grund av etnisk 

tillhörighet utan istället efter huvudagentskap i boken. Därutöver ger heller inte flickornas 
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namn någon ledtråd till vem som är vem då alla namnen kan ses som inkluderade i en svensk 

kontext. Följaktligen kan det göra att annan etnicitet än den vita västerländska kan betraktas 

som en assimilerad karaktär. Det som däremot kan tala emot att den mörkhyade flickan kan 

betraktas som en assimilerad karaktär är att hon har vissa drag som kan ses som stereotypiskt 

framställda. Detta då hon illustreras med kortklippt, taggigt hår där skalpen syns emellan 

vilket kan betraktas som en stereotypisk föreställning om mörkhyade personers frisyrer. 

Därutöver står det också i kontrast till de två vita västerländska flickornas frisyrer, de har 

längre hår uppsatt i hårsnoddar där skalpen inte är synlig. Just denna kulturella referens till 

frisyr kan tala emot en assimilation då den kan fungera som en kulturell markör. Därutöver 

kan det även ses som att en annan stereotypisk framställning av den mörkhyade flickan 

förekommer då hon illustreras med tydliga läppar i alla bilder. De andra vita västerländska 

barnens munnar utgörs endast av streck på de flesta bilder. Karaktären kan alltså ses som 

assimilerad i förhållande till den textuella framställningen vilket däremot den bildmässiga 

framställningen kan tala emot och således kan det föranleda att karaktären kan ses som delvis 

assimilerad. 

 

I likhet med karaktären i Kenta och barbisarna (Lindenbaum, 2007) kan Lilla Hjulet i Mina 

två filtar (Kobald & Blackwood, 2017) ses som en delvis assimilerad karaktär. Lilla Hjulets 

nya filt kan betraktas som en assimilation till det vita västerländska då filten och orden blir 

mjuka och varma, precis som hennes gamla filt. 
” [---] viskade jag de nya orden om och om igen. Snart lät de inte längre så kalla och 

vassa. De började kännas varma och mjuka. Jag hade börjat väva en ny filt” (Kobald 

& Blackwood, 2017, s.24). ”Nu är min nya filt precis lika varm och mjuk och trygg 

som min gamla filt. Och jag vet att det inte gör någon skillnad vilken filt jag 

använder: Jag kommer ändå alltid att vara jag” (ibid., s.29: f). 
Den nya filten kan Lilla Hjulet använda i det nya västerländska samhället, Lilla Hjulets nya 

filt får henne att passa in och människor förstår henne. Uppdelningen av Lilla Hjulets två 

filtar kan alltså ses som uppdelningen av två kulturella tillhörigheter vilka inte betraktas som 

kompatibla med varandra då de illustreras som just två olika filtar i både text och bild, Lilla 

Hjulet har inte byggt på sin ursprungliga kultur, hon har skapat en ny, separat kultur. Just 

denna uppdelning i två separata identiteter kan tala för en delvis assimilation. Däremot kan 

det också föranleda en lägre maktstatus om det betraktas som att Lilla Hjulets ursprungliga 

kultur är något som inte är kompatibelt med det nya vita västerländska, Lilla Hjulet behövde 

väva en helt ny filt som hon kan använda i det nya samhället. Trots att det i texten klargörs att 

det inte gör någon skillnad vilken filt Lilla Hjulet använder, hon är ändå sig själv, så förblir 
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filtarna ändå separata vilket kan föranleda att Lilla Hjulets gamla kultur ges en lägre 

maktstatus. Detta då den nya filten kan betraktas som en assimilation vilket gör att Lilla 

Hjulet passar in i samhället med hjälp av den nya filten. Å ena sidan kan känslan av att inte 

passa in på grund utav kultur skapa igenkänning för läsaren. Å andra sidan kan det alienera 

Lilla Hjulets karaktär från läsaren vilket i så fall kan föranleda ett ojämnt maktperspektiv.  

