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Abstrakt 
 
Alla barn kommer till skolan med en förförståelse, vilken innefattar normer och värderingar 
samt verklighetsuppfattningar. Skolan har i uppdrag att i undervisningen utgå från barns 
tidigare erfarenheter. Detta är också särskilt viktigt inom den tidiga läsinlärningen, som börjar 
i skolår 1, eftersom läsförståelsen är beroende av att barn får läsa texter med ett innehåll som 
de kan relatera till. Eftersom familjen är central i ett barns liv är det intressant att undersöka 
hur just denna skildras i skolans undervisning, eller mer specifikt i material som används i den 
tidiga läsinlärningen. I Sverige finns fem dominerande läromedelsförlag, varav fyra ger ut 
läsläror. I denna studie har förlagens senast utgivna läsläror analyserats. Syftet med studien 
har varit att undersöka familjediskursen i dem och i vilken mån den återspeglar verkliga 
förhållanden i barnfamiljer. Detta har gjorts med hjälp av en analysmodell inspirerad av 
diskursanalys och ideologikritisk textanalys. Resultatet av analyserna har visat att 
samhälleliga förhållanden som uppfattas som självklara reproduceras i läslärorna: 
kärnfamiljen är norm och mamman tycks vara viktigare för familjen än pappan.  
 
 
 
 
 
Nyckelord: basläromedel, familj, familjediskurs, förförståelse, läsförståelse, läsläror, 
textanalys 
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1 Inledning 
 
Jag vet hur det är, sa Danne. Morsan blir helgalen om jag glömmer nåt. I går glömde jag att  
hämta syrran på dagis. Då fick jag en fet smäll. (Nilsson, 2007, Förstagluttarna C:75) 

 
– Det var Maias bebis, säger mamma. Hon heter Alice. 
– Vem är hennes pappa då? undrar Kråke 
– Pappan heter Willy, men de bor inte ihop. Maia bor med Anki, så Alice har två mammor. 
– Kan man ha det? undrar Kråke 
– Ja, ibland är det så att två tjejer eller två killar trivs bättre ihop än en tjej och en kille. Det viktiga 
är ju att man tycker om varandra och kommer överens. (Bosson Rydell & Lindholm, 2008, Kråkes 
familjer:15) 
 
Nästan alla träd hade fallit. Träden som farfarsfar planterat låg huller om buller. Man kunde inte 
köra på vägen, för det låg träd överallt. Pappa tog motorsågen och gick ut och röjde. 
     Vi grät och var ledsna. 
     – Vi borde kanske flytta härifrån, sa mamma. 
     – Nej, vi stannar, sa jag [ett utav barnen].  
     – Vi planterar ny skog, sa pappa. Träden växer långsamt, men de växer. (Bross, Hansen & 
Rosvall, 2008, LäsDax2:81) 

 
Alla barn kommer till skolan med en förförståelse, en referensram, som innefattar normer och 
värderingar samt verklighetsuppfattningar. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, står det att skolans undervisning:  
 

… skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Utbildningsdepartementet, 2006:4) 

 
Därmed måste skolan ta hänsyn till elevernas bakgrund och förförståelse av världen. Detta är 
också särskilt viktigt inom den tidiga läsinlärningen. I skolår 1 börjar den organiserade och 
institutionaliserade läsinlärningen och innan skolår 2 bör alla elever ha en automatiserad 
avkodning, det vill säga de bör kunna läsa utan större ansträngning (Lundberg & Herrlin, 
2003:18 ff.). Läsförståelsen är beroende av att barn får läsa texter med ett innehåll till vilket 
de kan relatera sina egna erfarenheter. Eftersom familjen är så central i ett barns liv är det 
intressant att undersöka hur just denna skildras i skolans undervisning, eller mer specifikt i 
den tidiga läsinlärningen. Vid sidan av detta har ett intresse för läsinlärning och förför-
ståelsens betydelse för denna inspirerat till undersökningen.  
     Nästan alla lärare använder läroböcker i sin undervisning och förväntar sig att dessa ska 
svara mot skolans styrdokument (Englund, 1999:339), men med en text kommer alltid ett 
budskap och pedagoger måste vara medvetna om vilket budskap de läromedel de använder 
förmedlar. Oavsett hur de är uppbyggda och oavsett vad som står i läroböckerna kan sägas att 
skolan ställer sig bakom deras innehåll när de väl används i undervisningen. Genom 
läromedlen kan samhälleliga förhållanden skildras och uppfattas som självklara, och där-
igenom reproduceras. Av denna anledning ämnar föreliggande studie undersöka familje-
diskursen i några basläromedel för skolår 1 och 2.  
     Uppsatsen inleds med en bakgrund där begrepp och statistik gällande barnfamiljer samt 
teorier om familjens funktion först presenteras. Vidare ges information om läsinlärning följt 
av resonemang kring den pedagogiska textens innebörd och utseende. Därpå följer studiens 
syfte och frågeställningar varpå ett avsnitt om tidigare forskning tar vid. Efter en redogörelse 
för undersökningens teoretiska utgångspunkter och metod presenteras i kapitel 2 resultatet av 
de fem analyser av basläromedel som gjorts. Av dessa har den första analysen gjorts gemen-
samt av uppsatsens båda författare. För de båda därpå följande analyserna har Rebecca Köhn 
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ansvarat, medan Camilla Gunnarsson i sin tur har ansvarat för de båda senare. I det avslutande 
kapitlet sammanfattas och diskuteras analysresultaten. 
 

1.1 Bakgrund 
Nedan presenteras uppgifter om barnfamiljer i Sverige idag, förförståelsens betydelse för 
läsinlärning samt vad som kännetecknar pedagogiska texter och läromedel samt hur dessa tre 
aspekter är sammanlänkade. 
  

1.1.1 Barnfamiljer och deras strukturer 
I dagens samhälle finns många olika familjekonstellationer. Kärnfamiljen är den vanligaste 
familjeformen i Sverige (Statistiska centralbyrån [SCB], www., 2009-10-12), bland övriga 
familjetyper, så som ensamstående föräldrar och ombildade familjer. Innan barn kommer till 
skolan har familjen varit den primära socialiseringsarenan. Som uppsatsens inledande citat 
visar har alla någon relation till begreppet familj, vare sig det är en positiv eller negativ 
relation. Av denna anledning är familjen central i barns liv. Den egna familjeformen ligger 
därför också närmast då familj diskuteras, men trots detta utgår mångas föreställningar om 
familjen från kärnfamiljen, bestående av två gifta, heterosexuella föräldrar med biologiska 
barn, som också har blivit en symbol för familj (Johansson, 2009:82 ff.). Familj blir därmed 
både något som en person är del av, men också något som denne har föreställningar om. Varje 
individ har alltså både en verklig familj och en tänkt idealfamilj (Bäck-Wikund, 2003:22 f.). 
Dessa familjeformer behöver inte vara överensstämmande, då föreställningen om den ideala 
familjen bland annat skapas av individen själv, men också genom att han eller hon upprepade 
gånger möter liknande, normerande föreställningar om vad en familj är. 
     Familjediskursen, det vill säga sätt att tala om och förstå familjebegreppet, inbegriper en 
förståelse av olika begrepp relaterade till familj och hur verkliga familjer kan se ut. Det krävs 
alltså en insikt i övergripande familjebegrepp och en överblick över familjers utformning. Ett 
försök att skapa en sådan överblick över familjediskursen i det svenska samhället kommer här 
att göras.  
     Familjers sammansättningar är komplexa och ser olika ut. Det medför också att det finns 
olika föreställningar hos barn om hur en familj ser ut. Oavsett sammansättning ses den dock 
som central i barns tillägnande av normer och värderingar (Bäck-Wiklund, 2003:18). Det är 
familjen som står för barnets primära socialisation (Evenshaug & Hallen 1992:34 ff.; Säljö, 
2000:40 f.). Socialisation kan ses som en process genom vilken individer ”tillägnar sig en 
bestämd grupps eller kulturs värderingar och livsmönster” (Evenshaug & Hallen, 1992:31, 
kursivering i original). Förutom att familjen har en central roll som primär socialisationsarena 
menar Oddbjørn Evenshaug och Dag Hallen (1992:34 ff.) att familjen också bör fungera som 
ett filter. Med familjens filterfunktion avses att det är i samspel med familjen som barnen 
skapar sig en referensram. Roger Säljö (2000:40) menar att barnet i tidiga år inte kan ta 
avstånd från de normer och värden som de vuxna i barnets närhet tillhandahåller. På detta vis 
blir familjens filterfunktion både ett sätt att förmedla det som familjen vill förmedla till barnet 
och ett sätt att filtrera bort sådant som inte överensstämmer med föräldrarnas världsåskådning. 
De delar av olika diskurser som barn får ta del av bestäms därmed till stor del av vad 
föräldrarna vill förmedla. Den referensram som barnet får genom den primära socialisationen 
kommer att påverka de sekundära socialiseringsprocesserna, till vilka skolan, i motsats till 
primärgruppsmedlemmar, hör.  

En primärgrupp är en grupp individer som har så nära och personliga kontakter till ett barn 
att de påverkar den primära socialisationen (Nationalencyklopedin, www., 2009-10-01). 
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Primärgruppen kan därför bestå av till exempel familj och vänner, men i denna uppsats 
kommer det dock att göras en åtskillnad mellan familj och primärgrupper, för att lättare kunna 
åskådliggöra familjestruktur. Familj syftar här på någon av nedan presenterade familje-
konstellationer, det vill säga familj tar sin utgångspunkt i barnets hushåll. Med primärgrupp 
åsyftas personer som inte ingår i barnets hushåll, men som är del i barnets sociala nätverk och 
som kan sägas påverka den primära socialisationen, där av ordet primärgrupp. Därmed räknas 
begreppet här till familjediskursen. 
     Enligt SCB:s rapport Barn och deras familjer 2006 (2007:17) var 68 % av barnfamiljerna, 
med barn mellan 0 och 17 år, i Sverige traditionella kärnfamiljer. Med traditionell kärnfamilj 
menas en ”familj med sammanboende föräldrar där alla hemmaboende barn är gemensamma 
(inkl. adoptivbarn)” (SCB, 2007:17). I föreliggande studie kommer begreppet kärnfamilj att 
användas enligt denna definition.  

Under efterkrigstiden har stora förändringar skett inom familjediskursen. Den familj som 
SCB benämner traditionell kärnfamilj, har stora likheter med den familjetyp som Talcott 
Parsons kallade den moderna familjen i början av 1950-talet (refererad i Roman, 2003:43 ff.). 
Enligt Parsons (1964:58 ff.) består kärnfamiljen av mamma, pappa och gemensamma, bio-
logiska barn. Mamman är framförallt den som ska möta familjens expressiva, emotionella, 
behov och vårda dess inre relationer. Pappan har en mer instrumentell roll, det vill säga han 
ansvarar för sociala relationer utanför familjen och har det ekonomiska ansvaret. Könsrollerna 
är på detta vis väl uppdelade, även om Parsons betonar att detta inte innebär att inte båda 
föräldrarna har både expressiva och instrumentella funktioner. Han ser också familjen som en 
viktig del i det större samhällssystemet, där familjens roll är att förmedla rådande normer och 
värderingar så att den samhälleliga ordningen upprätthålls.1  

Även om Parsons kärnfamilj fortfarande är den vanligaste familjekonstellationen i Sverige 
är synen på könsroller inom den inte densamma. Föreställningar om män som familje-
försörjare och kvinnor som ”hemmafruar” är inte längre givna. Enligt SCB:s rapport 
(2007:16) hade 80 % av mödrarna och 90 % av fäderna till barn mellan 0 och 17 år arbete år 
2006. Dock var det vanligare att mammor arbetade deltid än att pappor gjorde det. Detta visar 
på kvinnans förändrade roll i samhället, från hemmafru till förvärvsarbetande. Kvinnor delar 
därmed i större utsträckning rollen som ekonomisk familjeförsörjare med mannen, men hon 
har inte övertagit detta ansvar. Även tankar om vad föräldraskapet, kanske framförallt fader-
skapet, innebär har genomgått förändringar. Pappor visar ett större intresse för sin föräldra-
uppgift och för vardagssysslor (Stahlman, 1998:90), och det finns en större förväntan på 
pappor att de ska delta i familjelivet och omvårdnaden av barnen (Plantin, 2003:143). Detta 
skulle kunna härledas just till att kvinnorna arbetar mer utanför hemmet än vad de tidigare 
gjort.  

Förändringarna inom familjen, menar Thomas Johansson (2009:50), kan delvis förklaras 
med de samhällsförändringar som skett framförallt sedan 1970-talet. Han menar att 
samhälleliga förändringar, så som ökningen av kvinnor i yrkeslivet, lett till ett reflexivt ut-
rymme, vilket möjliggör för individer att bestämma själva över sin inställning till familjen. Att 
nära en tredjedel av barnfamiljerna i Sverige inte längre är kärnfamiljer visar också att det 
finns alternativa familjeformer. 

Med grund i samhällets ökade individualiseringsprocess samt den ökade viljan att uppnå 
jämställdhet talar Johansson (2009:52 f.) om den könsneutrala familjen. Inom den köns-
neutrala familjen menar han att män och kvinnor medvetet delar upp familjearbetet men inte 
utifrån traditionella könsmönster. I stället pågår enligt Johansson ständiga förhandlingar 

 
1 Detta bör inte ses som en heltäckande beskrivning av Parsons teori om familjen och dess funktion. Istället 
används den för att sammanfatta synen på familj i början av efterkrigstiden. 
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mellan individer i en könsneutral familj om hur fördelningen av familje- och hushållsarbete 
ska se ut. Inom könsneutrala familjer finns därmed stort utrymme för de enskilda individerna 
som ingår i den. Ytterligare ett familjemönster som vuxit fram är den jämställda familjen 
(Johansson, 2009:63). I en jämställd familj har föräldrarna en stabil gemensam inkomst, 
flexibla arbetstider och framförallt en vilja att skapa en jämställd relation. Skillnaden mellan 
den könsneutrala och den jämställda familjen, utan att påstå att den ena inte samtidigt kan 
kombineras med den andra, är att det i den könsneurala familjen handlar om att skapa ett 
jämställt vardagsliv, medan det i det andra familjemönstret handlar om en ekonomisk och 
arbetslivsmässig jämställdhet. 
     Även om kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste familjeformen i Sverige finns också, 
som påpekats, flertalet andra familjekonstellationer. Några exempel som kan nämnas är 
ensamstående föräldrar, familjehem2 och partnerskapsfamiljer/homosexuella familjer. Enligt 
Gayle Rubin (1975:180) är heterosexualiteten norm, och det medför att andra former av 
sexualitet blir avvikelser. Dock kan påpekas att Johansson (2009:78) menar att resultatet av 
individualiseringen i samhället också medfört en destabilisering av normer. Trots att hetero-
sexuella relationer fortfarande kan ses som norm, menar Johansson att denna norm nu ifråga-
sätts genom till exempel existensen av partnerskapsfamiljer/homosexuella familjer.  
     Det finns också ett växande antal familjer med styvmammor, styvpappor och styvsyskon 
(Roman, 2003:40). Utöver de 68 % barn som 2006 levde i kärnfamiljer, levde 8 % i 
ombildade familjer (SCB, 2007:17) med kärnfamiljsstruktur, här omnämnda som ombildade 
kärnfamiljer. SCB:s definition av ombildad familj är en ”familj med sammanboende föräldrar 
där ett eller flera barn är enbart kvinnans eller enbart mannens inklusive eventuella gemen-
samma barn” (2007:17). I denna uppsats kommer även familjer där båda föräldrarna har barn 
från tidigare förhållanden, som bor i det gemensamma hushållet, samt har eventuella gemen-
samma barn, att omnämnas som ombildade familjer. Kristina Larsson Sjöberg (2000:20) 
benämner det system där flera familjer, oavsett strukturer, ingår och barn utgör länken mellan 
dessa för länkade familjesystem.  

Antalet barn per familj varierar, vilket till viss del beror på familjestrukturen. För barn-
familjer är det vanligast att ha ett eller två barn, och i tvåbarnsfamiljer är det vanligast att 
barnen är av olika kön. I kärnfamiljer och ombildade familjer är antalet barn generellt högre 
än i familjer med ensamstående föräldrar, men i familjer med ensamstående mödrar är antalet 
barn i genomsnitt högre än i familjer med ensamstående fäder (SCB, 2007:18 ff.). Detta 
skulle kunna förklaras med att det är vanligast att barn bor kvar med sin mamma om för-
äldrarna separerar (Johansson, 2003:160; Larsson Sjöberg, 2000:16; SCB, 2007:65). 

I Sverige finns många barnfamiljer som har kopplingar till andra länder: 2006 var andelen 
barn födda utomlands eller födda i Sverige men med båda föräldrarna födda utomlands 15 % 
(SCB, 2007:33). Utöver detta hade 11 % av barnen en utomlandsfödd förälder. Detta innebär 
att drygt en fjärdedel av alla barn i Sverige år 2006 hade någon koppling till ett annat land. 
Att en person har anknytning till ett annat land kan bero på olika faktorer. Personer som 
kommer till Sverige från andra länder, oavsett om de kommer som flyktingar eller som 
immigranter, benämns oftast med begreppet invandrare. Dock finns ytterligare ett skäl till att 
barn kan ha anknytning till andra länder; de kan vara adopterade (SCB, 2007:15 ff.).  
     På nästa sida följer en sammanfattande lista över de olika familjebegrepp som definierats i 
detta avsnitt. 

 
 

 
2 Familjehem är den nya benämningen på fosterfamilj. Barn i ett familjehem benämns familjehemsbarn (SCB, 
pdf., 1999:15). 
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Sammanfattande ordlista över barnfamiljer 
 
Kärnfamilj: ”en familj där föräldrarna bor 
tillsammans och de hemmaboende barnen är 
gemensamma (inkl. adoptivbarn)” (SCB, 2007:17). 
 
Ombildad familj: en familj där en eller båda 
föräldrarna har barn från tidigare förhållanden, som 
bor i det gemensamma hushållet, samt där 
föräldrarna har eventuella gemensamma barn. 
 
Ombildad kärnfamilj: en ombildad familj med 
kärnfamiljsstruktur. 
 
Ensamstående förälder: en familj med en 
ensamstående förälder samt dennes barn. 
 
Länkat familjesystem: ett familjenätverk 
bestående av fler än en familj där barn utgör länken 
mellan de olika familjerna (Larsson Sjöberg, 
2000:20). 

Partnerskapsfamilj/homosexuell familj: en familj 
med samkönade föräldrar där dessa antingen ingått 
partnerskap eller är sambor och där barnet är den 
ene förälderns eller ett gemensamt barn. 
 
Familjehem: en familj som under en period tar 
emot ett eller flera barn som inte kan bo med sina 
biologiska föräldrar. Det är den nya benämningen 
på fosterfamilj (SCB, pdf., 1999:15, 21). 
 
Den jämställda familjen: en familj där föräldrarna 
har en stabil gemensam inkomst, flexibla 
arbetstider och en vilja att skapa en jämställd 
relation (Johansson, 2009:63).  
 
Den könsneutrala familjen: en familj där 
familjemedlemmarna delar upp familjearbetet, men 
inte utifrån traditionella könsmönster (Johansson, 
2009:52 f.). 

 
 
 
Efter denna genomgång av familjestrukturer som är relevanta i föreliggande uppsats kommer 
begreppet familj fortsättningsvis att syfta på barnfamilj. 
 

1.1.2 Erfarenhetens betydelse för läsförståelsen 
På 1970-talet började forskare se på läsning som något tvärvetenskapligt: att det både är en 
kognitiv och en lingvistisk process. Idag är dessutom kulturella och socioekonomiska faktorer 
naturligt integrerade i synen på läsning: vid sidan om textens svårighetsgrad beror det på 
läsares egna erfarenheter och kunskap om världen hur han eller hon förstår texten (Westlund, 
2009:72). 

Läsning kan enligt Karin Taube (1987:58) definieras som ”att få ut betydelsen av ett tryckt 
eller skrivet budskap”. Enligt henne ingår i läsningen två nödvändiga och av varandra 
beroende processer: avkodning (att kunna sätta samman bokstäver till ord) och förståelse. För 
att kunna ägna sig åt det viktiga vid läsning – läsförståelsen – måste avkodningen automati-
seras, vilket innebär att avkodningen inte får ta nämnvärd uppmärksamhet. Detta kan liknas 
vid att knyta skorna och att kunna cykla också blir automatiserade färdigheter efter tillräckligt 
övande (Elbro, 2004:37). Ingvar Bråten (2008:49 f.) belyser hur vägen till automatiserad 
avkodning går via mycken övning, mycken läsning och läsning av texter på rätt svårig-
hetsnivå. 

Eftersom avkodningen och förståelsen är avhängiga av varandra räcker det alltså inte med 
att bara kunna avkoda korrekt – det avkodade måste också förstås. En teori om hur detta går 
till är schemateorin, som går ut på att individer inom sig samlar sina erfarenheter i scheman 
som de sedan plockar fram då de behövs. Olika individer har således olika scheman för olika 
företeelser och fenomen, till exempel ett schema där erfarenheter och kunnande om begreppet 
familj finns samlade. När en person läser en text aktiveras det eller de scheman som denne 
finner mest lämpliga och ju mer texten stämmer överens med dessa scheman desto lättare är 
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det för personen att förstå vad denne läser (Brudholm, 2002:46 f.). Detta kan kopplas samman 
med det som kallas aktiv förhandskunskap, eller med ett enklare ord: förförståelse. För-
förståelse är den relevanta kunskap som en individ har om ett område och som aktiveras för 
att förstå det som hörs eller läses. Om den ska tillföra något måste förförståelsen aktiveras 
med en gång när läsaren tar del av information och i slutändan har den en otrolig betydelse för 
hur väl den lästa texten koms ihåg (Elbro, 2004:45). 

Följaktligen kan det sägas att det är viktigt att barn i den tidiga läsinlärningen får öva 
mycket på att läsa texter som har ett innehåll som de kan relatera till och som handlar om 
sådant som de har erfarenhet av, det vill säga texter om sådant som ligger dem nära. Att det är 
betydelsefullt för barns läs- och skrivinlärning att skolan tar tillvara erfarenheter från hem och 
familjeliv belyser Carina Fast (2007) i den etnografiska studien Sju barn lär sig läsa och 
skriva – familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Hon har undersökt hur 
skolan tar tillvara de erfarenheter som barn har av literacy3-aktiviteter från hem och fritids-
sysselsättningar och hennes resultat pekar på att lärare (skolan) inte låter alla barns erfaren-
heter få utrymme i undervisningen – och att erfarenheterna, och därmed också barnens egna 
identiteter, värderas olika och placeras hierarkiskt i lärarnas medvetande. 
 

1.1.3 Den pedagogiska texten 
Staffan Selander (1988:17) inbegriper i det som han kallar för pedagogisk text bland annat 
läroböcker, läseböcker eller undervisningsprogram på film. Det fundamentala med den 
pedagogiska texten är att återskapa eller reproducera befintlig kunskap – inte att skapa ny. 
(Naturligtvis kan kunskaperna vara nya för läsaren.) Det sker således ett urval och en av-
gränsning av vad som ska vara med. Detta struktureras därefter utifrån en pedagogisk tanke. I 
förhållande till andra texter är den pedagogiska texten, utifrån kriterier som Selander funnit, 
skapad för en bestämd institution och utöver detta karaktäriseras den av att moral är invävd i 
den kunskap som förmedlas. Baserat på teorin om skolans dolda läroplan, vilken kommer att 
presenteras längre fram, finns anledning att tro att de moraliska budskap som framhålls i 
pedagogiska texter kommer att vara präglade av dagens normer och det aktuella läget i 
samhället.  
     I en bilaga till den offentliga utredningen Läromedel – specifikt visar Selander (2003: 
217 ff.) skillnaden mellan läromedel och läroböcker: Läromedel är ett vidare begrepp som 
rymmer allting som används i undervisningssyfte. Det kan alltså sägas inrymma såväl läro-
böcker som vattenfärg och tallkottar, så länge det handlar om något som används i 
undervisningssyfte eller syfte att uppnå lärandemålen i skolan. Inom begreppet läromedel, 
fortsätter Selander, finns också underkategorin basläromedel, som Statens institut för 
läromedelsinformation (SIL), definierade år 1988. SIL menade att faktaböcker, grundböcker, 
kursböcker, basböcker, textböcker i språk samt bibeln är sådant som kan räknas till bas-
läromedel, men inte arbetsböcker, övningsböcker, hjälpmedel som psalmbok, ordlistor, 
grammatikor, ordböcker, antologier eller annat material att slå upp och söka information i. 
Inte heller menade de utgörs basläromedel av lärarhandledning, läseböcker från och med 
mellanstadiet eller övrigt material så som filmer eller datorprogram (Selander, 2003:219 ff.). 
För att kontrastera läromedel mot begreppet lärobok så är det, även om det finns många 
definitioner, något snävare än både läromedel och pedagogisk text. En lärobok är en lärobok 

 
3 Literacy har ingen exakt eller oproblematisk översättning till svenska, men kan sägas vara ett begrepp som 
innefattar läsa, skriva och tala i ett vidare och socialt sammanhang (Fast, 2007:33 ff.). För diskussioner kring 
literacy-begreppet se exempelvis Barton (1994) och Säljö (2005). 
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även utanför skolan. En skönlitterär text som används i undervisningen kan ses i kontrast till 
detta; i skolan är den ett läromedel, men utanför är den något annat. 
     1991 avvecklades SIL och läromedelsgranskningen flyttades istället över till det då nya 
Skolverket. Ett år senare lades dock ett förslag fram om att läromedelsgranskningen skulle 
upphöra och detta förslag godtogs. Detta innebär att inga läromedel längre granskas av staten. 
Ansvaret ligger idag istället på pedagogerna ute i verksamheterna (Johnsson Harrie, 2009:98 
ff.). 
     I motsats till SIL:s definition ingår i det som läromedelsförlagen idag kallar för bas-
läromedel, eller grundläromedel, till exempel arbetsböcker, lärarhandledningar, CD-skivor, 
datorprogram, övningsböcker etcetera. Basläromedel är då benämning på det material som 
ska användas inom ämnet svenska för den tidiga läs- och skrivinlärningen. I denna uppsats 
kommer läromedelsförlagens definition av basläromedel att vara den gällande och användas 
synonymt med läslära. I Sverige finns flertalet läromedelsförlag varav de fem dominerande, 
som står för nästan all läromedelsdistribution, är Liber, Studentlitteratur, Natur och Kultur, 
Gleerups samt Bonnier Utbildning (Eilard, 2008:26 f.). Av dessa ger alla utom Student-
litteratur ut läromedel för grundskolan (Brozin Bohman & Rudhe, 2009:30 ff.). I svenska för 
förskoleklass (F) till skolår 3 har Liber (www., 2009-10-07) och Gleerups (www., 2009-10-
07) åtta olika grundläromedel vardera, Natur och Kultur (www., 2009-10-07) har sex olika 
basläromedel och Bonnier Utbildning (www., 2009-10-07) har tre grundläromedel. 
     I de flesta basläromedel som ges ut idag finns texter med samma innehåll men olika 
svårighetsgrad. Dessa kan finnas i samma bok, det vill säga att det finns flera textnivåer på 
samma sida. Men det kan också vara så att de olika textnivåerna finns i separata böcker, men 
då fortfarande utgår från samma grundtext. Den eller de böcker där dessa texter finns kommer 
här att kallas för huvudbok/läsebok. 
     Förutom att basläromedel kan innehålla olika typer av komponenter, och därför ha olika 
uppbyggnad, kan de också baseras på någon av de två traditionella läsinlärningsmetoderna, 
syntetisk eller analytisk metod. Om inlärningen utgår från syntetisk metod börjar den med ett 
ords eller en texts delar, vilka kan vara bokstavsljud, bokstäver och stavelser, för att sedan 
sammanföras till en helhet, såsom ett ord eller en mening. Analytisk metod innebär det 
omvända; att läsinlärningen utgår från ord/ordbilder eller texter som sedan ”bryts ner” i delar 
Vanligt är dock att de båda metoderna kombineras (Ejeman, & Molloy, red., 1997:70 f.).  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Eftersom familj kan syfta på så många olika konstellationer blir en naturlig följd att det måste 
finnas en stor variation i barns förförståelse av hur en familj ser ut. Dessa borde rimligen 
också synas i skolans undervisning, då skolan ska ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter. 
Med utgångspunkt i förförståelsens betydelse för läsinlärningen och familjens centrala roll i 
barns liv är syftet med denna studie att undersöka hur familjer skildras i dagens läsläror. Här 
ämnas undersöka familjestrukturerna i böckerna just på grund av att igenkännande har 
betydelse för barns tillägnande av skriftspråket. Ingen studie med huvudsaklig fokus på familj 
har tidigare gjorts inom läromedelsforskningen i Sverige, även om familjestrukturer i läsläror, 
bland andra aspekter, övergripande har behandlats av Angerd Eilard (2008). Denna studie 
kommer dock att göra mer djupgående analyser av familjestrukturer och relationer inom dem. 
Dessutom anläggs här en pedagogisk infallsvinkel, vilket Eilard saknar.  
     Genom en studie av familjediskurser i läsläror kan barns olika familjesituationer, så som 
de skildras i basläromedlen, belysas och diskuteras. Detta är intressant eftersom familjen är så 
central i barns referensram och tidigare erfarenheter är så viktiga i den första läsinlärningen. 
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Som grund till denna undersökning ligger följande frågeställningar: 
 

- Hur ser familjediskursen, det vill säga sätt att tala om och förstå familjestrukturer och 
barns primärgrupper, ut i läsläror i svenska för skolår 1 och 2? 

 
- På vilket sätt kan familjediskursen i läsläror i svenska för skolår 1 och 2 sägas 

överensstämma med verkliga familjeförhållanden?  
 
Den första frågeställningen kommer i den analysmodell som används att brytas ner i smalare 
frågor som sedan används i textanalyserna. Den andra frågeställningen kommer att diskuteras 
med utgångspunkt i resultatet av den första frågeställningen.  
     Främst är det skriven text som ligger till grund för undersökningen, men utifrån ett vidgat 
textbegrepp kommer även bilder och illustrationer att inkluderas då de kan påverka tolkningar 
av det skrivna. 
 

1.3 Tidigare forskning 
Selander har undersökt och skrivit mycket om den pedagogiska texten och läromedel. Hans 
forskning är ytterst relevant för denna undersökning och har därför redan presenterats under 
”1.1.3 Den pedagogiska texten”.  
     Mycket har gjorts inom läromedelsforskning i vid mening och internationellt utgör tyska 
Georg-Eckert-institutet en samlingspunkt för läroboksforskning (Selander, 2003:210 f.). Inga 
ambitioner finns här att redogöra för den stora mängd studier som har gjorts inom läro-
medelsområdet. Dock kan hänvisas till Egil Børre Johnsens (1993) omfattande verk 
Textbooks in the Kaleidoskope, som beskriver skandinavisk, engelskspråkig, tysk och fransk 
läromedelsforskning fram till 1990-talet och därmed ger en god överblick. Det som fokuserats 
och på så vis utgör teman i verket är historia och ideologi i läroböcker, användningen av läro-
böcker samt läroböckers utveckling. Härutöver skänker Monica Reichenbergs (pdf., 2007) 
bibliografi Forskning om läromedel en ytterligare inblick i vad som finns att tillgå.  

Boel Englund (1999) behandlar i artikeln ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande” 
forskning kring läroböcker och läroboksstyrning. Hon menar att nästan alla lärare använder 
läroböcker och att dessa har inflytande på undervisningen. Dock kan graden av inflytande 
bero på olika faktorer, till exempel läraren eller skolämnet. Det har visat sig att lärare dess-
utom ofta anser att användandet av läroböcker garanterar att målen uppfylls. 

Här tar nu en genomgång av ett urval av forskning om läromedel inom svenska och 
svenska som andraspråk vid. Denna redogör för hur samhällsnormer och värderingar 
förmedlas genom läroböcker och på hur svenskämnet och dess läsläror förändrats över tid. 
Som avslutning presenteras den undersökning av Eilard (2008) som ligger närmast före-
liggande studie såväl i tid som innehåll. 

Jörgen Mattlar (2008) har undersökt hur ideologier produceras i fem olika läroböcker i 
ämnet svenska som andraspråk, främst riktade till ungdomar och vuxna, och ideologipro-
duktionens relation till målgruppen. Studien baseras på en ideologianalys av begreppen kön, 
etnicitet och klass, och hur dessa uttrycks i de undersökta läroböckerna. Det resultat Mattlar 
redovisar är att de intar olika ideologiska ståndpunkter, men att dessa kan identifieras på olika 
nivåer; allt från dolda till öppet uttalade. Trots att läroböckerna grundar sig i olika ideologier 
finner författaren att det ändå ges en relativt överensstämmande bild av hur det svenska sam-
hället ser ut och vad det vilar på för normer och värderingar. Han menar också att dessa 
framställs på ett sådant sätt att de blir dominerande och på så vis knappast lämnar något 
utrymme för andra åsikter och därmed försöker de assimilera in de utländska eleverna i det 

 12 
 



Nära och kära – En analys av familjediskurs i fem läsläror i ämnet svenska för skolår 1 och 2 
 

Camilla Gunnarsson 
Rebecca Köhn 
 
svenska samhället. Marie Carlsson (2003) har också hon, i en del av sin studie, undersökt och 
analyserat läromedel för ämnet svenska för invandrare. Hon har främst inriktat sig på arbete 
och utbildning och kommit fram till att böcker framställda under 1990-talet lägger stor tonvikt 
vid utbildning. Läroböckerna i hennes undersökning är skrivna utifrån ett svenskt perspektiv 
och förmedlar samhällets rådande värderingar, normer och synsätt. 

Läseböckers fostrande roll i äldre tider har behandlats på flera håll, bland andra av Jan 
Thavenius som ägnat sig åt svenskämnet, dess historia, uppbyggnad och utveckling i flera 
verk: I Modersmål och fadersarv (1981) ges en historisk inblick i den svenska skolan och 
undervisningen från medeltiden fram till modern tid. Här framgår bland annat att svenska som 
skolämne inte kan sägas ha varit självständigt och etablerat förrän i mitten på 1800-talet. I 
Klassbildning och folkuppfostran (1991) beskriver han hur svenska läseböcker för barn på 
1700-talet var översättningar från andra språk och hade ett starkt fostrande innehåll. 
Fostrandet levde kvar även i de läsläror som författades i Sverige för folkskolan under 1800-
talets andra hälft. Dessa fyllde en viktig funktion i kunskapsförmedlandet till eleverna, men 
enligt Thavenius gavs ett fostrande och moraliskt innehåll lika stort utrymme. Detta 
överensstämmer också med vad som framkommer i antologin Från Sörgården till Lop-nor 
(Ollén, red., 1996) som behandlar läseböcker kring år 1900. Dessa kan sägas ha fungerat 
samhällsfostrande och innehåller starka romantiserande och idealiserande skildringar av den 
svenska nationen. Att läroböcker även i dagens undervisning förmedlar dolda moraliska bud-
skap har, som ovan redan påpekats, Selander visat i sin definition av pedagogisk text. 

Åke Kussak (1999) har i ett historiskt perspektiv undersökt innehållet i läseböcker (här i 
betydelsen antologi) från åren 1950-1975 i svenska för skolår 7-9 och funnit att majoriteten av 
texterna inte i första hand är skrivna för skolelever i undervisningssituationer, även om själva 
böckerna är framställda för det. Kussak har funnit att läromedelsutgivarna påverkats av läro-
planerna och att de genrer som dominerar i läseböckerna är lyrik och fiktionsprosa. Under den 
undersökta perioden minskar lyriken successivt för att ge ytterligare plats åt fiktionsprosan. 
Essäer utgår helt, medan övrig sakprosa ökar något. I böckerna från 1970-talet skönjer Kussak 
ett mönster som vittnar om att allt fler texter skriva på annat originalspråk än svenska ökar. 
Han spekulerar vidare i huruvida förändringarna beträffande genreinnehållet i skolans böcker 
styrs av samhällets läsintresse i stort och om förlagens vinstintressen påverkar mer än själva 
läroplanerna och målen i skolan – det vill säga han menar att innehållet svarar mer mot vad 
lärare och elever vill läsa än bör läsa. 

Få studier har gjorts på läromedel för skolans tidigare år i allmänhet och dess läsläror i 
synnerhet. Här utgör Eilards undersökningar undantag. I artikeln ”Genus och etnicitet i en 
»läsebok» i den svenska mångetniska skolan” (2004) analyserar hon läseboken Första-
gluttarna av Moni Nilsson-Brännström. Samma läseboksserie som läseboken ingår i, Kom 
och läs!, utgör sedan utgångspunkt i Eilards avhandling Modern, svensk och jämställd – om 
barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962-2007 (2008) där hon, inspirerad av 
kritisk diskursanalys, visar hur samhällsstrukturer och normer för kön, klass och etnicitet har 
förändrats i svenska läseböcker för de första tre skolåren, från 1962 fram till 2007. Detta 
motiveras genom att texter kan ses som representanter för den omgivning de skapas i. Dock 
kan påpekas att Eilard inte har valt att analysera läsläror utifrån en pedagogisk tanke utan för 
att studera samhällsstruktur och förändringar i samhället. 

När det handlar om resultat kopplat till familj i avhandlingen visar Eilard att läseböckerna 
från 1960-talet, som till största del tillkommit under 1950-talet, står för en patriarkal 
genusdiskurs där enförsörjarfamiljen med hemmafru och välartade barn är den bild som 
skildras. Här finner Eilard tydliga gränser könen emellan och klara indelningar av ansvars- 
och arbetsuppgifter. Likaså visar 1960-talsböckerna markerade skillnader mellan barn och 
vuxna. Här börjar dock pojkflickan och den ”töntige” mansfiguren, som båda växer sig allt 
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starkare längre fram, att dyka upp. Efter 1960-talets någorlunda enhetliga framställningar 
märks i 1970-talets böcker en viss turbulens där olika samhällsideal överlappar varandra. Här 
dyker mjukismannen upp – ofta förlöjligad. Könshierarkierna vänds upp och ner: samtidigt 
som flickor och kvinnor förstärks av mer maskulina drag gäller det motsatta för pojkar och 
män, som framställs som mer feminina, då de släpps in på traditionellt sett kvinnliga 
områden. Liksom könsgränserna luckras upp finner också Eilard hur gränserna mellan barn 
och vuxna blir otydligare; barn får mer att säga till om och är inte längre lika underlägsna.  

I 1980-talets ganska könsneutrala läseböcker är det arbetarklassperspektivet som till en 
början är norm och utgångspunkt. När medelklassfamiljen dyker upp står mannen för det 
intellektuella, medan kvinnan uppfattas som nödvändig för familjens välbefinnande. Här 
skildras också den av rumsliga förflyttningar skapade familjen, med en tillfälligt bortrest 
mamma eller en pappa från utlandet. Det var under 1980-talet som de individualiserade läse-
böckerna dök upp, det vill säga läseböcker med samma innehåll men olika svårighetsgrad, 
och Eilard har uppmärksammat hur akademikerpojken får stå som representant för den 
svåraste texten medan arbetarpojken har fått namnge den mest lättlästa läseboken. I böckerna 
från den här tiden blir barnen mer självständiga och det är mer och mer ur deras perspektiv 
som saker och ting skildras. En tolkning av män och fäder i böckerna pekar mot mer mjuka 
mansideal. Mot slutet av decenniet ser Eilard dock att den könsneutrala barndomen börjar 
övergå till att visa skillnader mellan ”riktiga” pojkar och ”riktiga” flickor. Heteronorma-
tiviteten växer sig starkare och parrelationen, som senare i 1990-talets böcker helt ska ha 
ersatt kärnfamiljsidealet, enligt Eilard, börjar dyka upp. 

I läseböckerna från 1900-talets sista decennium har de vuxna helt fått ge vika för ett 
barndominerat berättande. Det kompetenta barnet har tagit över. Genomgående är läse-
böckerna från 1990-talet starkt heteronormativa. För första gången innehar pojkar ensamma 
huvudrollen, men med en flicka vid sin sida och det blir en tydlig kontrast mot hur det har sett 
ut tidigare, där ett syskonpar, i form av en syster och en bror, så gott som genomgående har 
gestaltats jämbördigt. De kvinnliga kamraterna tolkas dock av Eilard som starka och indivi-
dualistiska i likhet med läseböckernas kvinnor och utgör motsatser till svagare, tafatta pojkar 
och män i beroendeställning. I böckerna från den här tiden skönjs också en övergång från 
arbetarklass- till medelklassdiskurs med nya familjetyper. De skildrar ensambarn i vad Eilard 
kallar för svensk medelklasskärnfamilj och i familjer där föräldrarna inte har samma etniska 
ursprung. 
     När Eilard kommer fram till det som hon kallar millennieskiftets läseböcker, dit Kom och 
läs!4 räknas, ser hon en tydlig jämlikhet mellan barn och vuxna. Barnet är fortsatt mycket 
kompetent, men skildras mer som små tonåringar för vilka disco och att ”bli ihop” är ange-
lägenheter. Idealet, menar hon, är tydligt heteronormativt och kärnfamiljen är ersatt av par-
relationen. 
     Tidigare forskning har alltså visat hur läseböcker har haft och har en fostrande funktion. 
De har visat sig spegla samhället och innehålla värderingar och normer som barn kan antas 
behöva ta till sig. 
 