 

6.6 Sammanfattning  
I ovanstående analyser blir det tydligt att mer än ett tema går att finna i böckerna, de är alltså 

inte knutna till endast ett genomgående tema. I några av böckerna finns alltså mer än ett sätt 

där ideologiska värden och stereotypiska föreställningar kan ses i samband med 

framställningen av annan etnicitet än den vita västerländska. I framställningen av annan 

etnicitet än den vita västerländska i samband med ett låginkomstland användes metaforer och 

visuella framställningen på sätt som kan innebära ideologiska effekter. Därutöver förekom 

stereotypa framställningar av människors levnadsförhållanden vilket även det kan ge 

ideologiska effekter. I temat annan etnicitet än den vita västerländska synliggörs tillsammans 

med ett problematiskt ämne kan ämnena i sig föranleda en ideologisk effekt för läsaren genom 

att denne får möjlighet att värdera sig själv och sina levnadsförhållande kontra karaktären. 

Den visuella framställningen i böckerna användes både för att förstärka det textuella men 

också för att försvaga det. I temat annan etnicitet än den vita västerländska i samband med 

etniska markörer och kulturella referenser kunde en distinktion mellan vi och dem skapas. 

Flora och fauna kunde alienera läsaren från handlingen och stereotypiska framställningar av 

karaktärernas utseende förekom. Expressiva värden användes i framställningen av två olika 

kulturer vilket kan ge ideologiska effekter. Därutöver kunde också kulturen fungera som ett 

sätt att påverka subjektspositionering vilket även det kan ge ideologiska effekter. I det sista 

temat annan etnicitet än den vita västerländska som en assimilerad karaktär innebar 

karaktärernas namn inte en uppenbar stereotypisk koppling mellan namn och etnicitet. 

Därutöver saknades ideologiskt bestridda ord och expressiva värden nästan helt i temat vilket 

gör att karaktärerna delvis kan betraktas som inkorporerade i den vita västerländska 

etniciteten. Däremot fanns en stereotypisk framställning av frisyr och utseende i en av 

böckerna vilket också kan fungera som en ideologisk markör och således talar det emot att 

denna karaktär kan betraktas som helt assimilerad. En delvis assimilation blir också synlig i 

en annan bok då kulturell tillhörighet tydligt delas upp genom förekomsten av två olika filtar.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en diskussion kring studiens resultat för att kunna 

besvara syfte samt frågeställningar. Syftet är att synliggöra och undersöka hur annan etnicitet 

än den vita västerländska representeras i den barnlitteratur som görs tillgänglig för barnen. De 

två frågeställningarna i studien är: vilka diskurser blir synliga i de barnböcker som finns 

tillgängliga i förskolans verksamhet? Samt hur påverkas karaktärernas subjektspositionering 

av framställningen av annan etnicitet än den vita västerländska? Resultatet sätts i relation till 

tidigare forskning. Därefter följer en diskussion kring studiens metodologiska utgångspunkt 

där också min roll som författare avhandlas.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
Den tillgängliga barnlitteraturen i förskolans kontext kan ses som bidragande till att 

upprätthålla samt sprida ideologiska värden och stereotypa föreställningar i samband med 

annan etnicitet än den vita västerländska. Vilket påvisar vikten av att kontrollera sådana 

aspekter i innehållet i litteraturen i enlighet med Fords et al. (2019) samt Williams och 

Deyoes (2014) resonemang. Delar av den litteratur som gjorts tillgänglig för barn i studien 

innehåller nämligen aspekter som kan kopplas till stereotypiska framställningar och 

ideologiska värden i samband med annan etnicitet än den vita västerländska. Då Molina och 

de los Reyes (2005) menar att dagens samhälle fortfarande präglas av maktrelationer och arv 

från kolonialismen kan dessa böcker kopplas samman med den övergripande koloniala 

diskursen. Vidare blir det relevant att dela in den koloniala diskursen i ytterligare diskurser då 

det i empirin kunde urskiljas olika gemensamma teman för hur annan etnicitet än den vita 

västerländska framställs. Dessa ytterligare diskurser är diskursen om låginkomstländer samt 

diskursen om den andre. Därutöver framkom ytterligare en diskurs som placerades i en egen 

kategori, diskursen en del av den vita västerländskheten. Diskursernas namn har kopplats till 

tendenser som uppkommit i avsnittet för tidigare forskning vilket grundas i att det inte finns 

någon klar avgränsning av vad en diskurs är eller hur den analyseras (Jørgensen & Phillips, 

2002). Genom valet att koppla de funna diskurserna till tidigare forskning anses 

trovärdigheten stärkas i denna studie, då diskurser annars kan ses som otydliga (Jørgensen & 

Phillips, 2002). I föreliggande studie tillkommer därutöver en ny diskurs vilken är diskursen 

om det vita västerländska subjektet som räddare.  