 
4 I resultatdelen i denna studie kommer vissa hänvisningar och jämförelser att göras med Eilards analyser av 
Kom och läs! trots att det inte är samma utgåvor som har använts. Detta är möjligt eftersom berörda avsnitt, trots 
reviderade upplagor, inte förändrats beträffande det innehåll som här är relevant. 
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1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer först teorin om den dolda läroplanen kort att presenteras. Denna teori 
framhåller att skolan reproducerar rådande diskurser, men att förmedlingen av dessa inte 
enbart sker öppet och uttalat; de kan exempelvis uppenbaras i pedagogiska texter. För att 
komma åt dessa dolda föreställningar, då de med denna utgångspunkt också borde förekomma 
i basläromedel, lämpar sig textanalys. I den för studien utarbetade analysmodellen har 
diskursanalys samt ideologikritisk textanalys utgjort inspirationskällor, till vad som främst bör 
ses som en analysmodell för skriven text. Inga anspråk görs på fullständiga presentationer av 
teorierna. Istället kommer element från olika diskursanalytiska inriktningar samt från den 
ideologikritiska textanalysen att förklaras.  
 

1.4.1 Teorin om den dolda läroplanen 
Skolan kan sägas reproducera olika diskurser i samhället, men det finns också inom skolan 
möjlighet att förändra olika diskurser. Att barnen kommer att ta till sig av normer och värden 
som förmedlas i skolan framstår som självklart. Den svenska skolan har i uppdrag att tillvara-
ta olika elevers erfarenheter. Trots detta har skolan en tendens att istället reproducera och i 
vissa fall förstärka rådande samhällsnormer (Tallberg Broman Rubenstein Reich & 
Hägerström, 2002:59).  
     Donald Broady (2007a, 2007b) menar att det inom skolan finns en dold läroplan, alterna-
tivt dolda läroplaner eftersom skolan inte är lika enhetlig idag som den tidigare varit. Be-
greppet dold läroplan införde Broady i den svenska utbildningsdiskursen under 1970-talet och 
inspirationen till detta har han framförallt hämtat från det amerikanska begreppet the hidden 
curriculum. Broady menar bland annat med sitt begrepp att skolan försöker upprätthålla sitt 
eget system av regler, vilka inte finns uttalade i några styrdokument, samtidigt som den fyller 
en funktion i samhället. Denna funktion är att socialisera eleverna på ett sådant vis att 
gällande samhällsstruktur, normer och värderingar reproduceras och utvecklas. Broady 
(2007b:8 f.) menar att hans tidigare benämning och syn på den dolda läroplanen som 
överensstämmande med medelklassen, idag till viss del har förändrats. Detta beror enligt 
honom på de förändringar som idag sker inom skolan, till exempel ökningen av friskolor. Att 
det bland annat finns så kallade elitskolor är en av anledningarna till att Broady menar att det 
bör talas om dolda läroplaner, då det på elitskolor mer troligtvis kommer att vara överklassens 
världsåskådning som förmedlas eftersom de är de som har råd att betala för sin utbildning.   
 

1.4.2 Diskursanalys 
Inom den teoretiska och metodologiska ansats som kallas diskursanalys undersöks diskurser. 
Begreppet diskurs kan definieras på flera sätt, men enligt Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips kan det sägas vara ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 
utsnitt av världen)” (2000:7). Detta innebär att diskurser är sociala konstruktioner (2000:11 
f.). Det handlar om hur den sociala världen språkligt betecknas och förstås av de individer 
som ingår i den samt vad dessa individer har för föreställningar om olika sociala fenomen. 
Mellan diskurser och den sociala världen sker en växelverkan – de reproducerar och förändrar 
varandra. Effekten av diskurser kan dock bli att om individer regelbundet erfar likartade 
diskurser uppfattar de vissa levnadsmönster som normala och eftersträvansvärda (Eilard, 
2008:20). 
     Inom det diskursanalytiska fältet finns tre huvudsakliga inriktningar; diskursteori, kritisk 
diskursanalys och diskurspsykologi. Diskursanalys kan användas inom flera olika ämnes-
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områden och i olika typer av undersökningar för att visa hur språket påverkar sociala 
kontexter och vice versa. Detta kan bland annat innebära textanalys, där text har en vidgad 
betydelse och innefattar såväl talad som skriven sådan samt bilder och ljud. Orsaken till att 
den kritiska diskursanalysen omnämns som kritisk är att den försöker kartlägga maktrelationer 
för att kunna skapa normativa perspektiv som kan ligga till grund för granskning av och i 
förlängningen djupare insikter om och möjligtvis förändringar i maktrelationshierarkin 
(Winther Jørgensen och Phillips, 2000).  
     Då diskurser konkurrerar inom samma område talas om diskursordning, ett begrepp som 
främst tillhör inriktningen kritisk diskursanalys, och innebär att diskurserna försöker finna en 
hierarki sinsemellan. Denna hierarki är dock, som diskurserna själva, föränderlig. Ett sätt att 
identifiera maktrelationer är genom identifiering av vilka subjektspositioner i den sociala 
världen som individer kan interpelleras i (försättas i) eller inta inom diskurserna. En och 
samma individ kan inneha flera olika subjektspositioner samtidigt, till exempel vara mamma, 
syster och dotter eller kvinna och busschaufför, beroende på vilken eller vilka diskurser som 
är aktuella. Subjektspositionerna är i viss utsträckning påverkbara av individen själv därför att 
det inom diskurserna finns anvisningar om hur individen bör agera för att interpelleras i eller 
kunna inta olika subjektspositioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48 ff.; se även 
Fairclough, 1995). Enligt diskursteorin fungerar gruppbildning på ungefär samma vis som 
subjektspositioner. Genom att identifiera sig eller identifieras med en viss subjektsposition är 
övergången till att ses som medlem av en viss grupp inte särskilt lång. Att interpelleras som 
pappa innebär med största sannolikhet också att individen tillhör gruppbildningen pappor 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51 f.). 
     Frontfiguren inom den kritiska diskursanalysen, Norman Fairclough, anser att diskurser 
bör analyseras med utgångspunkt i tre olika dimensioner; textanalys, diskursiv praktik och 
social praktik (se figur 1). Textanalys innebär att undersöka textens/texters innehåll och struk-
tur. Struktur kan då till exempel åsyfta det breda, såsom textens genre, eller det specifika 
såsom ordval. Den sociala praktiken är den kontext som texten (det kommunikativa) är en del 
av och den påverkar och påverkas av texten. Denna relation mellan text och social praktik 
klargörs inom den diskursiva praktiken, och inom denna undersöks hur text produceras och 
konsumeras (1995:96 ff.; se även Winther Jørgensen & Phillips, 2000:72 ff.). 
 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys  

(efter Winther Jørgensen & Phillips, 2000:74). 
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     Denna studie kommer framförallt att röra sig inom textanalysdimensionen i Faircloughs 
modell. Beträffande den diskursiva praktiken kommer textproduktionen att tas i beaktning 
genom analys av lärarhandledningar, i vilka tankar bakom materialen synliggörs. Dock görs 
inga anspråk på att undersöka elevers verkliga konsumtion av texterna.  
     Lennart Hellspong och Per Ledin (1997: 56 ff.) använder begreppet situationskontext – 
textens närmaste omgivning – för att beskriva det som i Faircloughs modell skulle kunna 
räknas in i den sociala praktiken. Till situationskontexten räknas till exempel den verksamhet 
som texten är del av. Detta kan sättas i relation till Carl Anders Säfströms (1994:77 ff.) 
begrepp vid kontext, det vill säga det samhälle som texten är en produkt av. I denna studie 
kommer den sociala praktiken främst att betraktas med hjälp av familjeforskning och -
statistik.  
     I denna uppsats är familjediskursen i basläromedel för skolår 1 och 2 i fokus men andra 
diskurser, till exempel genusdiskursen och barndiskursen, kommer också att involveras i 
resonemang kring läslärorna. Detta är tvunget eftersom diskurser inte är helt möjliga att hålla 
isär utan överlappar varandra. Diskurser är som sagt dessutom föränderliga och detta just där-
för att det sker ett samspel mellan dem.  
     De benämningar på olika familjeförhållanden som har presenterats tidigare visar hur 
verkliga förändringar har påverkat språket – diskursen – och därefter befäster det, ett exempel 
på detta är begreppet länkat familjesystem. Något som skulle kunna visa på ett försök att 
utifrån diskursen åstadkomma förändring i verkligheten är att ordet fosterhem bytts ut mot det 
mer positivt laddade ordet familjehem. För denna studie är det analyserandet av diskurser och 
diskursers reproduktiva och föränderliga funktion samt maktrelationer inom diskurser och hur 
dessa upprätthålls som är intressanta. Det blir till exempel aktuellt att hämta inspiration från 
diskursanalys eftersom sambanden mellan skriven text och verkligheten ämnas undersökas. 
Dock syftar studien också till att försöka kartlägga de aspekter i familjediskursen som kan ses 
som normativa. 
 

1.4.3 Ideologikritisk textanalys 
Tankar med den ideologikritiska textanalysen, som Hellspong (2001:131 ff.) presenterar, är 
att undersöka hur en text är del i skapandet, reproducerandet och förändringen av den sociala 
världen. Detta innebär också att ideologikritisk analys är kompatibel med diskursanalysens 
teori, och kan utgöra ett komplement till den genom att vara en konkret textanalysmetod. 
     Ideologi kan sägas vara enhetliga synsätt på och åsikter om människan, samhället och 
världen. Förmedlingen av ideologier är ett viktigt verktyg i maktutövandet i samhället (Hell-
spong, 2001:131). Ideologier förmedlas till exempel via texter. Hur detta sker kan enligt 
Hellspong studeras genom att bland annat undersöka vilka värderingar, värden och roller som 
ges mycket utrymme i texter och framstår som viktiga och normativa och då också synliggöra 
sådant som har getts mindre utrymme eller helt utelämnats. På så vis harmonierar den med 
diskursanalysen också när det handlar om studiet av maktrelationer.  
     Delar av den ideologikritiska analysen används i denna studie främst därför att texter 
förmedlar värden och normer. Enligt teorin om den dolda läroplanen, det vill säga skolans 
samhälleliga reproduktiva funktion, och diskursanalysens teori om hur diskurser både repro-
ducerar och förändrar den sociala världen och vice versa är det intressant att försöka utröna 
vilka värden och normer som framkommer i familjediskursen i läslärorna. 
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1.4.4 Analysmodell 
Med utgångspunkt i ovan redovisade resonemang kring skolan, diskurser och deras funktioner 
samt den ideologikritiska textanalysen har en analysmodell för denna studie utarbetats. Den 
fokuserar främst skriven text, och eventuella illustrationer bör enbart ses som komplement till 
tolkningen av den skrivna texten. Analysmodellen innebär att innehållet i läslärorna analy-
seras utifrån nedan redovisade frågor. Dessa har använts för att försöka synliggöra familje-
diskursen i böckerna. Frågorna utgår från barnen i läslärorna och det blir således barnfamiljer 
som analyseras. Tanken är också att försöka finna normativa aspekter som möjliggör gransk-
ning av familjediskursen. Analysfrågorna har använts för att skapa en gemensam ram i 
analyserna samt för att skapa en röd tråd. Resonemang kring frågorna kommer därför inte 
heller att redovisas separat. De frågor som ställs är: 
 
- Vilka familjer finns representerade och hur ser familjestrukturerna ut? 
- Hur framställs olika familjemedlemmar och vilka subjektspositioner innehar de?  
- Hur framställs relationer inom och mellan familjer?  
- Vilka personer finns i barnens närhet, som inte ingår i den närmsta familjen, men som 

ändå uppfattas som så viktiga att de kan räknas som primärgruppsmedlemmar, och på 
vilket sätt är de involverade i barnens liv? 

- Kan något generellt mönster urskiljas gällande familjediskursen? 
 

Även de uppgifter om familjekonstellationer och primärgrupper som tidigare har redovisats 
ligger till grund för formuleringarna av frågorna. Frågorna kommer som sagt inte alltid att 
besvaras specifikt – istället kommer generella mönster att presenteras, exemplifieras och 
diskuteras.  
 

1.5 Material och urval 
I denna undersökning utgörs analysmaterialet av basläromedel. Som tidigare redovisats finns 
ett stort utbud av basläromedel på marknaden och dessa kan innehålla olika typer av kompo-
nenter. Läslärornas uppbyggnad kan därför också se olika ut sinsemellan. 
     Komponenter i läsläropaketen som är riktade till skolår 3 och senare skolår har uteslutits 
därför att det då inte längre handlar om den tidiga läsinlärningen. Då grundskolan är obliga-
torisk, till skillnad från förskolan och förskoleklassen, har ytterligare en avgränsning i 
materialet gjorts som uteslutit eventuella komponenter anpassade för dessa verksamheter. 
Således är det undersökta materialet sådant som hypotetiskt skulle kunna förekomma i alla 
barns tidiga läsinlärning i skolor i Sverige. Det gör det intressant att försöka utröna vilka 
familjekonstellationer som ges utrymme i basläromedel och i vidare bemärkelse därmed 
också i skolan. 
     Eftersom de fyra dominerande läromedelsförlagen har relativt stora utbud av läsläror har 
ett urval av dessa basläromedel gjorts. De kriterier som ligger till grund för urvalet av bas-
läromedel i denna studie är att: 
 
- det är det senast utgivna basläromedlet på något av de fyra dominerande svenska förlagen 

som producerar läromedel för grundskolan, 
- det är inriktat på den tidiga läsinlärningen inom ämnet svenska i skolår 1 och/eller 2, samt 
- det innehåller en eller flera huvudböcker/läseböcker.  
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Anledningen till att läslärorna ska vara de senast utgivna är att de då borde vara så samhälls-
aktuella som möjligt och eftersom de är utgivna av de ledande läromedelsförlagen är det 
rimligt att anta att de kommer att användas i tämligen stor utsträckning i skolorna. Urvalet har 
resulterat i fem basläromedel och de läsläror som analyseras är: Kom och läs!, Kråke i skolan, 
Läsinlärning i 7 steg, Jag läser samt SpråkDax. Läsinlärning i 7 steg och Jag läser är båda 
utgivna av Liber under samma tidsperiod, varför det inte är möjligt att säga vilket av de båda 
som är senast utgivet. 
     Eftersom basläromedel ofta innehåller många olika komponenter har vissa avgränsningar 
varit nödvändiga i vissa av läsläropaketen. En komplett lista av basläromedlen finns i 
bilaga 1. Dock ingår alltid läseböcker och eventuella arbetsböcker, som innehåller olika 
övningar kopplade till läseboken, samt lärarhandledningar. Anledningen till att lärarhand-
ledningar alltid ingår i analyserna är att de synliggör den pedagogiska tanken bakom 
materialen, som kanske inte framkommer vid läsning av enbart elevmaterialet. De ska bistå 
pedagogen i planeringen och genomförandet av arbetet med läromedlet. Läromedelsförlagen 
har ofta professorer i pedagogik som förklarar läslärans upplägg och syfte. Det finns en vilja 
att i lärarhandledningarna synliggöra den pedagogiska tanken bakom materialet och hur 
materialet ska hjälpa barnen i deras läsinlärning, samt att stödja detta på forskning inom 
områdena. I viss mån har också bredvidläsningsmaterial, det vill säga texter som används för 
ytterligare lästräning eller som är högläsningsböcker, ingått i analyserna. Detta för att de kan 
tillföra ytterligare information till texterna i huvudböckerna/läseböckerna. 
     Nedan följer en förteckning över de komponenter ur basläromedlen som har använts i den 
empiriska undersökningen. I de fall där titlar senare i texten kommer att omtalas med för-
kortningar, anges dessa i parentes efter den fullständiga titeln. Samtliga förkortningar finns 
också förtecknade före uppsatsens inledning. 
 
Kom och läs! (KoL) – Natur och kultur 
Kom och läs! har för skolår 1 utgetts i reviderad upplaga och det är de reviderade böckerna 
som ingår i denna undersökning. I denna serie finns 30 komponenter för skolår 1 och 2, varav 
de båda har nio komponenter vardera. De övriga tolv komponenterna riktar sig till båda skol-
åren och är bredvidläsningsmaterial. I denna undersökning har sju komponenter för skolår 1 
och fyra komponenter för skolår 2 ingått (11 komponenter – 1306 sidor): 
 
Skolår 1 
- Förstagluttarna A/B/C (FG A/B/C) 
- Tutti Frutti – Min arbetsbok 
- Extra Gott – Till Tutti Frutti 
- Förstagluttarnas läxbok 
- Moas och Milles magiska arbetsbok 
- Storbildsblock 
- Lärarhandledning 1 
Skolår 2 
- Mer om Moa och Mille A/B (MoMM A/B) 
- Mums Mums – Min arbetsbok 
- Moas och Milles andra läxbok 
- Lärarhandledning 2 (LH2) 
Övrigt material 
- Bertas bok 
- Elins bok 
- Rubens bok 
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Kråke i skolan (KiS) – Gleerups 
Kråke i skolan kommer tillsammans med skönlitterära högläsningsböcker ur serien Kråkes 
pedagogiska barnböcker (KPB) att ingå i analysen. Anledningen till att de skönlitterära 
böckerna ingår i urvalet är dels för att de handlar om samma person, Kråke, som basläro-
medlet bygger på, dels därför att böcker ur KPB-serien finns som boktips i lärarhand-
ledningen. 
     För skolår 1 finns i Kråke i skolan fyra olika komponenter. Alla dessa komponenter har 
varit underlag för analys. I serien Kråkes pedagogiska barnböcker finns för barn mellan tre 
och sju år 25 olika böcker och av dessa ingår fyra böcker i urvalet (8 komponenter – 510 
sidor): 
 
Skolår 1 
- Kråkes läsebok – Läsebok för skolår 1 (KLB) 
- Kråkes språkbok – Arbetsbok för skolår 1 
- Kråkes bokstavsbok – Arbetsbok för skolår 1 
- Lärarhandledning – Skolår 1 

 
Kråkes pedagogiska barnböcker (KPB) 
- Kråke hos doktorn 
- Kråke lär sig klockan 
- Kråke firar jul 
- Kråkes familjer (Kfam) 
 
Läsinlärning i 7 steg (Läs7) – Liber 
Det finns fyra komponenter i Läsinlärning i 7 steg som alla riktar sig till skolår 1. I urvalet 
ingår alla dessa komponenter (4 komponenter – 208 sidor): 
 
Skolår 1 
- Läsebok 1 (Lb1) 
- Läsebok 2 (Lb2) 
- Lärarbok (Lär) 
- Laborativt läsmaterial (LL) 
 
Jag läser (JaL) – Liber 
I Jag läser finns 15 olika komponenter för skolår 1 och 2. Av dessa hör elva stycken till 
skolår 1 och de övriga fyra hör skolår 2. I denna studie analyseras fyra av de komponenter 
som riktar sig till skolår 1 och tre av de komponenter som riktar sig till skoår 2 (7 kom-
ponenter – 633 sidor): 
 
Skolår 1 
- Jag läser A – Huset på Alvägen (Alv) 
- Arbetsbok A till Huset på Alvägen (ArbA) 
- Lärarbok A till Huset på Alvägen (LärA) 
- Vera 8 år 
Skolår 2 
- Jag läser B – Resan till skatten (Res) 
- Arbetsbok B till Resan till skatten (ArbB) 
- Lärarbok B till Resan till skatten 
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SpråkDax (Spax) – Bonnier utbildning 
I SpråkDax finns 96 komponenter. Det finns sex komponenter till var och ett av de två första 
skolåren. De övriga 84 komponenterna kan användas i båda första skolåren och är bredvid-
läsningsmaterial. För denna studie har tre komponenter för skolår 1 och fyra komponenter för 
skolår 2 valts ut (7 komponenter – 883 sidor): 
 
Skolår 1 
- LäsDax och SkrivDax 1 (LS1) 
- LäsDax och SkrivDax 1 Storbok 
- LärarDax 1 (Lär1) 
Skolår 2 
- LäsDax 2 (LD2) 
- LäsDax 2 Storbok 
- SkrivDax 2 
- LärarDax 2 (Lär2) 
 
     De analyserade komponenterna är därmed 37 till antalet och omfattar 3540 sidor. Detta är 
när alla komponenters alla sidor ingår, men långt ifrån alla sidor synliggör familjediskursen. 
Genom att det endast är de avsnitt som behandlar familj som analyseras kan ett ytterligare 
urval sägas ske med hjälp av analysmodellen. 
     I följande kapitel kommer analysresultaten av respektive läsläropaket att redovisas i 
samma ordning som ovan; det innebär att Kom och läs!, det mest omfattande materialet, kan 
ses som en introduktion till hur analysmodellen har applicerats. Därefter följer resultatet för 
de två läromedel som endast riktar sig till skolår 1, vilka i sin tur följs av de två läsläror som 
riktar sig till båda de första skolåren. Analyserna av materialet grundar sig på den analys-
modell som presenterats i avsnittet ”1.4.4 Analysmodell”.  
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2 Analys 
I detta kapitel kommer resultatet av analyserna att redovisas. Analysen av basläromedlet Kom 
och läs!, vilket riktar sig både till skolår 1 och 2, har gjorts gemensamt av uppsatsens 
författare. För de basläromedel som riktar sig till skolår 1, Kråke i skolan och Läsinlärning i 7 
steg, ansvarar Rebecca Köhn och för de båda andra, Jag läser samt SpråkDax, ansvarar 
Camilla Gunnarsson. Läslärorna kommer också att presenteras i denna ordning. 
     Varje basläromedels analysresultat inleds med ett avsnitt som förklarar dess uppbyggnad 
och avslutas med ett avsnitt som kallas ”Generella mönster”. I detta ges en sammanfattning av 
den djupare analys som gjorts och för en överblick över resultatet hänvisas till dessa.  
     De läsläror som har analyserats har olika uppbyggnad, för vilka redogörs i respektive 
avsnitt. Att läseböckerna, som tillsammans med arbetsböcker och lärarhandledningar utgjort 
det främsta underlaget i analyserna, ser olika ut medför att det inte är möjligt att framställa 
analysresultatet på samma sätt för varje basläromedel. Främst är det skriven text som utgjort 
underlag för analyserna, medan bilder använts som komplement till tolkningar av den. Alla de 
komponenter som redovisats i urvalsavsnittet har utgjort underlag för analysen, men dock 
innebär inte detta att alla komponenter kommer att lyftas fram i analyserna. Detta beror i så 
fall på att de inte har gett något resultat, utöver det som framkommit i läseböckerna. Familje-
diskursen synliggörs i stor utsträckning i Kom och läs! och i Kråke i skolan vilket innebär att 
dessa analyser blivit mer omfattande än de andra. I texterna kommer i vissa fall fetstil att 
användas för att markera familjer och primärgruppsmedlemmar där. 
     För de familjer som i helhet är möjliga att kartlägga kommer figurer/familjeträd att redo-
visas som ett komplement till texten. Personer som finns representerade i cirklar i dessa 
figurer hör till det som kan kallas för den närmsta familjen. Av dessa är personer av manligt 
kön gråmarkerade, medan personer av kvinnligt kön är vita. I de fall där kön är okänt är 
cirkeln tvåfärgad. Kvadrat står för en person som inte hör ihop med barnet/barnen i familjen, 
men som kan kopplas samman med någon annan familjemedlem. Till dessa går ett grått 
streck. Heldragna linjer i dessa figurer betyder att personerna bor i ett och samma hushåll och 
streckade linjer betyder att personerna bor i olika hushåll. Prickade linjer betyder att 
information om detta saknas. Husdjur som hör till familjerna finns redovisade i trianglar, vid 
sidan om släktträdet, och dessa könsbestäms inte. Primärgruppsmedlemmar redovisas inte i 
figurerna. Figur 2, nedan, exemplifierar hur ett familjeträd kan se ut: 
 
 

 
Figur 2. Exempel på familjeträd. 
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2.1 Kom och läs! 
I Kom och läs! (KoL) möter läsaren kusinerna Moa och Mille, deras familjer och klass-
kamrater. Förstagluttarna (FG), läseboken för skolår 1, finns i tre svårighetsnivåer och 
handlar om Moas och Milles första år i skolan. Mer om Moa och Mille (MoMM), läseboken 
för skolår 2, finns i två svårighetsgrader, och fokuserar mer på barnens omvärld än på skolan. 
Omvärlden är här till största del förlagd till stadsmiljö. De olika svårighetsgraderna på 
berättelserna finns i olika böcker; B-boken innehåller en mer utförlig text, medan A-boken 
innehåller en förkortad variant av densamma. För FG finns dessutom en C-bok, som i princip 
endast ska utgöra högläsningsbok, på grund av den stora mängd text den innehåller. Både FG 
och MoMM är kapitelböcker. 

Till FG, tillhörande Storbildsblock (som är en samling bilder att samtala om i grupp) och 
till MoMM finns i lärarhandledningarna diskussionsfrågor för nästan varje kapitel eller upp-
slag. De diskussionsfrågor som föreslås i lärarhandledningarna tar upp det ämne som 
behandlas. Dessa diskussionsfrågor behandlar allt från konkreta samtal om bilder till abstrak-
tioner som exempelvis känslor.  

I Lärarhandledning 1 berättas om tanken bakom upplägget till FG. Bokens kapitel följer 
en tänkt introduktion av bokstavsljuden. I första kapitlet, ”Moa”, ska eleverna arbeta med 
ljudet Oo och i det andra kapitlet ”Mille”, introduceras ljudet Mm. Även arbetsmaterialet som 
hör till FG följer samma upplägg, men arbetsböckernas upplägg ser lite olika ut. I de arbets-
böcker som hör till FG arbetar eleverna med bokstavsljuden, hela texter och läsförståelsen. I 
MoMM ligger fokus på läsförståelse. Även i tillhörande arbetsbok får barnen arbeta med 
frågor som ska hjälpa dem att utveckla denna genom att bland annat arbeta med frågor där de 
måste resonera och ta ställning. 

 

2.1.1 Familjer i Kom och läs! 
I böckerna om Moa och Mille får läsaren möta sex kärnfamiljer, två ensamstående familjer 
samt två barn med erfarenhet av psykosocialt utsatta familjer. Familjerna kan ses som repre-
sentanter för olika samhällsgrupper. Eftersom materialet är omfattande finns en del familjer 
som presenteras väldigt ingående, medan andra familjer endast omnämns. Anna-Marias 
familj, som är andra generationens invandrare, omnämns endast en gång. Det finns också barn 
vars föräldrar omnämns, utan att det ges någon insikt i deras familjeförhållanden. Dessa 
kommer därför inte att presenteras i redovisningen nedan. 
 

2.1.1.1 Kärnfamiljer i Kom och läs! 
I detta avsnitt redovisas de kärnfamiljer som finns med i Kom och Läs! Dessa presenteras 
familjevis för att försöka klarlägga de kärnfamiljer som finns med och för att på ett så tydligt 
sätt som möjligt göra varje enhet synlig. 
 
Moa Östlunds familj 
Moas familj kan sägas representera en stabil kärnfamilj; hon bor med sin mamma, pappa 
Lasse och lillasyster Alva (se figur 3). Då Moas mamma kallas för fru Östlund kan antas att 
föräldrarna är gifta. 
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Figur 3. Moas familj. Kom och läs!. 

 
Beträffande relationer inom familjen framställs främst Moas relation till mamman i böckerna, 
och det är moderns tankar och åsikters som återges, snarare än faderns. Moas familj skildras 
som en könsneutral familj. Hennes pappa har getts mjuka drag och är delaktig i familjelivet. 
Han kan ses som förstående och känslig, det vill säga han har en expressiv roll som han delar 
med Moas mamma. Inom familjen sker förhandlingar om vardagslivets utformning mellan 
familjemedlemmarna, vilket förstärker intrycket av att detta är en könsneutral familj, även om 
det framkommer mer i MoMM än i FG. I denna familj är tre av fyra familjemedlemmar av 
kvinnligt kön. Moas familj kan tolkas som den familj mot vilka berättelsens övriga familjer 
jämförs och reflekteras. 

Moa ges rollen som det kompetenta barnet, kompetent i betydelsen handlingskraftig och 
självständig, och hon tillåts vara kompetent. Detta stämmer väl överens med den förändrade 
synen på barn som växt fram under de senaste decennierna och innebär att barn ses som mer 
självsäkra, argumenterande och diskuterande (Juul & Jensen, 2003:22), det vill säga som mer 
kompetenta än tidigare. Att Moa kan ses som en symbol för det kompetenta barnet påpekas 
också av Eilard (2008:353). 
 
Mille (Markus) Alms familj 
Milles familj är också inledningsvis en kärnfamilj, bestående av mamma Lena, pappa Jonas 
och sönerna Jack, Mille och Olle (se figur 4). 
 

  
Figur 4. Milles familj. Kom och Läs!. 

 
Detta är en familj där maskulint kön är i majoritet. Milles familj framstår inte som lika 
könsneutral som Moas, då det är mamman som i störst utsträckning tar hand om praktiska 
göromål och om barnen. I relationen mellan föräldrarna framställs det också som att det är 
modern som har mest att säga till om gällande familjelivet: 
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– Min farmor var så snäll, sa hon [Marjam]. Jag fick jättemånga presenter och massor av godis. 
– Har du aldrig träffat henne förut? frågade Elin förvånat. 
– Nej, sa Marjam, vi har aldrig haft råd att åka. Det är bara pappa som har åkt dit. 
– Vad orättvist, sa Mille. Det skulle min mamma aldrig ha gått med på – att bara pappa åkte på 
semester! (KoL;FG C:30) 
 

Om pappan berättas att han är pilot och är borta flera dagar i sträck, men han framträder 
inte i berättelsen förrän i MoMM. Detta sker i samband med den separation som Milles för-
äldrar genomgår på grund av faderns otrohet, och händelsen ges stort utrymme (elva av 
trettiotvå kapitel). Denna händelse behandlas också av Eilard (2008:350 ff.). Kring detta ses 
ytterligare prov på det kompetenta barnet då Moa och Mille på egen hand tar sig till flyg-
platsen där pappans nya, unga tjej Lisa Eriksson arbetar och konfronterar henne med att hon 
ska sluta vara en pappatjuv – en handling som längre fram i berättelsen bidrar till föräldrarnas 
återförening: 

 
– Och vad kan jag hjälpa er med? 
– Du ska ge tusan i Milles pappa, sa Moa. Det kan du hjälpa oss med. 
– Just det, sa Mille. […] 
– Det får vi prata om en annan gång, sa hon [Lisa Eriksson]. Nu måste jag faktiskt arbeta. […] 
– Nä du, sa fru Östlund [Moa] och satte händerna i sidan. Vi ska prata om det nu, för jag har inte 
råd att åka hit en gång till och Mille bara gråter och kan inte gå i skolan. Och Lena, Jonas fru, om 
du nu inte vet att hon heter så, gråter också. Det gör faktiskt alla, bara för att du är så dum och tar 
andras pappor. 
– Just det, sa Mille, och Jack är ute sent på kvällarna för att pappa inte bor hemma. Då blir mamma 
orolig, kan du väl förstå. 
– Du ska inte tro att du får komma ut på landet, för det har farmor [Milles mormor] sagt. Och hur 
ska det bli i jul, hade du tänkt? sa Moa och stirrade ilsket på Lisa Eriksson som stod och gapade 
som en fisk. (KoL:MoMM B:93 f.) 

 

 
Bild 1. Ur: Kom och läs! Mer om Moa och Mille B:95. Originalbild i färg. 

 
Lisa Eriksson försätts här i subjektspositionen den andra kvinnan, en position som hamnar 
långt ner i familjediskursens subjektspositionshierarki. Att Lisa Eriksson förstört livet för 
Mille och hans familj framgår tydligt, men Jonas subjektsposition som far kan anses oför-
ändrad. Han är fortfarande i barnens ögon deras pappa. Dock har hans subjektsposition som 
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äkta man (då det av citatet framgår att paret är gifta) förändrats på grund av otrohetsaffären, 
genom att Milles mamma inte längre vill ha någon relation med honom. Detta tydliggör att 
det finns vissa anvisningar för hur individer ska vara för att kunna försättas i eller inta 
specifika subjektspositioner samt att vissa subjektspositioner är mer önskvärda. Samtidigt kan 
nämnas att även Milles mamma beskylls av barnen för att familjen inte är tillsammans. Milles 
pappa blir i deras ögon fråntagen skuld. 
 

Och allt var mammas fel. Mille kastade sig på sängen och grät så han skrek. Han grät så att 
mamma skulle höra hur dum hon var och låta pappa flytta hem igen. (KoL;MoMM B:107) 

 
Milles storebror Jack kan ses som en beskyddargestalt i böckerna, även om detta luckras 

upp i samband med att pappan flyttar ifrån familjen. Detta skulle kunna tolkas som att 
familjen då mister sin manliga förebild. Enligt Johansson (2009:38) finns inom anglosaxisk 
familjeforskning många studier som tyder på att fäder är viktiga för barnen, men framförallt 
för sönerna, då de är deras identifikationsobjekt. Efter separationen bor barnen i familjen kvar 
hos sin mamma. Detta kan tänkas bero på Milles pappas yrke, men vanligast är som tidigare 
visats att barn bor kvar med sin mamma om föräldrarna separerar. Lillebror i familjen, Olle, 
ses i de fall som han är med som ”för liten” (se till exempel i KoL;FG C:76-79) och hans 
medverkan är, liksom Moas lillasysters, högst marginell.  

Efter att Milles föräldrar återförenats funderar han i det allra sista kapitlet i serien över hur 
”hemma” kan vara olika för olika familjer, samtidigt som han är tacksam över att ha sitt eget 
hem (KoL;MoMM B:140 f.). Här kan tänkas att Mille inte kan föreställa sig ett hem utan sina 
två biologiska föräldrar och att själva hemmet är starkt förankrat i hans syn på vad en familj 
är. 

Att Moas och Milles familjer har så olika könssammansättning skulle ur genussynpunkt 
kunna ses som ett uttryck för det Yvonne Hirdman (1988:7) benämner isärhållande, en av 
genussystemets bärande logiker. Med detta menas att manligt och kvinnligt måste särskiljas 
för att hierarkier inom genussystemet ska upprätthållas. Att Moas kvinnligt dominerade familj 
finner sin motsats i kusinen Milles maskulint dominerade familj kan tolkas som ett isär-
hållande av manligt och kvinnligt. 

 
Elins familj 
Elin är tidvis i böckerna Moas bästis och liksom hon barn i en kärnfamilj (se figur 5). Utifrån 
Parsons (1964) teori skulle det i denna familj kunna ses som att det är mamman som har 
större ansvar för de inre relationerna, det som han benämner den expressiva funktionen: ”Elins 
mamma var en orolig mamma. En riktig kycklingmamma, brukade Elins pappa säga” 
(KoL;FG C:36).  
 

 
Figur 5. Elins familj. Kom och läs! 
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Läsaren får intrycket av att det är modern i familjen som står för omhändertagandet av barnet; 
hon springer till exempel ifrån sitt arbete på ICA för att Elin ringer och ber om hjälp. Dock 
kan ordet kycklingmamma ses som något nedvärderande och det vittnar då om en hierarki i 
Elins familj, där pappan är överordnad. I läseböckerna omnämns inga övriga barn i familjen, 
men i bredvidläsningsmaterialet Elins bok (KoL:10) står det att Elin inte har någon syster, och 
i kombination med att Elin ofta upplevs som stark och bestämmande kan hon uppfattas som 
ensambarn.  
 
Rubens familj 
Ruben är en judisk pojke som går i Moa och Milles klass. Om hans familj får läsaren inte veta 
mer än att pappan är gammal och att mamman är borta mycket. Det verkar inte finnas några 
syskon till Ruben (se figur 6). 

 
Figur 6. Rubens familj. Kom och läs! 

I denna familj kan tänkas att det är Rubens pappa som i princip ensam sköter både familje-
arbete och försörjning. Ruben, som inte tycker om att leka utan hellre läser, framställs som 
”lillgammal”, vilket skulle kunna bero på att han identifierar sig med sin gamla pappa. På 
skolavslutningen i skolår 1 blir Moa mycket glad då hon ser att Ruben faktiskt har en 
mamma. Detta skulle kunna relateras till Moas nära relation till sin egen mamma, men kan 
också ses som ett uttryck för vikten av att ha en närvarande mamma, speciellt för flickor, då 
det är Moa som uttrycker denna åsikt. 
 
Marjams familj 
Marjams familj representerar den muslimska, invandrade kärnfamiljen. Hon har fyra syskon: 
storebror Josef, lillebror Daniel, lillasyster Effi samt ett syskon i spädbarnsålder (se figur 7).  
 

 
Figur 7. Marjams familj. Kom och läs! 
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Pappan är aldrig med i någon situation i böckerna, utan omnämns bara. Det refereras till hans 
tankar, tyckande och vilja. Detta tolkas av Eilard (2008:365 f.) som uttryck för hur den stereo-
type invandrarmannen utövar patriarkalt förtryck, till exempel får Marjam inte gå på Moas 
födelsedagsfest:  

 
Marjams pappa tyckte inte att discon var lämpliga för flickor. Åtminstone inte för hans dotter. De 
skulle säkert spela fel sorts musik, sånger med fula ord i, och så skulle det vara killar med. 
Marjams pappa ville att hon skulle koncentrera sig på skolan och hjälpa till att ta hand om sina 
småsyskon i stället. (KoL;MoMM B:54 f.) 

 
Dock får läsaren sedan veta att han inte styr familjen med sådan järnhand som Eilard menar. 
När Marjams mamma får veta att det ska vara vuxna med på festen låter hon nämligen 
Marjam gå, trots pappans tidigare förbud. Missförståndet klaras upp genom att Moa och 
hennes pappa åker hem till Marjam för att ge henne godis – så att hon kan ha en egen fest med 
sina syskon. Situationen skulle kunna, precis som Eilard (2008:366) framhåller, tolkas som 
det goda västerländskas seger över andra kulturer. Marjams bror blir glad över att slippa 
hämta Marjam efter festen, eftersom han själv ska på fest. Detta möjliggörs genom att ”den 
gode vite mannen” inte bara hämtar Marjam utan dessutom erbjuder sig att skjutsa hem 
flickan. Dock skulle situationen också, i kontrast till Eilards tolkning och med en pedagogisk 
infallsvinkel, kunna ses som ett sätt att för elever i skolan lyfta fram olika kulturers syn på 
sådana saker som till exempel discon. Dessutom kan en vilja att skapa diskussion om hur 
missförstånd kan överbryggas med kommunikation och respekt för varandras olikheter 
urskiljas. I Lärarhandledning 2 (KoL:LH2:56) rekommenderas att Marjams situation disku-
teras genom att lyfta fram andra anledningar än religiösa, till att barn inte får gå på disco. 
 

2.1.1.2 Familjer med ensamstående föräldrar i Kom och läs! 
Nedan följer redogörelser av de båda familjer i berättelsen som innehåller ensamstående 
föräldrar. 
 
Antons familj 
Anton är den som i serien kan tolkas som Milles närmste vän, efter kusinen Moa. Det som 
läsaren får veta om Antons familj är att han bor ensam med sin mamma och sina tre äldre 
systrar (se figur 8).  

 
Figur 8. Antons familj. Kom och läs! 
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Hans familj representerar alltså den ensamstående familjen, bestående av mamma och barn. 
Han tycker att det är ”för mycket tjejsaker” hemma och trivs bra hemma hos Mille där 
männen är i majoritet. Anton har aldrig bott med sin pappa, eftersom pappan bor ”långt borta i 
en annan stad” (KoL;FG C:32). Likt fallet med Milles storebror Jack kan här urskiljas en 
tanke om vikten av att pojkar har en pappa som identifikationsobjekt.  
 
Eriks familj 
Erik bor i närheten av Moa och Milles lantställe tillsammans med sin pappa Åke, som är 
bonde. Detta är således ytterligare en ensamstående familj, med pappa och barn. Anledningen 
till att Eriks mamma inte är närvarande är att hon blev ”galen” av att bo på landet och 
lämnade familjen när Erik bara var fyra år och nu bor i Spanien (se figur 9). Erik har inte 
pratat efter att han blev lämnad av sin mamma.  
 

 
Figur 9. Eriks familj. Kom och läs! 