 

Diskursen om det vita västerländska subjektet som räddare blev synligt i två av böckerna i 

empirin då ett vitt västerländskt subjekt kan ses som räddare av karaktärerna och som drev 
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berättelsen vidare. Lilla Hjulets subjektspositionering i Mina två filtar kan betraktas i relation 

till hennes kultur då denna kunde ses som otillräcklig för att komma in i det nya västerländska 

samhället. I Nu ska vi prata! Sjuk var det doktorn som fungerade som Suss räddare. Doktorns 

makt kan å ena sidan relateras till den makt som yrket doktor för med sig och således är det 

yrket doktor som fungerar som räddare. Å andra sidan är det intressant att det lilla som 

synliggörs av doktorn är handen vilken tillhör en vit västerländsk person, handen kunde lika 

gärna tillhört en person av annan etnicitet än den vita västerländska. Således kan alltså 

diskursen om det vita västerländska subjektet som räddare ses även i denna bok. 

Implikationerna av det vita västerländska subjektet som räddare kan bli att annan etnicitet än 

den vita västerländska positioneras med en lägre maktställning. Därutöver kan det även 

föranleda en föreställning kring att annan etnicitet än den vita västerländska är beroende av 

det vita västerländska subjektet för att lösa problem. Således kan alltså ett ojämnt 

maktperspektiv förmedlas till barnen i förskolan.  

 

Den visuella förekomsten av hyddor, enklare redskap samt hur boskapen framställs i böckerna 

kan relateras till en diskurs om låginkomstländer. I enlighet med Eilards (2008) resonemang 

innebär det att annan etnicitet än den vita västerländska framställs som gammeldags och 

outbildad. Däremot har Eilards begrepp tredje världen inte använts då det kan ses som ett 

ideologiskt värde som hjälper till att upprätthålla och förstärka en lägre maktställning 

gentemot den vita västerländska världen, vilken också kan benämnas som första världen. 

Diskursen om låginkomstländer kan också synliggöras genom användandet av en metafor 

som kan degradera världsdelen Afrika till en liten by på det afrikanska slättlandet vilket i så 

fall gör att diskursen står som representation för en hel världsdel.  Å ena sidan förekommer 

boendeformer i Afrika som präglas av fattigdom och enklare levnadsvillkor vilket då kan 

fungera som en representativ bild av delar av Afrika. Å andra sidan kan det bli problematiskt 

när dessa faktorer fungerar som en generalisering av hela Afrika. Om det är diskursen kring 

fattiga och outvecklade låginkomstländer som ges tolkningsföreträde i samband med annan 

etnicitet än den vita västerländska kan en skev världsuppfattning överföras till barnen i 

förskolans kontext. Resultatet kan bli att det vita västerländska betraktas med en högre 

maktstatus då barnen använder litteraturen för att förstå sin sociala omgivning i och utanför 

förskolan samt för att skapa sin egen barnkulturella kompetens (Simonsson, 2004). Intressant 

blir också att beakta att det inom en svensk kontext finns flertalet barn som lever på 

existensminimum, men det är inte företrädesvis dessa barn som synliggörs i en vit 

västerländsk barnlitteratur utan istället är det medelklassen. Förekomsten av diskursen kring 
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låginkomstländer i samband med annan etnicitet än den vita västerländska när denna 

porträtteras utanför västerlandets gränser kan kopplas samman med att dagens västerländska 

samhälle fortfarande präglas av det arv och de maktrelationer som skapades under 

kolonialtiden (Molina & de los Reyes, 2005). Följden kan bli att läsaren får möjlighet att 

skilja mellan vi och dom vilket kan resultera i att skillnader blir socialt rankande och således 

förknippas med olika maktförhållande, något som skedde i samtalet kring litteratur i Eriksson 

och Aronssons (2005) studie. Då förskolan aktivt ska motverka alla former av diskriminering 

baserat på bland annat etnicitet (Skolverket, 2018) kan det betraktas som problematiskt att det 

fattiga och outvecklade lyfts fram när annan etnicitet än den vita västerländska framställs 

utanför västerlandets gränser. Om det företrädesvis är denna skildring som barn möter av 

låginkomstländer så kan det verka för att skapa och upprätthålla ideologiska värden och 

ojämna maktförhållande vilket i slutänden kan genera att de västerländska länderna ges mer 

makt. Likaså kan det genera att det fattiga och outvecklade i en diskurs kring 

låginkomstländer innebär att subjekteten tillhörande en annan etnicitet än den vita 

västerländska positioneras med lägre maktstatus kontra de vita västerländska subjekteten.  

 

Effekten av stereotypa föreställningar i text och bild kan bli att läsaren får möjlighet att 

definiera sig egen makt samt den vita västerländska människans makt gentemot annan 

etnicitet än den vita västerländska. Böcker med handling placerade långt ifrån Sverige kan 

också ge läsaren möjlighet att skilja mellan vi och dem vilket skedde i Eriksson och 

Aronssons (2005) studie. Således kan det skapa en diskurs kring vi kontra den andre. En 

ojämn maktstatus kan uppstå när annan etnicitet än den vita västerländska kan ses som en 

annan part. Förekomsten av stereotypa föreställningar i text och bild i barnböcker i förskolans 

kontext kan alltså skapa en diskurs kring annan etnicitet än den vita västerländska som kan 

benämnas som den andre.  Å ena sidan kan detta betraktas som att denna diskurs upprätthåller 

en redan ojämn maktfördelning i samhället (Fairclough, 2001; Jørgensen & Phillips, 2002). Å 

andra sidan framkom det i en studie att barn inte upplevde symboler, storlek samt 

positionering lika betydelsefullt i barnböckerna som karaktärernas handlingar, ansiktsuttryck 

samt kroppshållning (Wilson, Falcon & Martinez, 2014). Med detta i åtanke kanske inte 

ideologiska uttryck i bilder, så som exempelvis sked, toalett och hygienartiklar är något som 

barnen i verksamheten lägger så stor vikt vid. Däremot kan förekomsten av sådana aspekter i 

barnlitteraturen vara problematiska även om barnen i förskolan inte uppmärksammar dem på 

egen hand. Av skälet att förekomsten av dem är något som barnen kanske blir vana vid och 

således tar som givna aspekter gällande framställningen av annan etnicitet än den vita 
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västerländska under sin uppväxt. Således kan det upprätthålla problematiken. Därutöver 

menar Wilson et al. (2014) att förskollärare har en viktig roll i att uppmärksamma barn på 

subtila detaljer i böcker vilket i denna studie blir relevant att lyfta då studien inte belyser hur 

arbetet med böckerna sker i verksamheten. Stereotypa framställningar i böcker kan mycket 

väl vara något som uppmärksammas i samtal mellan barn och pedagog vilket då också kan 

göra dess förekomst problematisk om de inte utmanas. I relation till några av böckerna blir 

pedagogens roll kanske extra viktig i att utmana de ideologiska uttrycken i bilderna då annan 

kultur ibland kan ses som outvecklad och skild från den vita västerländska. Sålunda kan det 

ses som problematiskt då det kan förmedla en bild till barnen att det är den vita västerländska 

kulturen som är eftersträvansvärt vilket följaktligen också kan positionera subjektet av annan 

etnicitet än den vita västerländska med en lägre maktstatus.  

 

I studiens resultat återfanns också böcker där det mest framträdande draget var att annan 

etnicitet än den vita västerländska i princip kunde ses som en assimilerad karaktär. Då 

kulturella referenser och ideologiska aspekter saknas kan det också innebära en maktordning 

som är jämbördig med det vita västerländska subjektet vilket kan ses som en diskurs som en 

del av den vita västerländskheten vilket till viss del återfanns även i Eilards (2008) resultat. 

Värt att poängtera med dessa böcker var att de alla utspelade sig i en vit västerländsk kontext 

vilket å ena sidan kan föranleda en tolkning av att den vita västerländska kulturen kan 

betraktas som något eftersträvansvärt varvid subjektet till stor del frigörs från ideologiska och 

kulturella markörer. Å andra sidan finns det många mörkhyade personer som identifierar sig 

som etniskt svenska varvid böckerna då kan fungera som igenkännande. Å ena sidan kan den 

förhållandevis genomgående avsaknaden av stereotypa framställningar och ideologiska 

markörer i synliggörandet av annan etnicitet än den vita västerländska i denna diskurs ses som 

positiv. Detta då ett jämlikt maktperspektiv mellan etniciteter kan bli synligt för barnen. Å 

andra sidan kan det betraktas som negativt då det endast är genom assimilerade karaktärer 

som ett jämlikt maktperspektiv synliggörs och inte genom de karaktärer där tydliga kulturella 

referenser finns. Resultaten kan bli att det vita västerländska betraktas som eftersträvansvärt 

och således är det också det perspektiv som i slutänden ges mest makt.    