 
Att Erik bor kvar med sin pappa, vilket är ovanligare än att barnen stannar med mamman efter 
en separation, förklaras med att mamman blivit galen. Detta kan tolkas som att ingen annan 
anledning kan finnas till varför barnet stannar hos sin pappa. Hemförhållandena för Erik 
framställs som ganska stereotypa för hur det går till på landet. Han är bara elva år men kan 
”köra traktor och scooter och flakmoppe själv” (KoL;MoMM B:22). Erik har dessutom en 
egen ko, vilken kan tolkas som en familjemedlem, åtminstone ur Eriks synvinkel. När kon får 
en kalv blir Erik nämligen ”morfar”.  
      

2.1.1.3 Barn i psykosocialt utsatta familjer i Kom och läs! 
KoL behandlar också det känsliga ämnet ”barn som far illa”. Detta är eller har varit aktuellt 
för två av läromedlets karaktärer. 
  
Dannes familj 
Danne, en klasskamrat till Moa och Mille, skulle kunna ses som det socialt utsatta barnet. 
Hans familj är högst påtagligt en representant för den psykosocialt utsatta familjen, som bland 
annat kännetecknas av missbruk, psykisk sjukdom eller kriminalitet (Hessle, 2003:254), även 
fast Dannes familj är en kärnfamilj (se figur 10). Pappan sitter i fängelse och i slutet av skolår 
2 framkommer det att han har dömts för narkotikabrott. Dannes mamma ligger i sängen hela 
dagarna, eftersom hon ändå inte har något jobb, och det är underförstått att hon är deprimerad. 
Beskrivningen av relationen mellan Danne och hans mamma präglas av vad som framstår 
som ett ansvarslöst och bristande moderskap:  
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Anton satte fart upp för den isiga backen. Danne halkade i sina slitna gympadojor.  
(KoL;FG C:74, vår kursivering) 

 
Danne gick upp själv om morgnarna. Han hade två väckarklockor. En ringde när det var dags att 
kliva upp och en ringde när det var dags att stänga av TV:n och borsta tänderna och sticka iväg. 
(KoL;MoMM B:127) 

 
– Jag vet hur det är, sa Danne. Morsan blir helgalen om jag glömmer nåt. I går glömde jag att 
hämta syrran på dagis. Då fick jag en fet smäll. (KoL;FG C:75) 

 
Både Danne själv och hans klasskamrater menar att Danne nästan är som en vuxen. I motsats 
till Moa är Danne ändå inte på samma påtagliga vis en symbol för det kompetenta barnet, då 
hans självständighet är mer påtvingad än hennes. Danne kan sägas interpelleras in i subjekts-
positionen liten vuxen på grund av att han också försatts i subjektspositionen utsatt barn. Moa 
tillåts av sin familj att vara kompetent, medan det är Dannes familjesituation som gör att han 
måste vara det. Hans två äldre bröder utgör heller inget stöd för honom, så som Milles bror 
Jack gör för Mille.  

 
Figur 10. Dannes familj. Kom och läs! 

 
I ett av de sista kapitlen i boken får läsaren veta att Dannes pappa ska komma ut ur fängelset 
och har skaffat ett jobb i Sundsvall, dit familjen ska flytta. En optimistisk syn på framtiden 
presenteras genom den framtida idyll Danne kommer att leva i, och hans mamma är glad, 
eftersom de ska bo i ett rött hus med trädgård. Denna dröm om en ny start för familjen mani-
festeras alltså genom ett nytt boende, det vill säga ett nytt hem. Dessutom kan det ses som att 
lyckan kommer när kärnfamiljen återförenas.  
 
Victors familjer 
Pojken Victor, som är från Uganda, är liksom Danne ett högriskbarn, då båda har utsatts för 
misshandel. I motsats till Danne har Victor fångats upp av samhällets skyddsnät. Han är del 
av två ombildade familjer och ett familjhem som, gissningsvis, genom adoption skulle kunna 
övergå i att bli en kärnfamilj efter berättelsens slut. Victor och hans syster har flyttat från 
Uganda, där hans mamma Nabou har fyra barn med en ny man, till sin pappa i Sverige för att 
få det bättre. I Sverige har hans pappa tre barn med en ny fru. På grund av att pappans nya fru 
slagit Victor och att Victor fått passa sina småsyskon på kvällarna medan pappan och styv-
mamman jobbade, bor han hos sin gamla dagisfröken Eva och hennes sambo, alternativt man, 
Tomas. Victor kan ses som länken i ett länkat familjesystem, trots att de olika familjerna inte 
verkar ha betydlig kontakt (se figur 11). Han kan också genom att han befinner sig i 
positionen familjehemsbarn sägas representera gruppbildningen familjehemsbarn i samhället. 
Dessa kan ofta härledas till gruppen högriskbarn eller barn i psykosocialt utsatta familjer 
(Hessle, 2003:254 f.). 

 30 
 



Nära och kära – En analys av familjediskurs i fem läsläror i ämnet svenska för skolår 1 och 2 
 

Camilla Gunnarsson 
Rebecca Köhn 
 

 
Figur 11. Victors familjer. Kom och läs! 

 
Nedanstående exempel skulle kunna förstås som att Victor snart kommer att bli en perma-

nent medlem i en kärnfamilj med Eva och Tomas. I FG berättar Victor att Eva inte är hans 
”riktiga” mamma, medan han i slutet på MoMM, efter att hans biologiska mamma fått avslag 
på sin ansökan om uppehållstillstånd för att hon har det för bra i Uganda, säger: 

 
– Förresten, det kanske är bäst såhär, så att jag får bo kvar med Eva och Tomas. För det är ju dom 
som jag känner bäst och dom är mina föräldrar nu. (KoL;MoMM B:125) 

 
Detta kan också ses som ett uttryck för att biologiska band inte nödvändigtvis utgör kriteriet 
för vad som skapar en familj, utan att det snarare är närheten i relationerna som är viktiga. 

Moa undrar, i kapitlet ”Fy fadderullan”, om hennes mamma är hennes riktiga mamma och 
uttrycker att hon inte vill bo hos sin dagisfröken så som Victor gör (KoL:FG C:115). I och 
med detta görs också en skillnad mellan den ”riktiga kärnfamiljens” värde gentemot den om-
bildade kärnfamiljens.  
 

2.1.2 Primärgrupper i Kom och läs! 
Vid sidan av familjerna finns, för Moa och Mille, ytterligare karaktärer i böckerna som kan 
sägas stå barnen nära – det vill säga ingå i deras primärgrupp. Den som spelar störst roll av 
dessa och ges mest utrymme i berättelsen är morfarfar. Morfarfar är ett ord som Moa och 
Mille har kommit på själva eftersom han är Milles morfar och Moa farfar. Vid sidan av 
honom dyker också mormor/farmor upp. Moas mormor och morfar och Milles farmor och 
farfar omnämns endast kort vid ett tillfälle vardera och kan därför inte sägas vara del av 
barnens primärgrupper. 
     Morfarfars inflytande och roll i framförallt Milles primära socialisation kan ses i följande 
exempel som utspelar sig efter att Mille stulit pengar från sina morföräldrar och sedan inte vill 
sova över där utan vill åka hem. Mille får av sin morfar lära sig vad som är rätt och fel: 
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– Jag vill säga, sa Mille. Men det är väldigt svårt. 
– Jag lyssnar, sa morfar och sörplade på sitt te. 
Mille tog sats: 
– Jag har, jag har, jag har… 
Mer fick han inte fram. 
– Tagit något? föreslog morfar. 
– Ja, sa Mille häpet. Hur visste du det? […] 
– Måste du ringa polisen? undrade Mille. 
– Nej, sa morfar. Det måste jag inte, men man får inte ta saker. Man måste kunna lita på varandra. 
– Ja, sa Mille, det vet jag. Jag lovar att betala tillbaka så fort jag fått min veckopeng. 
– Det är bra, sa morfar. Du får komma hit och ge mig den till dess skulden är betald. Rätt ska vara 
rätt. (KoL;FG C:69 f.) 

 
De mest betydelsefulla personer som ingår i primärgrupperna för huvudrollsinnehavarna tycks 
dock vara Moa och Mille själva – för varandra; de är kusiner, har gått på samma dagis och 
leker med varandra jämt: 

 
Inte precis jämt, brukade Moa säga och pussa Mille. I två månader fick jag vara utan dig, innan du 
föddes. Och det var hemskt ensamt. (KoL;FG C:9) 

 
Var gränsen för vad som uppfattas som primärgrupp eller familj går kan bli svårt att säga i 
Moa och Milles fall.  De umgås tätt och dagligen. Trots att Moa och Mille inte tillhör samma 
familj, skulle de ändå kunna ses som familjemedlemmar, snarare än medlemmar i varandras 
primärgrupper. Relationen mellan kusinerna kan ses som en representation för skärnings-
punkten mellan äldre läsläror, där huvudpersonerna är syskon, och moderna läsläror där 
huvudrollsinnehavarna är kamrater (Eilard, 2008:418). 
 

2.1.3 Generella mönster i Kom och läs! 
I Kom och läs! ges stort utrymme till familjer, och relationer inom dessa. Familjelivet fram-
ställs ofta som ganska problematiskt och det visas tydlig hur föräldrars handlingar påverkar 
barn men också hur viktiga föräldrar är. I basläromedlet får läsaren också möta familjer med 
olika religiös och etnisk bakgrund. 
     Den vanligast förekommande familjeformen i läsläran Kom och läs! är kärnfamiljen och 
denna återfinns i stadsmiljö. Utöver kärnfamiljen skildas också andra familjekonstellationer, 
till exempel familjer med ensamstående föräldrar och familjhem. Ombildade familjer skildras 
i ett fall, men då ligger fokus snarare på att barnet, Victor, är ett familjehemsbarn. Kärn-
familjen är dock den norm mot vilken de andra familjerna speglas. Då verkliga familje-
förhållanden i hög utsträckning speglas i böckerna, kan familjediskursen i läsläran sägas vara 
starkt påverkad av verkligheten. Det kan uppfattas som att ett medvetet försök har gjorts att 
inkludera så många familjeformer som möjligt, utan att romantisera bilden av dem. 
     I Kom och läs! finns olika typer av föräldrar presenterade. Det finns både de föräldrar som 
kan ses som omhändertagande och föräldrar som inte upplevs leva upp till det ansvar det 
innebär att ha barn. Oavsett föräldratyp upplevs dock barnen överlag som kompetenta, då de 
är handlingskraftiga och initiativtagande. Undantaget är Elin som har en ”kycklingmamma” 
till mor. 
     Primärgruppsmedlemmar utgörs främst av ett par mor- och farföräldrar, och de ges ganska 
stort utrymme. Att berättelsen kretsar kring två kusiner medför att huvudpersonernas släktför-
hållanden behandlas genomgående i serien.  
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2.2 Kråke i skolan 
I Kråke i skolan (KiS) får eleverna bekanta sig med Kråke, hans familj, vänner och grannar. 
För skolår 1 finns en läsebok, Kråkes läsebok (KLB), som på varje uppslag har text i två olika 
svårighetsnivåer samt ett rim. Varje uppslag fokuserar på en bokstav/ett bokstavsljud, med en 
samtalsbild och rimmet på ena sidan, och text samt ord med småbilder på den andra sidan. 
Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och inte i den tänkta inlärningsordningen (se 
KiS;KLB:5). I viss utsträckning påverkas texterna av fokuseringen på bokstavsljuden. Det 
finns ingen sammanhängande berättelse i KLB, utan texterna kan läsas oberoende av varandra. 
I de tillhörande arbetsböckerna – Kråkes språkbok och Kråkes bokstavsbok – arbetar eleverna 
mycket med ljuden och med finmotoriska övningar. Ingen av arbetsböckerna fokuserar på 
barnens läsförståelse. Dock finns till varje uppslag ett antal frågor och aktiviteter, vilka tas 
upp i lärarhandledningen. Dessa ska däremot uppmärksamma ord eller bilder som innehåller 
det aktuella bokstavsljudet och inte diskutera texternas innehåll. I KLB är texterna ganska 
korta, vilket skulle kunna vara en anledning till att barnböcker och sagor rekommenderas som 
bredvidläsningsböcker.  

I Kråkes pedagogiska barnböcker (KPB) är textmängden i böckerna stor och det finns 
många stora bilder. På en del ställen i texten finns frågor som är tänkta som samtalsunderlag. 
Ibland handlar dessa frågor om textens innehåll, ibland om bilderna och i andra fall om 
barnens personliga erfarenheter och kunskaper. Det kan tänkas att dessa böcker rekommen-
deras som bredvidläsningsböcker just därför att dessa möjliggör mer arbete med läsförstå-
elsen. Nedan innefattar KiS såväl läseboken, arbetsböckerna, lärarhandledningen som bred-
vidläsningsböckerna. 

 

2.2.1 Familjer i Kråke i skolan 
Redovisningen av familjerna kommer i första hand att utgå från det resultat som analysen av 
KLB, Kråkes språkbok, Kråkes bokstavsbok och lärarhandledningen gett för att sedan kom-
pletteras med beskrivningar från bredvidläsningsböckerna i KPB-serien. Anledningen till 
denna uppdelning är att de förstnämnda framförallt handlar om Kråkes familj, medan det i 
KPB finns ytterligare information om andra familjer. 

I KLB får läsaren möta fem familjer. Den familj som är i fokus är Kråkes familj. Utöver 
denna familj omnämns Kråkes kusin Dortes familj, Kråkes bästa vän Majas familj, Kråkes 
kompis Axels mamma och syskonen Kalle och Karolina. Kråkes familj är en kärnfamilj, men 
om de andra familjerna framgår det inte klart hur familjekonstellationerna ser ut. Dortes 
familj, kan med utgångspunkt i bilden på uppslaget, antas vara en kärnfamilj. Majas båda för-
äldrar och Axels mamma omnämns, men inget om föräldrarnas eventuella sammanboende, 
och om Kalle och Karolina framgår att de är syskon. Detta innebär att den enda familj som 
beskrivs så att läsaren kan förstå dess uppbyggnad utan att göra antaganden är Kråkes familj, 
en kärnfamilj. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse av dessa familjer samt de familjer 
som läsaren får möta i KPB. Dessa familjer är, med undantag för Majas familj, desamma som 
omnämns i KLB samt ytterligare tre familjer; Sarithas, Alice och Niklas familjer. 

Det kan antas att mammor och pappor anses vara viktiga då det i lärarhandledningen före-
slås att barnen ska få göra en ”Mammabok” och en ”Pappabok”. Till mammaboken finns en 
mall i lärarhandledningen, men inte till pappaboken. Detta skulle kunna tolkas som att 
mammor/mammaboken är viktigare än pappor/pappaboken, men det kan också antas bygga 
på föreställningen att alla barn har, om inte en pappa, så ändå en mamma närvarande. 
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2.2.1.1 Kärnfamiljer och ombildade kärnfamiljer i Kråke i skolan 
I KiS är kärnfamiljen den vanligaste familjekonstellationen. De familjer som är kärnfamiljer 
framstår som stabila, trygga och ”vanliga”. Att vara del av en kärnfamilj framstår som det 
normala. Kärnfamilj kan här sägas vara den överordnade familjeformen, den mot vilken de 
andra familjekonstellationerna jämförs. 
 
Kråke Larsons familj  
Kråkes familj består av fem personer, mamma Lena, pappa Pelle, Kråke och Kråkes yngre 
systrar Elsa och Lovisa (se figur 12). Kråkes familj är med andra ord en kärnfamilj och 
föräldrarna är gifta. Kråkes pappa Pelle är polis och hans mamma arbetar på kontor. Till 
denna familj räknas också husdjuren Holger, en minigris, och musen Herkules. Framförallt 
ges minigrisen Holger mycket utrymme i KiS.  
 

 
Figur 12. Kråkes familj. Kråke i skolan. 

 
Kråkes familj gör ofta saker tillsammans, men om inte hela familjen är samlad är Kråke oftast 
med sin pappa eller med någon av sina mor- eller farföräldrar (se ”2.2.2 Primärgrupper i 
Kråke i skolan”): 

 
Pappas klocka har stannat. 
Kråke och pappa går till urmakaren. 
Sedan åker de till Ulf. 
Mamma och flickorna är hos tant Ulla. (KiS; KLB:47) 
 
Pappa och Kråke lagar pannkakor. 
Kråke vispar. 
Pappa gräddar. (KiS; KLB:37) 

 
Relationen mellan far och son skulle kunna uppfattas lika mycket som en vänskapsrelation 
som en far-och-son-relation. Citaten ovan kan tolkas som ett uttryck för en relation där 
parterna ser varandra som jämbördiga och Kråke framställs i denna relation som ett 
kompetent barn. Det är till exempel inte Kråke som följer med pappa till urmakaren, utan 
pappa och Kråke som går dit tillsammans. När de lagar pannkakor har de var sitt ansvars-
område, även om pappan är den som tar hand om den vuxna uppgiften, att grädda pann-
kakorna. Ulf som omtalas i KLB får läsaren träffa igen i Kråke hos doktorn. Ulf är ambulans-
förare och när Kråke och hans pappa är hos doktorn hälsar de på honom. Detta skulle kunna 
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innebära att Kråkes pappa har ett antal vänner som han står nära, och som han umgås med. 
Ytterligare ett citat kan få exemplifiera hur Kråke blir inkluderad i pappans vänskaps-
relationer: 
 

Oskar Qvist är pappas kompis.  
Kråke, pappa och Oskar bakar pizza. (KiS:KLB:39) 
 

Enligt Hirdman (1988:22 f.) skapades den homosociala världen, vilken kan ses som en vän-
skapsomgivning, av män för att fungera som en tillflyktsort, där de kan vara fria, men sam-
tidigt får närhet och trygghet. Att Kråke framförallt är med sin pappa i KLB skulle kunna 
tolkas som att de, för att de är två personer av manligt kön, finner trygghet i att vara till-
sammans. Dock kan det också ses som att pappa Pelle delar det expressiva ansvaret, för att 
använda Parsons uttryck, med mamma Lena. Nackdelen med denna tolkning är att Kråkes 
pappa aldrig, av vad som framgår i texten i KLB eller i någon av de fyra bredvidläsnings-
böckerna, är ensam med sina döttrar. Det huvudsakliga ansvaret för Kråkes systrar verkar vila 
på mamma Lena. Att Kråkes pappa inte spenderar tid med sina döttrar skulle kunna ses som 
en traditionell könsrollsindelning, där mamman har en närmare relation till flickorna för att 
hon är kvinna, och pappan till pojken för att han är man. Detta kan tolkas som ett uttryck för 
det Hirdman (1988:7) kallar isärhållande. Ytterligare exempel på isärhållande finns också i 
bilderna i KLB, där Elsa och Lovisa generellt syns i rosa klänningar, medan Kråke syns i blåa 
byxor och tröjor, samt i Kråke firar jul, då Kråke ser lycklig ut över sin verktygslåda som han 
får i julklapp och Lovisa ser lika lycklig ut över sin rosa klänning (se bild 2). 
 

 
Bild 2. Ur: Kråke i skolan; Kråke firar jul:46, något beskuren. Originalbild i färg. 

 
Kråkes familj skulle med utgångspunkt i detta kunna tolkas som en familj med ”traditionellt” 
levnadssätt. Könsroller problematiseras inte, trots att det kan tyckas att det gjorts ett försök att 
framställa relationen mellan föräldrarna som könsneutral; pappa tycker om att laga mat, åker 
med Kråke till doktorn samt umgås med barnen.  

Relationer inom Kråkes familj framstår som oproblematiska. Det är endast två gånger som 
familjen bråkar, om nu den första händelsen kan klassificeras som ett bråk; familjen har 
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försovit sig och ”Mamma stressar. Pappa surar” (KiS:KLB:35). I Kråke firar jul uppstår 
också ett bråk i familjen. Denna gång beror det på att pappa har glömt att posta barnens 
önskelistor och detta uppdagas med bara ett par dagar kvar till julafton.  
 

Allt blir en enda röra. Elsa är arg, Kråke är bekymrad, mamma skäller på pappa, Holger springer 
och gömmer sig och Lovisa börjar gråta. Till slut ropar Märta: 
– Lugn i stormen, det här ordnar jag. (KiS; Kråke firar jul: 36) 

 
Pappas faster Märta är där över julen och hon löser situationen genom att ta med sig barnen 
och breven till Posten. Pappa får dock stanna hemma och fortsätta med julstädningen som 
Märta fått avsluta för att åka iväg. Att pappa får fortsätta städa skulle kunna tolkas som ett 
”straff” för att han ställt till det och gjort alla besvikna. Att det är Märta som tar med sig 
barnen kan ses som ytterligare ett uttryck för att kvinnor har lättare för att trösta barn och 
ordna upp saker inom hemmet än män, det vill säga en ganska traditionell syn på mäns och 
kvinnors expressiva funktioner. Att det framgår att barnen tror på tomten, och att läsaren 
också förväntas göra det, i kombination med att julen framställs som en viktig familjehögtid 
förstärker intrycket av familjeidyllen. 