 

Gällande just den visuella framställningen visar tidigare forskning att bokens bilder har stor 

relevans för barns förståelse av bokens sammanhang (Björklund, 2008; Simonsson, 2004; 

Wilson et al., 2014; Turan & Ulutas, 2016). Barn nyttjar också den visuella kommunikationen 

i högre utsträckning än det skrivna ordet (Simonsson, 2004). Med dessa aspekter i åtanke blir 
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det intressant att den visuella delen i empirin ibland kunde ge uttryck för stereotypa 

föreställningar kring annan etnicitet än den vita västerländska i bland annat framställningen av 

frisyrer, levnadsstandard, hygienartiklar och redskap. Även då dessa stereotypa föreställningar 

inte alltid uttrycktes textuellt gjordes de ändå tillgängliga för barnen via den visuella 

presentationen. Med bildernas hjälp kan alltså karaktärernas subjektspositionering påverkas 

vilket kan resultera i att annan etnicitet än den vita västerländska kan föranleda en lägre 

maktstatus. Både gentemot det vita västerländska samhället men också gentemot läsaren själv. 

Således påvisar det att text och bild inte alltid stämmer överens som också framgick av 

tidigare forskning (Turan & Ulutas, 2016). Däremot fanns det exempel i föreliggande studie 

där text och bild representerade varandra och således bör inte olika budskap gällande 

subjektspositionering utefter text och bild förmedlas till barnen i dessa fall.  

 

Den övervägande majoriteten av den undersökta litteraturen i studien speglade karaktärer som 

representerar den vita västerländska etniciteten. Vilket stämmer överens med att majoriteten 

av den fiktiva världen fortfarande är vit (Dyer, 1997; Yokota, 2015). Således är det den vita 

västerländska diskursen som har tolkningsföreträde i förskolans kontext vilket också 

framställer det vita västerländska som norm i enlighet med Dyers (1997) resonemang. Värt att 

ta i beaktande är att barnen i förskolans verksamhet kanske inte på egen hand märker av alla 

aspekter i litteraturen som omnämnts i studiens analys. Däremot kan framställningen av annan 

etnicitet än den vita västerländska sedan följa barnen genom livet vilket kan resultera i olika 

ideologiska effekter som verkar för att skapa och upprätthålla ojämna maktförhållanden i 

samhället. Därutöver är de sex böcker som ingått i den kvalitativa analysen alla författade på 

2000-talet vilket följaktligen innebär att det koloniala arvet fortfarande kan ses som en del av 

dagens samhälle.  

 

7.2 Metoddiskussion och studieförfattarens roll 
En kritik mot den valda vetenskapsteoretiska utgångspunkt lyfts av Jørgensen och Phillips 

(2002) då de menar att trots att Fairclough betraktar diskurser som det som formar världen 

blir Faircloughs modell för CDA bristfällig i att synliggöra nya kunskaper kring samhällets 

sociala strukturer. Vilket förklaras genom att Faircloughs analys relateras till enstaka texter. 

Jørgensen och Phillips menar att det blir lättare att förändra den sociala världen om diskurser 

analyseras från en större variation av texter.  Med detta i åtanke blir den metodologiska 

utgångspunkt relevant då empirin styrt resultat och analys i studien. Empiri som återfinns i 

föreliggande studie har valts ut utifrån det material som gjorts tillgängligt via de två aktuella 
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förskolorna. Således är det olika typer av böcker som ligger till grund för empirin vilket också 

kan ses som något som ger en större variation till materialet. Följaktligen kan det ses som att 

det funna resultatet får högre relevans.  

 

Den valda modellen för textanalys visades sig vara onödigt detaljerad på vissa punkter. Detta 

då inte alla delar av modellen gick att applicera på empirin. Dock var det inget som kunde 

framgå av den provanalys som föregick studien då modellen inte kunde användas i sin helhet 

på alla texter i analysen. Modellen var endast ett sätt att lyfta fram de aspekter som förekom i 

varje enskild text i empirin. Det målinriktade urvalet av det kvalitativa materialet innebär 

också att studiens resultat inte kan generaliseras (Bryman, 2016). Däremot var detta inte 

intentionen i studien utan i enlighet med studiens syfte var det att synliggöra och undersöka 

hur annan etnicitet än den vita västerländska representeras i den barnlitteratur som görs 

tillgänglig för barnen. Således innebär det att den tillgängliga barnlitteraturen på de två valda 

förskoleavdelningarna inte nödvändigtvis är representativ för andra förskoleavdelningar. 

Däremot visar den valda metodologiska utgångspunkt hur det kan se ut inom verksamheten 

vilket också ökar dess relevans som metod i denna studie. Vidare var metoden CDA relevant i 

förhållande till förändringsaspekten inom paradigmet, innebörden av detta i föreliggande 

studie diskuteras i kommande avsnitt för didaktiska implikationer.  

 

Ytterligare kritik mot CDA som utgångspunkt ges av Wodak och Meyer (2016) då de menar 

att den individ som genomför analysen måste vara medveten om att arbetet drivs av sociala, 

ekonomiska och politiska motiv. Under arbetets gång har jag som författare försökt ha detta i 

åtanke då jag framskev analysen. Jag har försökt att vända och vrida på de begrepp jag använt 

mig av för att inte själv ge uttryck för stereotypa begrepp och förklaringsmetoder som kan 

betraktas som ideologiskt laddade. Som exempel på detta kan nämnas diskursen om 

låginkomstländer initialt kallades för diskursen kring tredje världen. Det krävdes många 

genomläsningar av analysen och mycket reflektion innan jag insåg att mitt val av att initialt 

namnge just denna diskurs kunde relateras till mitt eget koloniala arv. Och att jag genom att 

ha kvar detta namn hade verkat för att föra vidare de maktrelationer som finns förgivettagna 

inom diskursen. Därutöver inser jag att mitt val av att lyfta annan etnicitet än den vita 

västerländska inneburit att jag tagit på mig ett par kritiska glasögon då jag analyserat hur 

fenomenet framställs i den tillgängliga empirin. Detta då jag till viss del drivits av motivet av 

syfte och frågeställningar i föreliggande studie vilket enligt Wodak och Meyer (2016) också 

sker inom den övriga akademiska världen. Följaktligen anser jag inte att min intention att vilja 
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besvara syfte samt forskningsfrågor i föreliggande studie inneburit att jag varit för subjektiv i 

framställandet av analysen utan att jag istället följt formen för CDA, att undersöka, utmana 

och synliggöra det förgivettagna (ibid.). Således har jag också försökt att belysa olika sätt att 

tolka det empiriska materialet i analysen varvid det blir läsarens uppgift att bilda sig en 

uppfattning om materialets relevans.  

 

Jag identifierar mig själv som tillhörande av en vit västerländsk etnicitet vilket innebär att jag 

kanske inte fullt ut förstår implikationerna av hur annan etnicitet än den vita västerländska 

framställs i barnlitteraturen. Just för att jag inte tillhör minoriteten själv. Det kan jämföras 

med Fords et al. (2019) resonemang om att litteratur som belyser ras och etnicitet ofta är 

skriven av personer som inte själva tillhör minoriteten vilket gör det viktigt att kontrollera att 

litteraturen är innehållsmässigt autentiskt samt att den inte förmedlar stereotypa 

föreställningar. Då jag inser att jag själv i viss mån påverkas av mitt koloniala arv kan jag inte 

garantera att jag lyckats nå dessa aspekter fullt ut. Däremot vill jag lyfta fram att jag dels 

funderat mycket över mitt eget sätt att skriva, dels att jag låtit andra personer läsa analysen 

under arbetes gång. Således har andra personer kunnat utmana mig i de resultat jag kommit 

fram till under arbetets gång vilket jag anser ökar trovärdigheten i studien. Däremot menar jag 

att jag som individ av den vita västerländska majoritetsetniciteten under min uppväxt själv 

stött på olika aspekter av framställandet av annan etnicitet än den vita västerländska i 

litteraturen. Aspekter som också framkommit i denna studie. Således är många av de aspekter 

jag lyft fram och belyst också aspekter som jag själv i viss mån tagit för givet i framställandet 