Ofta är alla tre syskonen delaktiga i händelseförloppet, detta förekommer på 8 av 29 
uppslag i KLB, men i de fall där inte alla syskonen omnämns i texten eller syns på bilden, är 
Kråke mest med Elsa, vilket skildras på ytterligare fem uppslag. På 13 av 29 uppslag är alltså 
Kråke och något av hans syskon delaktiga. För läsaren kan relationen mellan syskonen i 
familjen framstå som harmonisk. De bråkar endast vid ett tillfälle. Detta omnämns dock inte i 
text utan det är i Kråkes språkbok (KiS: 42) där det finns en bild på Kråke och Elsa som 
bråkar. Barnen framstår annars som snälla och omhändertagande, till exempel då läsaren får 
ta del av hur ”Kråke och Elsa hjälper tant Edit i trädgården” (KiS:KLB:15). Att Kråke och 
Elsa ofta umgås eller finns i varandras närhet kan ses som en kompensation för att det inte 
finns både en manlig och en kvinnlig protagonist. Även i de fyra analyserade högläsnings-
böckerna är alla syskonen med, dock i varierande utsträckning. Att syskonen håller samman 
kan ses som en betoning av nära relationer och starka band inom familjen. 

 
Kråke har en glass i handen. 
När han äter ilar tanden. 
Elsa äter gärna två, 
Kanske kan hon glassen få. (KiS:KLB:22) 
 

Att syskonen är viktiga för varandra förstärks också i arbetsböckerna, där många övningar ut-
går från Kråke och den ena eller båda systrarna. 

 
Kråke och Elsa badar. (KiS: Kråkes språkbok: 28) 
 
Elsa har en brun korg. 
Kråke har hittat gula kantareller. (KiS: Kråkes språkbok: 39) 

 
KLB kan framförallt sägas handla om Kråkes sociala omvärld utanför skolan, med fokus på 
hans familj. Endast på två uppslag är Kråke i skolan. Detta kan tolkas som att familjen, trots 
att Kråke börjat skolan, fortsätter att vara den starka, primära socialiseringsarenan och den 
sfär där barnen söker trygghet. Även i KPB ligger fokus på Kråke och hans familj, eller 
primärgrupp (se ”2.2.2 Primärgrupper i Kråke i skolan”), men det är större rumsmässig 
variation i dessa böcker. Detta beror troligtvis på att de behandlar olika ämnen, så som att gå 
till doktorn, där det krävs att Kråke förflyttar sig mellan olika miljöer.  
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Dortes familj 
Dortes familj omnämns i KLB då Kråke och hans familj är på hennes dop. Det framgår att 
Dorte är syskonens kusin. I Kråkes familjer (Kfam) får läsaren återigen möta Dorte och 
hennes familj (se figur 13) då Kråkes pappa försöker förklara för Kråke och Elsa hur deras 
släktträd ser ut. Det framgår då att Dortes pappa Daniel är bror till Kråkes mamma Lena.  
 

 
Figur 13. Dortes familj. Kråke i skolan. 

 
I KLB är det endast Dorte som förekommer i texten, men på uppslagets bild (se bild 3) syns 
hon i famnen på en person som kan antas vara hennes mamma, som i sin tur omfamnas av vad 
som då kan tolkas som flickans pappa. Denna bild kan upplevas som romantiserad och sam-
tidigt traditionell, som en idealiserande bild av den ”perfekta” familjen. Dorte sover lugnt i 
mammas famn. De båda blundar medan pappa vakar över dem. Likt Kråkes syskon som ser 
lite docklika ut, framställs även Dorte som liten och söt. Kråke tycker till och med att hon ”ser 
ut som en liten docka” (KiS;KLB:13) och han tittar på henne med en blick tycks uttrycka be-
undran. 

 

 
Bild 3. Ur: Kråke i skolan; Kråkes läsebok:12, utsnitt av bild. Originalbild i färg. 

 
Dorte är den enda bebisen som förekommer i KLB. Att hon redan som liten benämns som en 
docka kan tolkas som att subjektspositionen flicka, förutom det biologiska kvinnliga könet, 
kräver att individen dessutom är söt, eller till och med docklik. 
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Kalle och Karolinas familj  
Kalle och Karolinas familj får läsaren inte veta speciellt mycket om i KLB. Bilden på 
syskonen ger intryck av att Kalle och Karolina har asiatiskt ursprung (se bild 4). Baserat på 
syskonens utseende och deras svenska namn kan det dessutom uppfattas som att Kalle och 
Karolina är adopterade, trots att detta inte specifikt uttrycks i KLB. Det skulle naturligtvis 
också vara möjligt att Kalle och Karolina har asiatiska föräldrar, även om de har svenska 
namn. 
 

 
Bild 4. Ur: Kråke i skolan; Kråkes läsebok:26, utsnitt av bild. Originalbild i färg. 

 
I Kfam får läsaren dock veta att Kalle och Karolina är adopterade från Kina. Deras adoptiv-
föräldrar heter Karin och Lars (se figur 14) och syskonen har bott i Sverige sedan de var små. 
De bodde på ett barnhem innan de adopterades. 
 

 
Figur 14. Kalle och Karolinas familj. Kråke i skolan. 

 
Subjektspositionen som adopterad kan dock Kalle och Karolina inte påverka. Trots att för-
äldrarna omtalas som deras riktiga föräldrar och familjen är en kärnfamilj, lyfts ändå det 
faktum fram att de inte är Lars och Karins biologiska barn. Därmed fastställs också Kalle och 
Karolinas subjektspositioner som adoptivbarn.  
 

Kråke tycker att det är bra att Lars och Karin blev Kalle och Karolinas mamma och pappa, för 
annars hade han ju aldrig fått träffa dem. (KPB; Kfam:8). 
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     2006 var Kina det land varifrån flest barn adopterades till Sverige (SCB, 2007:34). Att 
Kalle och Karolina kommer från Kina kan uppfattas som ett sätt att ”verklighetsförankra” 
syskonen, men samtidigt kan det tyckas stereotypt att barnen kommer därifrån.  

Kalles och Karolinas syskonrelation verkar, likt Kråke och hans systrars, vara problemfri. I 
KLB leker de båda syskonskarorna med varandra och i Kråkes familjer är Kalle och Karolina i 
full gång med att bygga en trädkoja tillsammans med sin pappa. Detta förstärker intrycket av 
att syskon ska vara snälla mot varandra och att det är viktigt med nära band inom familjen. 
 
Sarithas familj  
Saritha finns med på bilden på framsidan av KLB (se bild 5), men hon omnämns inte i den 
eller i någon av arbetsböckerna.  
 

 
Bild 5. Ur: Kråke i skolan; Kråkes läsebok: omslagsbild. Saritha här inringad. Originalbild i färg. 

 
Saritha och hennes familj (se figur 15) presenteras istället i Kfam, där det finns en bild på 
henne tillsammans med hennes mamma och pappa, och det berättas att familjen är från 
Indien. 

 
Figur 15. Sarithas familj. Kråke i skolan. 

 
Denna indiska familj kan uppfattas som symbol för den invandrade familjen, och de 15 % 
barn som själva är födda eller har två föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. Dock 
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kan nämnas att det inte finns något stereotypt indiskt över familjen (se bild 6). De framstår 
snarare som fullständigt assimilerade, som en svensk familj. 

 

 
Bild 6. Ur: Kråke i skolan; Kråkesfamiljer:13. Originalbild i färg. 

 
Ingen förklaring ges till varför Saritha inte omnämns i KLB eller någon av arbetsböckerna, 
vilket kan uppfattas som konstigt eftersom hon är med på bokens framsida och då kan upp-
fattas som viktig. 
 
Niklas familj  
Niklas familj omnämns inte heller i KLB, dock får läsaren följa med Kråke på Niklas födelse-
dagskalas. I Kfam finns också en pojke som heter Niklas. På bilden i Kfam (KiS:17) syns 
denna pojke och det skulle kunna vara samma Niklas som omnämns i KLB. I Kfam får läsaren 
veta att Niklas familj är en ombildad kärnfamilj (se figur 16). Han bor tillsammans med sin 
biologiska pappa och lillebror Ludvig. Pappan är gift med Majken, som i sin tur har två barn, 
Sara och Simon. Robin är lillebror till de fyra barnen, vilket bör innebära att han är det enda 
gemensamma barnet i den ombildade kärnfamiljen.  
 

 
Figur 16. Niklas familj. Kråke i skolan. 
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Familjen kan uppfattas som välfungerande; de fyra äldre barnen spelar fotboll och ser ut att 
vara uppdelade så att de är två styvsyskon i varje lag, Robin gungar, Majken och pappan 
arbetar i trädgården. 
 

2.2.1.2  Ensamstående föräldrar och deras barn i Kråke i skolan 
I KiS finns endast en ensamstående förälder. Denna familjekonstellation kan, i jämförelse med 
det stora antalet kärnfamiljer, därmed tolkas som mindre viktig.  
 
Axels familjer 
Läsaren av KLB kan anta att Kråkes vän Axel bor tillsammans med sin mamma Anna. Det 
sägs inget om huruvida Axels föräldrar bor tillsammans; ingen pappa omnämns. I kombi-
nation med detta och att Axel verkar bo med sin mamma, vilket är det vanligaste för barn med 
ensamstående föräldrar, förstärks intrycket av att Axels mamma är ensamstående. 
 

Idag är Kråke hos sin kompis Axel. […] 
Mamma Anna bjuder på apelsinsaft. (KiS:KLB:7) 

 
I Kfam får läsaren återigen bekanta sig med Axel och hans mamma. Det framgår att de bor i 
ett flerfamiljshus, vilket enligt SCB (2007:16) är den vanligaste boendeformen för ensam-
stående mödrar. Denna gång omnämns dock också Axels pappa. Här framgår att föräldrarna 
inte bor ihop (se figur 17), att Axels pappa bor ganska långt bort och att Axel endast är hos 
sin pappa ibland. Detta innebär att Axel har två familjer. 
 

 
Figur 17. Axels familjer. Kråke i skolan. 

 
Att Axel har sitt hem hos mamma, det vill säga bor med henne, trots att han tillhör två 
familjer/hushåll, blir i denna text tydligt främst genom författarens ordval. Eilard (2008:199) 
menar att språket kan göra barn med skilda föräldrar hemlösa genom att de är eller bor hos 
föräldrarna istället för att de bor med dem. I Axels fall innebär ordvalen att han endast har ett 
hem. 

 
Axel bor tillsammans med sin mamma i en lägenhet i det höga huset. […] 
Axels pappa bor i ett annat hus, ganska långt bort. Ibland på helgerna är Axel där.  
(KiS; Kfam:10, vår kursivering) 

 
Att Axel inte ”på riktigt” bor med sin pappa synliggörs genom att berätta att Axel ibland 
brukar vara där. Det kan tolkas som att Axel snarare åker och hälsar på sin pappa än åker och 
bor med honom.  
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2.2.1.3 Barn med samkönade föräldrar i Kråke i skolan 
Andelen barn som bor i partnerskapsfamiljer har enligt SCB (www., 2009-10-09) tiodubblats 
sedan slutet på 1990-talet. Vanligast för dessa barn är att de bor tillsammans med två 
mammor, detta gällde 706 av 749 barn år 2008. Dock är denna statistik inte representativ för 
hur många barn som lever med homosexuella föräldrar, då den endast omfattar de som har in-
gått partnerskap. 
 
Alices familjer 
Alice har två familjer varav den ena familjen består av hennes mamma och mammans 
kvinnliga partner och den andra av hennes pappa. Alices familjer har ingen koppling till KLB 
eller till arbetsböckerna, vilket de andra familjerna i Kråkes familjer, där Alice presenteras, 
har. Om dessa familjer berättas att Alices mamma Maia bor tillsammans med Anki och att 
Alices pappa heter Willy (se figur 18). Dock sägs inget om någon eventuell ny partner till 
Willy. Han kan därför antas vara en ensamstående pappa. Betydligt större vikt läggs vid 
Alices två mammor än vid hennes pappa, vilket möjligtvis kan förklaras med att det som ska 
lyftas fram är att det också finns barn som har homosexuella föräldrar. Huruvida Alice endast 
bor tillsammans med sin mamma och Anki eller om hon också bor med sin pappa framgår 
inte, men det förstås som att hon åtminstone bor med sina mammor. Att det homosexuella par 
som har ett barn är två kvinnor kan sägas överensstämma med SCB:s (www., 2009-10-09) 
statistik från 2008. Dessutom kan tänkas att det hade varit mer kontroversiellt att välja ett 
manligt homosexuellt föräldrapar. 
 

 
Figur 18. Alice familjer. Kråke i skolan. 

 
     På bilden av Maia, Anki och Alice syns att Maia är mörkhyad och därför kan antas ha ett 
annat etniskt ursprung än svenskt, medan Anki, som är ljushyad, kan antas vara svensk (se 
bild 7). Detta innebär att denna familjekonstellation, förutom att det är en samkönad familj, 
också har en blandad etnisk sammansättning. Att mammorna har olika etniskt ursprung läggs 
ingen vikt vid i texten, dock uttrycks vad som skulle kunna ses som en liberal inställning till 
homosexuella familjer: 
 

– Det var Maias bebis, säger mamma. Hon heter Alice. 
– Vem är hennes pappa då? undrar Kråke 
– Pappan heter Willy, men de bor inte ihop. Maia bor med Anki, så Alice har två mammor. 
– Kan man ha det? undrar Kråke 
– Ja, ibland är det så att två tjejer eller två killar trivs bättre ihop än en tjej och en kille. Det viktiga 
är ju att man tycker om varandra och kommer överens. (KiS; Kfam: 15) 

 
Bilden av Maia och Anki visar två kvinnor varav den ena har mer manliga drag än den andra. 
Maia har långt hår och är klädd i feminina färger samt kjol medan Anki är kortklippt och 
klädd i byxor och mer maskulina färger (se bild 7). 
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Bild 7. Ur: Kråke i skolan; Kråkes familjer:14, något beskuren. Originalbild i färg. 

 
I sin studie av genusskapande finner Fanny Ambjörnsson (2003:230 ff.) att det finns vissa 
karaktärsdrag som anses vara typiska för lesbiska kvinnor. Dessa är bland andra att de har ett 
manhaftigare utseende, så som kort hår och löst sittande kläder. I denna bemärkelse kan Ankis 
utseende anses stereotypt. Dessutom kan Maia och Anki, genom Ankis mer maskulina fram-
trädande, ses som varandras motsatser. Trots att de är två kvinnor kan genussystemets logik, 
isärhållande, inom Maias och Ankis förhållande, anses vara gällande.  
 

2.2.1.4 Övriga familjer i Kråke i skolan 
I KiS finns en familj som inte är möjlig att definiera, vilket är lite konstigt då det framgått 
relativt tydligt hur de andra familjestrukturerna ser ut.  
 
Majas familj  
Majas familjesituation går inte att klarlägga. Trots att Maja uppges vara Kråkes bästa vän 
(KiS;Kråkes språkbok:3) berättas inte tillräckligt mycket om hennes familj för att läsaren ska 
kunna skapa sig en bild av hennes familjesituation. Det framgår inte om Majas föräldrar bor 
ihop, trots att läsaren får veta att hon har både en mamma och en pappa (se figur 19).  
 

 
Figur 19. Majas familj. Kråke i skolan. 
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Av följande citat kan dock tänkas att Maja åtminstone bor med sin mamma, men det behöver 
inte innebära att hennes pappa inte är del i samma hushåll eller att Maja inte bor med honom 
också: 

 
Maja och Kråke är hemma hos Maja. 
De dricker mjölk och äter muffins. 
Kråke lurar Maja och Majas mamma. (KiS:KLB:31) 

 
Majas pappa heter Zlatan, vilket skulle kunna innebära att han har ett annat etniskt ursprung 
än svenskt. Detta skulle innebära att Maja är ett av de barn i Sverige som har en koppling till 
ett annat land. Maja blir i så fall en karaktär som dessa barn på olika vis kan identifiera sig 
med. Trots att det inte framgår om Majas föräldrar är tillsammans eller inte, uppfattas pappa 
Zlatan som aktivt deltagande i Majas liv: 
 

Det är maskerad på fritids. 
Majas pappa Zlatan har bakat pizzor till alla. (KiS;KLB:57) 

 
Detta gör det svårare att dra några slutsatser om huruvida hennes föräldrar bor tillsammans 
eller är separerade. I Axels fall (se ovan) omnämns ingen pappa i KLB, vilket bidrar till tolk-
ningen att hans pappa inte är speciellt närvarande. 
 

2.2.2 Primärgrupper i Kråke i skolan 
Kråkes far- och morföräldrar är i KLB delaktiga i hans liv. De är barnvakt, tar hand om 
honom när han är sjuk och spenderar tid med honom. Kråke verkar trivas i sina far- och mor-
föräldrars sällskap och deras relation upplevs bygga på trygghet. 

 
Kråke och farmor är i en park. 
Kråke och farmor har roligt. (KiS:KLB:41) 

 
Kråke är sjuk. 
Han får vara hemma. 
Mormor är hos Kråke. (KiS:KLB:43) 

 
Morfar tankar. 
Kråke och Elsa tittar på. (KiS:KLB:45) 

 
Kråkes farfar har bakat 100 mazariner till festen. (KiS:KLB:57) 

 
I KLB är det framförallt mormor som verkar ha en stark relation till Kråke, då hon är det enda 
som är hemma hos familjen. Att både far- och morföräldrarna omnämns kan ses som ett ut-
tryck för att de spelar en stor roll i Kråkes liv. Dock är mor- och farföräldrarna med i större 
utsträckning i högläsningsböckerna. I Kråke lär sig klockan finns genom hela boken små 
rutor som heter ”Morfar tipsar” och det är tillsammans med morfar, då han och Kråke har en 
mysdag, som Kråke lär sig klockan. I Kfam får läsaren veta att Kråkes familj ska på ett stort 
släktkalas för att mormor fyller 60 år. Med tanke på att Kråkes familj framställs som väldigt 
stabil är det inte konstigt att också mor- och farföräldrarna finns närvarande. De ger familje-
relationerna ytterligare känsla av stabilitet. 

Gustav är, får läsaren veta i KLB, en kompis till Kråke. Han är en gammal man, men ändå 
en vän. Gustav bor tillsammans med sin katt Gråen. Det kan tänkas att Gustav, eftersom han 
benämns med ordet kompis, är viktig för Kråke. Huruvida han är delaktig i Kråkes primära 
socialisation är inte möjligt att säga, men eftersom Gustav tillägnas ett helt uppslag kan tänkas 
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att han har en viss inverkan på Kråke. Andra äldre personer omnämns också men det framgår 
inte om de har någon personlig koppling till Kråke eller någon i hans familj. Detta styrker an-
tagandet att Gustav är en viktig person. Dessutom omnämns Gustav också i Kfam: 

 
Gustav är pensionär och bor i ett hus på Kråkes gata. Holger och Gråen är kompisar och nosar på 
varandra. Kråke och Gustav är också kompisar. (KPB; Kråkes familjer: 5) 

 
     I KiS finns flertalet av Kråkes släktingar omnämnda, men dessa verkar inte i någon större 
utsträckning vara involverade i Kråkes liv. Gustav omnämns mer familjärt än dessa släktingar 
i enlighet med att personer som ingår i primärgruppen inte alltid behöver vara släkt med 
barnet. 
 

2.2.3 Generella mönster i Kråke i skolan 
Generellt om Kråke i skolan kan sägas att familjer tas upp i olika utsträckning i läseboken, 
arbetsböckerna och högläsningsböckerna. Kråkes familj är starkt i fokus. Denna kärnfamilj 
kan tolkas som ett praktexempel, då familjen sällan bråkar, barnen är snälla och håller sams, 
och familjen ofta gör saker tillsammans. Kråkes Läsebok kan upplevas som förespråkare för 
kärnfamiljstrukturen, då den egentligen inte tar upp och problematiserar andra familje-
konstellationer. Av denna anledning kan Kråkes läsebok upplevas som traditionell i sin syn på 
familj och barn.  
     I högläsningsböckerna från Kråkes pedagogiska barnböcker får läsaren dock en mer 
ingående bild av Kråkes familjesituation och en större inblick i familjerelationerna, men det är 
fortfarande samma oproblematiska familj som läsaren får möta. I vissa avseenden kan 
paralleller dras mellan Kråkes familj och den traditionella bilden av idealfamiljen, den som 
Parsons benämnde den moderna familjen (Roman, 2003:43 ff.). 