av annan etnicitet än den vita västerländska. Varvid det kan ses som beroende av de diskurser 

jag själv mött under min barndom och således blir de relevanta då jag själv varit barn inom 

förskolans kontext. Jag har genom analysen i denna studie synliggjort och utmanat det 

förgivettagna även för mig själv i enlighet med motivet för CDA. Gällande framställningen av 

analysen bör det också nämnas att jag inte nödvändigtvis kan garantera att en annan författare 

hade noterat exakt samma aspekter i materialet. Däremot anser jag att studien ändå är relevant 

forskningsmässigt då den kan fungera som en tankeställare kring hur annan etnicitet än den 

vita västerländska framställs i barnlitteratur. Förhoppningsvis kan studien inspirera till att fler 

perspektiv erbjuds, både till barnen i förskolans verksamhet men också till forskningsvärlden.  
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8 Slutsats 
Genom den kvalitativa innehållsanalysen av sammanlagt sex stycken barnböcker framkom det 

att annan etnicitet än den vita västerländska görs synlig i samband med den koloniala 

diskursen samt diskursen som en del av den vita västerländskheten. Därutöver kunde den 

koloniala diskursen vidare delas in i diskursen om låginkomstländer samt diskursen om den 

andre. Till det tillkom också diskursen om det vita västerländska subjektet som räddare. I 

studien framgick att ingen av dessa diskurser kunde ses som helt fria från stereotypa 

föreställningar och ideologiska värden vilket kan ses som att dagens samhälle fortfarande 

påverkas av det koloniala arvet. Således kan det bidra till att ett ojämnt maktperspektiv kan 

göras tillgängligt för barnen i förskolans verksamhet. Genom att inte närma sig och diskutera 

dessa aspekter i barnlitteratur synliggörs de inte heller vilket kan resultera i att dolda 

ideologiska värden och implicita ojämna maktförhållanden upprätthålls och fortgår. Det 

koloniala arvet behöver synliggöras och utmanas för och tillsammans med barnen i förskolans 

verksamhet, ett arv som också påvisats i studiens resultat. Om det får fortsätta att gå obemärkt 

förbi kommer heller ingen förändring att ske vilket kan innebära att dessa diskurser kan 

komma att fortgå även i nästkommande generation. I föreliggande studie är det 

barnlitteraturen som lyfts fram och genom att aktivt granska och utmana denna kan det 

fungera som ett första steg för att nå ett mer jämlikt samhälle.  

 

9 Didaktiska implikationer  
Det är det koloniala arvet och olika diskurser kring annan etnicitet än den vita västerländska 

som synliggjorts i denna studie samt hur de gjorts tillgängliga för barnen i förskolan genom 

barnlitteraturen. Detta för att utmana de tillgängliga diskurserna genom att lyfta fram sådant 

som kanske kan gå obemärkt förbi om det inte aktivt synliggörs. Då både det textmässiga och 

bildmässiga innehållet tillsammans men också var för sig kan förmedla stereotypa 

föreställningar och generar ideologiska värden blir hela bokens innehåll av vikt. Intention 

med studien är inte att avskräcka pedagoger från att synliggöra annan etnicitet än den vita 

västerländska för barnen i verksamheten, utan istället medvetengöra att innehållet bör 

granskas och utmanas för att på så vis undvika både skapandet och upprätthållandet av ett 

ojämnt maktperspektiv. Detta kan vara ett arbete som kan ske tillsammans med barnen -att 

tillsammans belysa, undersöka, utmana och reflektera över hur annan etnicitet än den vita 

västerländska framställs. På samma vis som exempelvis flickors kontra pojkars roll i 

litteraturen sett ur ett genusperspektiv. Föreliggande studie kan också synliggöra relevansen 

med att erbjuda ett bredare perspektiv på hur annan etnicitet än den vita västerländska 
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framställs utanför västerlandets gränser, för att på så vis motverka en generalisering av 

levnadsstandard och världsbild i andra världsdelar. Studien kan fungera som ett sätt att 

synliggöra dolda maktförhållanden och implicita innebörder i barnlitteraturen för det 

pedagogiska fältet. Kanske kan studien också fungera som en inspiration för att våga 

synliggöra, utmana och reflektera över diskurser kring annan etnicitet än den vita 

västerländska även i andra sammanhang än i litteraturen.   

 

10 Förslag till vidare forskning 
I denna studie är det endast hur den tillgänglig fysisk litteratur framställer annan etnicitet än 

den vita västerländska som undersökts varvid det skett en diskussion hur det kan påverka 

barnen. Denna studie påvisar alltså inte barns faktiska uppfattningar om de olika diskurser 

kring annan etnicitet än den vita västerländska som synliggörs genom barnlitteraturen. Därför 

är det relevant att fortsatt forskning sker för att undersöka vad barn egentligen uppfattar och 

tar till sig via dessa diskurser samt hur det påverkar en ideologisk uppfattning om annan 

etnicitet än den vita västerländska. En sådan studie kan innebära flera etiska hinder, däremot 

kan den ändå vara nödvändig för att en verklig förändring ska ske.  

 

Därtill bör det även ske mer omfattande forskning över hur annan etnicitet än den vita 

västerländska framställs i litteratur tillgänglig för förskolebarn. För att på så vis erbjuda en 

större bredd på olika perspektiv än vad som skett i denna studie. Således kan också en 

generalisering av forskningsresultaten nås. Därutöver föreslås det i denna studie att vidare 

analyser av barnlitteratur sker för att på så vis komma fram till förslag på litteratur som inte 

förmedlar stereotypiska föreställningar eller kan föranleda ideologiska effekter i förhållande 

till hur annan etnicitet än den vita västerländska framställs utanför västerlandets gränser, 

vilket det pedagogiska fältet kan dra nytta av.  
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Bebbe och 
fina kroppen 

Nej Nej Nej Nej 

Marie Bosson 
Rydell & 
Eva-Marie 
Wadman, 
pub. 2017 

Vilda säger 
NEJ! 

Nej Nej Nej Ja 

Arne Norlin 
& Jonas 
Burman, pub. 
1997.  

Halvan: Här 
kommer 
bärgningsbilen 

Nej Nej Nej Nej 



Embla Sue 
Panova, 
Jessika Linde 
& Moa Graaf, 
pub. 2018 

Nu ska vi 
prata! Sjuk 

Ja Nej Nej Ja 

Eva Eriksson 
& Lisa 
Moroni, 2017 

Julia hjälper 
till 

Nej Nej Nej Nej 

Paul 
Stickland, 
pub. 1986 

Brandbilar 
och andra 
arbetsfordon 

Nej Nej Nej Nej 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 
Samtyckesblankett   
 

Till personalen på avdelningen 
 
Jag är student vid Högskolan i Halmstad och jag kommer att skriva mitt examensarbete i 

förskollärarprogrammet kring barnlitteratur. Jag önskar därför komma ut till er verksamhet för 

att undersöka de barnbokstitlar ni för tillfället har på avdelningen. Detta material kommer jag 

sedan att använda till en kvalitativ analys gällande vilka uppfattningar som förmedlas till barn 

via litteratur. Besöket kommer att gå till som så att jag kommer ut och samlar in information 

om barnböckerna på er avdelning, titlar, författare och utgivningsår. Till detta arbete lånar jag 

gärna ert personalrum eller liknande så att jag inte stör er verksamhet. Besöket beräknas att ta 

cirka 4 h och ni i personalen behöver inte assistera mig under denna tid utan jag samlar själv in 

materialet och hanterar det. Det empiriska materialet kommer sedan att finnas tillgängligt via 

mitt sammanställda examensarbete vilket jag gärna bifogar till er vid kursens slut om så önskas, 

då jag hoppas att det kan bidra med kunskap gällande val av litteratur i verksamheten.  

 

Det insamlade materialet kommer endast att användas i mitt examensarbete och det kommer 

inte heller röja förskolans eller personalens identiteter. Er medverkan är frivillig och ni har rätt 

att när som helst avbryta ert medverkande. 

 

Vid frågor så hör gärna av er! 

 

Kontaktuppgifter till författare                                                     Kontaktuppgifter kursansvarig   

 

 

 

 
 

 

  

JA, jag/vi ger tillstånd att studenten får inhämta information om boktitlar i 
verksamheten.  
 
Förskolans namn: ……………………………………………………………………….. 
 
Förskollärares namnteckning: ………………………………………………………….. 
 
Datum: …………………………………………………………………………….......... 
 
 
 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jannika Broman Nilsson