I Kråkes läsebok och arbetsböckerna finns inte många andra familjer representerade. Ytter-
ligare en kärnfamilj och tre odefinierbara familjer omnämns. Det är först i kombination med 
Kfam som det går att se en helhetsbild dels av de familjer som inte definieras i Kråkes läse-
bok, dels över familjestrukturer i stort. Medräknat högläsningsböckerna finns i Kråke i skolan 
fyra olika familjetyper representerade, med inom sig olika strukturer. Detta innebär att det är 
först i Kråkes familjer som andra familjestrukturer än kärnfamiljen egentligen behandlas. 

I Kråkes läsebok är familjer av annat etniskt ursprung än svenskt underrepresenterade. 
Kalle och Karolina kan uppfattas som adopterade, men det finns inget som specifikt uttrycker 
detta, och det kan antas att Majas pappa Zlatan har ett annat etniskt ursprung. I Kråkes 
familjer finns dock familjer med annat etniskt ursprung samt familjer med blandad etnisk 
sammansättning. Detta påpekas inte, vilket kan tänkas bero på en pedagogisk strävan efter att 
inkludera. 

Det kan i Kråke i skolan uppfattas som att barnets relation till sina mor- och farföräldrar är 
viktig, nästan grundläggande eftersom de alla omnämns. Utöver dem är det egentligen endast 
grannen Gustav som kan sägas ingå i Kråkes primärgrupp. Andra barns primärgrupper tas inte 
upp, vilket kan tänkas bero på att Kråke i skolan har ett så starkt fokus på Kråkes familj. 
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2.3 Läsinlärning i 7 steg 
Läsinlärning i 7 steg (Läs7) är uppbyggd utifrån att eleverna främst ska träna fonologisk med-
vetenhet5 och ordavkodning. Materialet kan användas av alla elever i en klass, men är särskilt 
lämpligt för elever som behöver gå långsamt fram i sin inlärning (Läs7, Lärarbok). I Läs7 
finns, trots att det finns två läseböcker, inte någon enhetlig berättelse som genomsyrar hela 
materialet. Istället börjar eleverna arbeta med ett fåtal bokstavsljud och endast ljudenligt 
stavade ord. Efterhand utökas mängden bokstavsljud, ordens uppbyggnad blir mer avancerad 
och meningar tillkommer och efterhand läses korta texter. De båda läseböckerna i Läs7 har 
inte samma innehåll. Istället arbetar barnen med de lättare bokstavsljuden, som till exempel 
den långa varianten av vokalen Oo (sol) och Ll som är ett hålljud, det vill säga det går att 
hålla ut ljudet (jämför Kk som är ett stötljud) i Läsebok 1 (Lb1). I Läsebok 2 (Lb2) får 
eleverna arbeta med de mer komplicerade bokstavsljuden, mer komplexa ord samt längre 
texter (upp till 8 meningar). 
     Materialets starka fokus på den fonologiska medvetenheten och att automatisera avkod-
ningen genom att börja med ljudenligt stavade ord påverkar i hög grad vilka ord om finns 
med. Dessutom innebär materialets upplägg att det inte finns speciellt många längre texter att 
analysera, men trots det tunna innehållet framträder ändå tal och föreställningar om familj 
som är värda att lyfta fram. 
 

2.3.1 Familj och hem i Läsinlärning i 7 steg 
I Läs7 finns inga familjer i sin helhet explicit förklarade och det råder en viss förvirring kring 
vilka de personer som omnämns egentligen är. Till exempel finns en bild i Lb2 (Läs7:6) som 
föreställer en flicka som sitter på ett tåg. Texten som hör till förklarar för läsaren att det är 
Sara som reser till Sala. Samma bild förekommer dock också i Laborativt läsmaterial (LL) 
men då förklarar den tillhörande texten att det är Elin som reser. Av denna anledning är det 
inte möjligt att säga att texterna handlar om samma personer, bara för att samma namn nämns. 
Istället har här de olika texterna fått ses som separata texter och innehållet i dem analyserats 
som om de vore separata enheter. 
     I Lb1 (Läs7:1 ff.) är de fem första bokstäverna som introduceras Oo, Ss, Ll, Rr och Mm. 
Av dessa ljud är det möjligt att konstruera det ljudenligt stavde ordet mor. I Lärarbok (Lär) 
står det att ordet kan behöva diskuteras, då det inte är säkert att det är ett ord som ingår i 
barnens vokabulär (Läs7:20). Barnen ska då få berätta vilket ord de själva använder när de 
talar om sin mor. Som hjälp för att förstå ordet finns i Lb1 en illustration av en mor (se bild 
8).  

 

 
Bild 8. Ur: Läsinlärning i 7 steg: Läsebok 1:3. Originalbild i färg. 

                                                 
5 Fonologisk medvetenhet innebär en medvetenhet om bokstavsljuden. 
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På bilden syns en mamma med en barnvagn. Hon ser ut att hålla ett vakande öga över barnet i 
vagnen. Detta kan tolkas som ett uttryck för att en mamma är någon som tar hand om barnen, 
redan från de att de är små, som finns närvarande och som skyddar. Bilden återkommer dess-
utom i LL. Då ska barnen sammankoppla ordet mor med denna. Illustrationen av mor kan 
tolkas som ett uttryck för vad som krävs för att en individ ska kunna inta subjektspositionen 
mor, men bilden innebär också att kvinnor med barnvagn automatiskt kommer att ses som 
mödrar, det vill säga försättas i denna subjektsposition. Att ordet mor behandlas i läsläran är 
inte så förvånande med tanke på materialets uppbyggnad och syfte, det intressanta är istället 
att ordet illustreras. Detta därför att när barnen sedan kommer till introduktionen av bokstaven 
Ff (Läs7:Lb1:16) finns ordet far med. I Lär (Läs7:31) står inget om att detta är ett ord som 
bör diskuteras, trots att det kan tänkas att inte heller detta är ett ord som ingår i barns 
vokabulär, och det finns heller ingen illustration av ordet i läseboken. Anledningen till detta 
skulle kunna vara att ordet far är en homonym6. Dock skulle det också kunna vara så att det 
inte anses vara nödvändigt, eller enkelt, att på samma konkreta vis illustrera vad en far är. 
Bilden på mamman med en barnvagn kan anses vara stereotyp, men av just denna anledning 
råder heller ingen tvekan om vad den illustrerar. Att ordet far inte återkommer i det övriga 
materialet kan tolkas som ett medvetet försök att undkomma problematiken i att illustrera det. 
Enligt den ideologikritiska metoden ska också sådant som utelämnats uppmärksammas och i 
just detta fall kan diskuteras varför det anses viktigt att illustrera ordet mor, men inte ordet 
far. Det skulle kunna ses som ett försök att ge barnen en bild av en ”god” mor, då bilden upp-
fattas som den gällande bilden av hur en mor ska vara. Dock skulle det också kunna vara så 
att det är ett försök att lyfta fram mamma som viktig och betydelsefull, eftersom de flesta barn 
i Sverige idag bor tillsammans med modern, då detta är vanligast även om barnets föräldrar är 
skilda. Tvetydigheten i denna tolkning är bara att mer än tre fjärdedelar också bor tillsammans 
med sin pappa eller en styvpappa. 
     De enda barn i Läs7 som skulle kunna antas vara del av samma familj förekommer i den 
text som kallas ”Läsprov 8” (Lär:102). Texten handlar om Moa och Teo som ska cykla till 
skogen för att plocka svamp med sin mormor och morfar. Moa och Teo uppfattas som syskon, 
men skulle också kunna vara kusiner och ändå ha samma morföräldrar. Att huvudpersonerna i 
texten är en pojke och en flicka skulle kunna antas vara ett försök skapa jämställdhet mellan 
dem. Dock lyfts Moa fram som mer handlingskraftig än Teo då ”Moa cyklar först.” (Läs7; 
Lär:102).  
     Vid ett tillfälle i materialet omnämns föräldrar, även det i sker Lär. Detta är i samband 
med förslag på samtal kring texten om jägaren Janis i Lb2 (Läs7:20). Huruvida någon elev har 
föräldrar som är jägare föreslås som samtalsdiskussion. Det kan här tänkas att ett medvetet 
försök att inte vara genusstereotyp har gjorts. Frågan gäller båda föräldrarna och inte bara 
pappan.  
     Istället för familjer omnämns hemmet i större utsträckning i Läs7. I Lb2 kan läsaren ta del 
av denna text: 
 

Moa är inte i skolan. 
Hon har ont i halsen. 
Moa läser i en bok om en häst. (Läs7;Lb2:17) 

 
Till detta textstycke finns exempel på samtalsfrågor, varav den ena frågan är vad Moa gör 
”när hon är hemma från skolan?” (Läs7;Lär:48, vår kursivering). I texten finns dock inget som 
säger att Moa är hemma, bara att hon inte är i skolan. Detta kan tyda på en föreställning om 
att barn som är sjuka får vara hemma, men också ses som ett uttryck för att det borde vara så. 

 
6 Homonymer är ord som stavas och/eller låter lika men har olika betydelser. 
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Dock är det inte säkert att alla barn får vara hemma då de är sjuka. En del barn får kanske 
vara hos någon medlem i sin primärgrupp, medan det troligtvis också finns barn som får gå 
till skolan trots sjukdom för att ingen kan vara hemma och ta hand om dem. 
     Läsaren får också möta Max, som efter att ha cyklat hem från skolan fikar och leker en 
stund innan han gör sin läxa. Att Max beger sig direkt hem efter skolan kan tolkas som att det 
är Max själv som har en längtan att komma hem, kanske just för att fika och leka. Dock kan 
det också vara ett förmedlande av åsikten om vad barn bör göra efter skolan, vilket då inne-
fattar en tanke om att barn har ett hem att komma till, där de är trygga och där det är en hem-
trevlig atmosfär. Här skapas ett avstånd till barn som lever i psykosocialt utsatta familjer eller 
barn från fattiga hemförhållanden. 
 

2.3.2 Primärgrupp i Läsinlärning i 7 steg 
Trots uteslutandet av föräldrar i texterna i Läs7, omnämns mor- och farföräldrar. I Lb2 
(Läs7:19) finns en text om Greta. Hon går omkring i sin morfars skog och letar efter en gran. 
Det faktum att Greta är ensam i skogen gör att det är svårt att säga om Greta är ett barn eller 
en vuxen (ung vuxen). Dock omnämns i alla fall att skogen som hon befinner sig i tillhör 
hennes morfar, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för relationen mellan Greta och 
morfar. Att skogen benämns som morfars skog gör att läsaren inte uppfattar skogen som 
vilken skog som helst. Det finns en intimitet och trygghet i benämningen och därför uppfattas 
också Greta och morfars relation som intim. Dock kan det faktum att Greta befinner sig i sin 
morfars skog också tolkas som ett uttryck för morfars överordning. Enligt Hirdman (1988:7) 
bygger genussystemet bland annat på logiken att det måste finnas en hierarki. Greta kan i 
detta fall ses som underordnad just därför att hon befinner sig i morfars skog, troligtvis på 
hans premisser. Ändå verkar Greta ha stor personlig frihet då hon går omkring i skogen 
ensam. 
     I ”Läsprov 8” får läsaren som sagt träffa Moa och Teo som är och hälsar på sina morför-
äldrar på landet. De ger sig ut på en cykeltur till skogen för att leta efter svamp. Relationen 
mellan Moa och Teo och deras morföräldrar verkar präglas av trygghet. Cykelturen och 
svampplockningen framstår som väldigt trevliga. Mormors kommentar om att de kan ”baka 
en god paj av svamparna” (Läs7;Lär:102) ger också en bild av att dagen inte är slut än. Istället 
ska de fyra äta mat tillsammans och ha en trevlig kväll. Det är framförallt ordet god som ger 
trevliga associationer, pajen är något som de tillsammans ska avnjuta. 
 

2.3.3 Generella mönster i Läsinlärning i 7 steg 
I Läsinlärning i 7 steg kan familjediskursen tyckas vara ganska ytlig. Familj problematiseras 
och diskuteras inte. Detta skulle kunna bero på ett medvetet undvikande av denna proble-
matiska fråga, ett försök att inte behöva ta hänsyn till barns olika bakgrundsförhållanden. 
Betoningen på hemmet skulle kunna tolkas som ett försök att undvika att behandla familj, för 
tydligt i denna läslära är ändå förutsättningen att alla barn har ett (tryggt) hem. Att familjer 
inte behandlas skulle kunna vara ett medvetet val, men det skulle också kunna hävdas att ute-
lämnandet av familjer beror på basläromedlets uppbyggnad. 
     Störst vikt skulle kunna sägas läggs vid barnens primärgrupper snarare än vid familjer. 
Möjligtvis kan tänkas att det är lättare att ta upp mor- och farföräldrar då dessa inte ligger 
barn lika nära som familjen, de texter som handlar om den äldre generationen i primär-
grupperna skulle lika gärna kunnat behandla barnens familjer.  
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2.4 Jag läser 
Jag läser (JaL) är en mycket fantasifull, skönlitterär läslära där en och samma berättelse 
sträcker sig genom både skolår 1 och skolår 2. Den är enligt lärarhandledningarna både en läs-
lära och en riktig berättelse och arbetet med den bör syfta till att gemensamt tala om och 
diskutera texterna i par, grupp eller klassvis (JaL;Lärarbok A, Lärarbok B).  
     Huvudpersonerna i materialet är kamraterna Emma och Larry som går i samma klass och 
bor i samma hyreshus på Alvägen. Med genusdiskursen i åtanke kan sägas att läsaren även i 
detta basläromedel alltså får möta en berättelse som har en pojke och en flicka som är vänner 
– inte ett syskonpar – i huvudrollerna, vilket har varit vanligt förekommande under de senare 
decennierna. Dock kan sägas att Emma här inte kan uppfattas som enbart en partner till Larry 
utan agerar på samma nivå som honom. Här syns således en förändring gentemot vad Eilard 
funnit typiskt för kamratrelationer mellan pojke och flicka i läseböcker från 2000-talets in-
ledande år (2008:422 f.). Vid sidan av Emma och Larry ingår Emmas mamma, Larrys pappa, 
hunden Sulan, uppfinnaren Vera Larsson, roboten Omega, Kapten Svärd och de talande 
aporna Ben och Koko i berättelsen.  
     En grundtanke med materialet är att barnen som tar del av det ska kunna leva sig in i 
berättelsen, skapa inre bilder och kunna identifiera sig själva i det (JaL;Lärarbok A:7). Huset 
på Alvägen (Alv), som riktar sig till skolår 1, utspelar sig under endast en dag och handlar om 
hur Emma och Larry söker efter Larrys hund och under tiden träffar sina grannar. I boken 
introduceras dessutom alfabetets bokstäver, separat från texten, i en ordning som bygger på 
att vanliga vokaler och frekventa konsonanter kommer först. Materialet är alltså uppbyggt 
utifrån att både syntetisk och analytisk metod används i läsinlärningen. I stort kan A-boken 
ses som en enda lång introduktion av seriens personer. I slutet på Alv kommer ägaren till 
byggnaden och säger alla måste flytta för att ge plats åt ett köpcentrum. I B-boken, Resan till 
skatten (Res), tar handlingen vid där A-boken slutade och barnen reser tillsammans med 
grannarna, under en vecka, iväg i Vera Larssons båt-bil för att hämta Kapten Svärds gömda 
skatt, som kan ge dem de sexton miljoner kronor som behövs för att rädda huset på Alvägen. I 
samband med läsningen av boken för skolår 2 bör undervisningen enligt Lärarbok A (LbA) 
fokusera på läsning av faktatexter för att tidigt ge eleverna lässtrategier för sådana texter. 
     Texten i läseböckerna finns i två nivåer, varav den enklare, som innehåller cirka två 
meningar alltid står högst upp på varje sida i en gul ruta. Enligt lärarhandledningarna kan 
denna också användas för att ge förförståelse för texten och då läsas av alla elever. I analysen 
har de gula rutorna uteslutits då de inte tillför någon ytterligare information innehållsmässigt.  
 

2.4.1 Familjer i Jag läser 
Familjstrukturer är inget som ges särskilt stor plats i JaL. De barnfamiljer som förekommer är 
Larrys, i vilken hans pappa Simon och hunden Sulan ingår (se figur 20), samt Emmas familj, 
bestående av henne och hennes mamma Anna (se figur 20).  
 

 
 

Figur 20. Larrys familj och Emmas familj. SpråkDax. 
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Således behandlas enbart två ensamstående familjer. Detta är något som inte tas upp vidare i 
berättelsen men i LbA finns kopieringsunderlag för kort med frågor att besvara efter läsningen 
av varje kapitel. En av frågorna på det första kortet är: ”Varför tror du att Emma och Larry 
bara har en förälder?” (JaL:LbA:86 ff.). I jämförelse med tidigare uppgifter om att barn med 
skilda föräldrar ibland görs hemlösa genom språket kan här lyftas fram att ”Emma bor med 
sin mamma” och ”Larry bor med sin pappa” (JaL;Alv:5, våra kursiveringar). Huruvida det rör 
sig om att föräldrarna är ensamstående på grund av skilsmässor går dock inte att uttala sig om 
i fallet JaL. Ur ett genusperspektiv kopplat till de båda familjerna kan det uppmärksammas 
varför Emma och Annas balkong är mer ombonad än Larry och Simons (se bild 9): 
 

 
Bild  9. Ur: Jag läser; Huset på Alvägen:5. Originalbild i färg. 

 
Beträffande föräldrarnas subjektspositioner i JaL kan Emmas mamma sägas vara både kvinna, 
under namnet Anna, och mamma. Det förstnämnda fokuseras mer i Arbetsbok A (ArbA), 
medan subjektspositionen som mamma dominerar i de båda läseböckerna. Simon å sin sida 
kan sägas förekomma i tre subjektspositioner: som mannen Simon, som pappa och som 
elektriker. Dessa interpelleras han i både i läseböckerna, undantaget yrkesrollen i Res, och i 
ArbA. 
     Att hus och hem betyder mycket i berättelsen syns redan i den inledande texten: 

 
I ett hus bor det två barn. 
De heter Larry och Emma. 
Larry har en hund. 
Hunden heter Sulan. (JaL, Alv.:4, vår kursivering) 
 

Därefter informerar författaren om föräldrarna till barnen och berättelsen där familjen i sig 
inte alls har någon viktig roll tar fart. Det enda i Arbetsbok B (ArbB) som kan relateras till 
familj är att läraren med en kort mening uppmanas att låta de elever som har en hund hemma 
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får berätta om den (JaL;3). En mindre koppling som dock kan göras till både hus och hem och 
familjediskursen i JaL är den sista övningen i ArbA som ser ut som följer: 

 
Ditt hus. 
Rita huset där du bor. 
(om du vill kan du vrida boken och rita.) 
Rita fönster och dörrar. 
Rita några i din familj. 
Rita några av dina grannar. 
Rita hur det ser ut utanför huset. 
Måla. (Jal;ArbA:123) 
 

Familjen kan alltså ses som tydligt sammanlänkad med huset, där huset är det primära. Tätt 
följt av detta kan grannarna ses. Detta kan bero på att grannsämjan är så god och de boende i 
huset i JaL står varandra så nära. 
     Intressant att lyfta fram med anledning av familjediskursen i läsläran är att Kapten Svärd 
har ordet mor intatuerat i ett hjärta på armen samt att bröderna Söder, det vill säga Ben och 
Koko, hämtats från djungeln av en numera avliden kvinna som de kallar mamma. De verkar 
inte ha någon som de kallar för pappa med tanke på vad som utspelar sig då båt-bilen under 
resan till skatten passerar snötäckta berg och sällskapet blir överfallna av snömannen: 
 

Det är en stor, hårig figur som tittar på dem. 
Han ser arg ut. Den håriga figuren kastar en stor sten mot deras bil. Men han missar. 
– Är det vår pappa? säger Koko. (JaL;Alv:11) 
 

Att Ben och Koko inte har någon pappa och inte verkar bry sig om detta nämnvärt kan ses 
som ett tecken på att det inte är lika spektakulärt att leva utan en pappa som utan en mamma. 
 

2.4.2 Primärgrupper i Jag läser 
Emma och Larry kan absolut sägas ingå i varandras primärgrupper. Av den bakgrunds-
information som författaren ger eleverna i ett brev i LärA (JaL;4 f.) framgår att de spenderar 
så mycket tid de bara kan med varandra och i det inledande kapitlet i Alv får läsaren ta del av 
det hemliga språk som barnen har skapat och som bara de själva förstår; med knackningar kan 
de kommunicera genom golv/tak i hyreshuset. 
     Inledningsvis är grannarna i huset helt eller relativt obekanta för barnen, men på den korta 
stund som det tar att leta igenom huset efter hunden Sulan (vilket tar ett år att läsa för eleverna 
i skolan) hinner barnen lära känna dem väl. Att detta är möjligt kan sägas vara just på grund 
av att boken är så fantasifull som den är; ur ett mer verklighetsbundet perspektiv skulle antag-
ligen få föräldrar låta sina barn åka iväg med vilt främmande människor på ett äventyr till en 
ö där det lurar sjörövare och farliga djur. Men eftersom denna berättelse inte låter sig styras 
av vad som är gångbart i verkligheten kan uppfinnaren Vera Larsson och hennes intelligente 
robot Omega, den gamle sjökaptenen Svärd samt de båda förmänskligade aporna Ben och 
Koko sägas ingå i barnens primärgrupper. 
     Att böckerna används under ett helt läsår och berättelsen därmed blir mycket utdragen kan 
antagligen medföra att det inte känns så underligt för läsaren att grannarna kommer att stå 
Emma och Larry så nära. Vid en snabb genombläddring av böckerna skulle Vera Larsson 
dessutom kunna uppfattas som en farmor eller mormor och tillsammans med Kapten Svärd 
skulle de kunna sägas representera just rollen som far- och morföräldrar. 
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     För att ytterligare belysa hur viktig primärgruppen, grannarna, är för barnen kan sägas att 
föräldrarna, Anna och Simon, inte ens fått plats med huvudena på den sida som avslutar Res 
(se bild 10): 
 

 
Bild 10. Ur Jag läser; Resan till skatten:122. Originalbild i färg. 

 
Utifrån bilden kan det snarare tolkas som att det är barnen och deras primärgruppsmedlemmar 
som framstår som en grupp till vilken föräldrarna ges tillträde. Intressant med bilden är också 
att roboten Omega, som kan ses som uppfinnaren Veras familjemedlem, här står sidan av 
hunden Sulan och därmed blir mer som ett ”husdjur” än som den förmänskligade figur han 
har varit under resten av berättelsen.  
 

2.4.3 Generella mönster i Jag läser 
Familj ges ett mycket begränsat utrymme i Jag läser. Istället kan de mycket fantasifullt fram-
ställda grannarna i barnen Emma och Larrys hyreshus sägas vara mycket betydelsefulla 
primärgruppsmedlemmar. Att hemmet i sig är centralt i Jag läser kan ses såväl i titeln till 
boken för skolår 1, Huset på Alvägen, som i att själva berättelsen kretsar kring att rädda huset, 
där karaktärerna bor från att rivas. I samband med detta framstår både Emma och Larry som 
kompetenta barn. 
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2.5 SpråkDax 
SpråkDax (Spax) är ett basläromedel där läseböckerna är antologier. Läseböckerna är in-
delade i tio olika teman vardera och genrerna som ingår är skönlitteratur och poesi. För 
skolår 1 finns en gemensam läse- och arbetsbok; LäsDax och SkrivDax 1 (LS1). I skolår 2 
arbetar eleverna med LäsDax 2 (LD2) och SkrivDax 2. Enligt lärarhandledningen (Spax; 
LärarDax1:5), har Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande varit en utgångspunkt i 
framställandet av läromedlet och fokus ska ligga på att arbeta med texterna gemensamt i olika 
konstellationer. Texterna är inte nivågrupperade utan det är tänkt att alla elever tar del av 
samma text utifrån sin förmåga. Bilderna utgör en viktig del i den arbetsgång som rekommen-
deras i lärarhandledningarna; genomgång av varje ny text bör starta i samtal om illustrationen 
till den och vad texten utifrån bilden kan tänkas innehålla. Intressant med just bilderna i Spax 
är att några av dem är fotografier, något som var vanligt i svenska läsläror under 1970- och 
1980-talen (Eilard, 2008:kap.5-6). Dessutom kan den sägas gå tillbaka till den struktur som 
var mer vanlig i läseböcker tills för ett par decennier sedan, det vill säga antologier med 
fiktionsprosa och lyrik (jämför med Kussak, 1999). I Spax ska eleverna lära sig läsa både 
genom att ljuda och genom att lära sig känna igen ordbilder. Materialet kan sägas syfta till att 
redan från start ge eleverna en god lässtrategi och öva dem i att läsa mellan raderna och göra 
egna inferenser (Spax;LärarDax1, LärarDax2). Att upplägget ser ut såhär har kommit att på-
verka analysen nedan; resultatet har delvis framkommit genom sådana inferenser som för-
fattarna kan tänkas ha haft i åtanke. 

Eftersom läseböckerna är antologier och hela tiden skildrar nya händelser och personer 
följer de inte någon röd tråd från början till slut. Istället för mer omfattande skildringar får 
läsaren i de flesta fall ta del av fragment av familjestrukturer i berättelserna. Hur detta sker 
redovisas nedan.  
 

2.5.1 Hem och familjer i SpråkDax 
I läseboken för skolår 1 heter det andra temat ”Hus och hem”. Det upplevs i vissa fall här som 
om boendet och platsen för omsorg om barnet fått det fokus som familj lika gärna hade 
kunnat få. Ett exempel på det är dikten ”Många hus” som avslutas med versen: 
 

Det finns många barn. 
Alla barn behöver ett hus. 
Ett hus att bo i. (Spax;LS1:12) 
 

Samma sak fortsätter i efterföljande text. Det är inte den egna familjen som fokuseras utan 
hushållen i det hyreshus där barnet som berättar bor. Det redogörs för vilka som bor där och 
en person från varje lägenhet omnämns, av dessa är två barn, en pojke och en flicka. På bilden 
syns flickan med en man som lagar mat, troligtvis är det hennes pappa. Texten avslutas med 
meningen ”Jag tycker om hela huset och alla som bor där”. Trots omnämnandet av grannarna 
kan det ändå sägas vara själva byggnaden, det vill säga hemmet, som är det primära och inte 
personerna i det, varför här uttalanden om primärgrupper inte kan ske. 

I texten ”Två av allt” (Spax;LS1:14) berättas det i tredje person att Tove har en säng hos 
mamma och en säng hos pappa. Detsamma gäller för hennes skrivbord och rum. Således är 
Tove ett länkbarn (se figur 21), men huruvida hon är del av någon ombildad familj eller om 
båda hennes föräldrar är ensamstående ges läsaren igen information om.  
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Figur 21. Toves familjer. SpråkDax. 

 
Intressanta är formuleringarna hos mamma och hos pappa – det är alltså inte hos sig själv 

(som då skulle vara på två skilda platser) som Tove har sina saker. Detta kan jämföras med 
Eilards (2008:199) påpekande om att språket kan göra barn med skilda föräldrar hemlösa: 
”De 'är hos' eller 'hälsar på' mamma eller pappa”. En intressant vändning på detta i den aktu-
ella texten blir dock det sista stycket om Tove, där ordet har förflyttar henne från en position 
som ”gäst” till ”boende”: 

 
Tove har två hem.  
– Vilket är bäst? undrar Axel.  
– Båda är bäst, säger Tove. (Spax;LS1:15) 

 
Lärarhandledningen rekommenderar att eleverna i anslutning till texten får diskutera varför 
någon kan bo på fler ställen än ett och nämner att ferieboende och skilsmässa kan vara 
möjliga orsaker (Spax;LärarDax1:45). Som en arbetsuppgift till texten rekommenderas att 
eleverna ska rita sina föräldrar och skriva mamma respektive pappa till bilderna. Istället för 
att säga att barnen ska skriva vem eller vilka bilderna föreställer är det ifrån författarnas 
synvinkel alltså självklart vilket resultat som står att vänta då barn i dagens Sverige får denna 
uppgift. Detta kan ses som en signal om att författarna, om än i överensstämmelse med aktuell 
familjestatistik, förväntar sig att alla barn kommer att rita en kvinna och en man. 

I dikten ”Hemma” (Spax;LS1:16) omnämns ”min familj” som är något som är skönt med 
att vara hemma. På bilden till texten visas en man som vattnar en blomma samt en pojke som 
sitter insvept i en filt i en soffa tillsammans med en kvinna – utifrån detta kan slutsatsen dras 
att det är ur pojkens synvinkel som dikten är skriven och att ”min familj” är en kärnfamilj. I 
motsats till bilderna i ”Hemma” ges i texten ”Min bästa leksak” (Spax;LS1:34 f.) upplys-
ningar om vad som kan tänkas vara ytterligare en kärnfamilj. Här har (syskonen) Alice och 
Hugo funnit en docka, till vilken mamma har sytt kläder och pappa har byggt en säng. Huru-
vida familjen är jämställd eller inte är svårt att säga något om endast utifrån två meningar, 
men klart är att könsrollerna beträffande de sysslor läsaren får ta del av är traditionellt upp-
delade. 

I LD2 behandlas inom temat ”Väder och vind” bland annat hur en storm dragit fram: 
 

Nästan alla träd hade fallit. Träden som farfarsfar planterat låg huller om buller. Man kunde inte 
köra på vägen, för det låg träd överallt. Pappa tog motorsågen och gick ut och röjde. 
     Vi grät och var ledsna. 
     – Vi borde kanske flytta härifrån, sa mamma. 
     – Nej, vi stannar, sa jag [ett utav barnen].  
     – Vi planterar ny skog, sa pappa. Träden växer långsamt, men de växer. (Spax;LD2:81) 
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Under texten syns hur en familj bestående av mamma, pappa och tre barn (se figur 22) – alltså 
en kärnfamilj – befinner sig bland de nedfallna träden.  
 

 
 

Figur 22. Familj från landsbygden. SpråkDax. 

 
Dialogen på föregående sida kan sägas vittna om att det rör sig om en familj där barnen tillåts 
komma till tals, men utifrån att moderns funderingar om att flytta inte får genomslag och att 
fadern får sista ordet, kan familjen rimligen inte betecknas som förhandlande eller jämställd. 
Intressant här är att det inte rör sig om en familj från staden utan om en skogsbrukarfamilj 
från landet. Att gammelfarfar, i motsats till nedan kommande exempel, här omnämns som 
farfarsfar vittnar inte bara om att han antagligen inte tillhör barnets primärgrupp utan också 
om att läseboksförfattaren, förmodligen omedvetet, ger en bild av hur människor på landet 
ägnar sig åt samma sak i generation efter generation – en typ av romantisering alltså, likt den 
som förekommit i äldre tiders läsläror (jämför med Ollén, 1999).  

Att det även när det rör sig om figurer från yttre rymden kan bli aktuellt att lyfta fram 
familjediskursen vittnar texten ”Jila från Trulix” (Spax;LD2:40 ff.) om; läromedelsförfattarna 
har valt att låta en rymdflicka ingå i en kärnfamilj (se figur 23) och sällskapas av sin mamma 
och pappa då hon besöker Jorden.  

 
Figur 23. Jilas familj. SpråkDax. 

 
Att uttala sig om huruvida denna sista förekomst av uttalad kärnfamilj i SpråkDax är jäm-

ställd eller något annat är inte möjligt. Att den inte är särskilt traditionell måste dock utan 
tvivel kunna fastslås. Vid läsningen kan associationer till invandrardiskursen göras, eftersom 
Jilas pappa framstår den patriarkale, stränge ledare som kan liknas vid den fadersgestalt som 
män från arabvärlden ofta tillskrivs. Likt hur Marjam i Kom och läs! inte tillåts gå på disco 
för sin pappa har Jila inte tillåtelse att leka med Jordbarn.  

I texten ”Köksbordslappar” (Spax;LS1:63) får läsaren ta del av kommunikationen mellan 
en pappa och några som kan förmodas vara hans son och dotter. Fadern informerar på den 
första lappen som inleds ”Hej familjen!” om att farmor och farfar kommer på middag. Där-
efter ber han familjemedlemmarna att göra fint efter sig om de äter och undrar om någon kan 
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baka en sockerkaka. På nästa lapp informerar dottern om hur hon bjudit fotbollslaget på 
mellanmål och ska städa efter träningen. På den sista lappen finns ett meddelande från sonen 
om hur han halkat med sockerkakan och är hos grannen och lånar ägg. Bildserien gör texten 
humoristisk och visar hur någon klockan två lämnar ett skinande rent kök med en golvmopp i 
handen, hur någon klockan tre i fotbollsskor lämnar samma kök med matrester på golvet och 
en stor mängd disk på diskbänken samt hur en person lämnar samma kök, nu med en utspilld 
sockerkakssmet på golvet, klockan fyra. Om detta är familjens enda medlemmar kan den 
sägas vara en ensamstående familj. I sådana fall skulle röran också kunna ses som en följd av 
avsaknaden av en ansvarstagande mor i hushållet. 

I LärarDax1 (Lär1) finns tre rekommenderade dramaövningar som kan kopplas till 
familjediskursen. Den första (Spax;Lär1:44) innebär att eleverna ska delas in i grupper om tre 
till fyra stycken och dramatisera ”Hemma hos familjen …”, den andra (Spax;Lär1:50) går ut 
på att eleverna fyra och fyra ska visa upp en ”hemmamys-pantomim” varpå resten av klassen 
sedan ska gissa vem som var vuxen och vem som var barn, och i den tredje övningen (Spax; 
Lär1:127) ska fyra elever dramatisera en matsituation i en familj. Det som kan utläsas av detta 
är att materialet syftar till att förmedla en bild av familjer med minst tre individer. Troligtvis 
är det därför inte en ensamstående enbarnsfamilj som finns i tankarna hos den som skapar 
övningar som dessa. 

  

2.5.2 Syskonrelationer i SpråkDax 
Att Spax innehåller en rad fragment av familjestrukturer och att det i många fall inte går att 
utläsa om det saknas någon familjemedlem i den framställan som läsaren får ta del av har 
redan påtalats. Undantaget från detta är vissa relationer mellan syskon, där föräldrar är dolda i 
texten. Intressant är att den enda syskonrelation med fler än två syskon i SpråkDax är den som 
består av de tre skogsarbetarbarnen i ”Stormen”. Ytterligare en iakttagelse är att dessa syskon-
relationer dessutom i samtliga fall innefattar en bror och en syster då läsaren får veta kön på 
dem som ingår. Härmed synliggörs hur genusdiskursen kan överlappa familjediskursen: 
Syster-bror-relationen i ”Min bästa leksak” har redan nämnts ovan och ett ytterligare och än 
mer jämställdhetsbetonat exempel syns i ”Tofflor och pyjamas” (Spax;LD2:51) där genus-
diskursen dessutom aktiveras genom att en syster och en bror funderar över huruvida de 
drömmer olika när deras sovplagg ser så olika ut; den enas är rosa, silvriga och härligt socker-
vaddsfluffiga, medan den andres är gröna, svarta och häftigt monsterfarliga. Vidare kan lyftas 
fram att det är den äldre brodern Rasmus i ”Deckarklubben ögon och öron” (Spax;LD2:87 ff.) 
som är initiativtagare till och beslutsfattare i den detektivklubb där han tillsammans med den 
yngre systern Agnes, textens berättare, och hennes kompis ingår. 

 

2.5.3 Mödrar i SpråkDax 
Överlag kan sägas att det är en klassisk bild av modern, som ansvarig för hem och omsorg om 
barnen, som förmedlas i SpråkDax. Det handlar egentligen inte om någon alternativ subjekts-
position vid sidan om mamma-rollen och serien igenom håller mödrarna ordning, tjatar och 
förmanar: 

 
– Du får inte läsa hela natten, säger mamma. Klockan är mycket. Släck lampan nu. (Spax;LS1:58) 
 
Hela jag är alldeles prickig. Det kliar och kliar. Mamma säger att jag inte får klia mig, men det gör 
jag i alla fall. (Spax;LS1:61) 
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Jag vill ha en grön leguan. 
     – Det går inte säger mamma. 
     – Jo! säger jag. (Spax;LD2:6) 
 
Vi var hemma hos tant Olga. Hon bor i ett hus fullt med spännande saker. 
      – Ni får titta men inte röra något, sa mamma. (Spax;LD2:30 ff. ) 
 
– Sofia! Var är jackan och kepsen? sa mamma. (Spax;LD2:40) 
 
Var är min andra vante? 
Att du aldrig kan hålla reda på dom! 
Nu vet jag, på elementet. 
Ta på dom nu så går vi! 
En sån varm och go vante… Mamma! 
Nu hittar jag inte den första vanten. (Spax;LD2:53) 

 
Vidare framställs mammorna som de ansvariga för barnen på den bild (Spax;LS1:48 f.) som 
illustrerar en fest där en klass bjudit in ”alla föräldrar och syskon” på knytkalas för att utbyta 
matkulturer från olika länder; av tio kvinnor bär inte mindre än fyra stycken ett barn i famnen, 
medan ingen av de åtta männen på bilden gör det. I ”Tjuvar i skolan” (Spax;LD2:62 ff.) blir 
Olivia följd till fritids av sin mamma. Det är också mamman som hjälper henne att ringa 
polisen några dagar senare för att tipsa dem, även om det kan sägas att det främst är det 
kompetenta barnet som agerar. 

Texten ”Regn betyder liv” – som kan sägas var stereotyp på mer än ett vis och som ingår i 
samma tema som ”Stormen”, vilken på sätt och vis stereotypiserar den svenska landsbygden – 
lyder som följer: 

 
I mitt land är det fest när det regnar. 
Människor skrattar och springer ut ur husen. 
Regnet sköljer bort damm och smuts. 
Växterna vaknar till liv. 
Luften blir sval och skön. 
Alla blir lyckliga när det regnar. (Spax;LD2:75) 

 
Tillsammans med tillhörande illustration (se bild 11) kan denna text utgöra ett avslutande ex-
empel på kvinnans subjektsposition i SpråkDax. Schablonen av den afrikanska flickan, till-
sammans med en kvinna som kan antas vara hennes mamma, står utanför en hydda och håller 
upp händerna mot det fallande regnet. Av bilden kan utläsas att det är modern som ser till att 
det efterlängtade vattnet samlas upp i olika baljor och tas till vara. I bilden är det inte bara 
subjektspositionen mamma i familjediskursen som kvinnan placeras i, samtidigt kan hon 
tyckas interpelleras i subjektspositionen afrikansk kvinna utifrån en etnicitetsdiskurs. 
 

 
Bild 11. Ur: SpråkDax; LäsDax 2:75, något beskuren. Originalbild i färg. 
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2.5.4 Fäder i SpråkDax 
Fäder framställs främst via fritidssysselsättningar eller i sin yrkesroll i SpråkDax. Som några 
av undantagen kan nämnas pappan, vars lapp om städning och sockerkaka har refererats ovan 
samt en man som serverar ”dolmar från Turkiet” på den bild (Spax;LS1:48 f.) som illustrerar 
redan omnämnda mat-klassfest. I ”God natt skogen” (Spax;LS1:28) berättas i jagform om hur 
ett barn och en pappa campar i skogen. Via illustrationerna får läsaren veta att det är en flicka 
det handlar om. I anslutning till detta ger Lär1 (Spax:83, 85) förslag på uppgifter till texten: 
dels att eleverna kan berätta om en utflykt som de gjort med familjen eller förskolelassen, det 
vill säga inte vilken utflykt som helst, och dels att eleverna kan skriva om texten och byta ut 
alla pappa mot mamma. I det senare kan pappa sägas bli kontrasterat mot mamma, vilket blir 
ett uttryck för det viktiga isärhållande mellan manligt och kvinnligt som Hirdman (1988:7) 
talar om. 

Tidigare har pappan i texten ”Stormen” lyfts fram i samband med att kärnfamiljer i läro-
medlet presenterades. Han försörjer sig på skogsbruk. På liknande sätt får läsaren möta en 
pappa i sin yrkesroll då han som renskötare hjälper sin dotter att märka en ren som är hennes 
(Spax;LD2:8 f.). Ett ytterligare exempel på faderns roll som arbetande ger den mer fakta-
betonade texten ”Bockstensmannen” (Spax;LD2:54 ff.) som berättar hur pojken Thure hittade 
Bockstensmannen 1936, då han och hans pappa harvade på en mosse.  

Pappor framställs dock också i mer avslappnade situationer: en högläser för sin dotter 
(Spax;LS1:55) och en ger sin son en kattunge, som dock visar sig växa upp till en tiger 
(Spax;LD2:11). I versen ”Elias måste klias” (Spax;LS1:41) börjar varje rad med ”Elias måste 
klias” och därpå följer en rad beskrivningar av när detta sker. Till varje rad finns en illu-
stration där en pojke klias. Vems handen är får läsaren inte se, men efter den avslutande raden 
”Elias måste kramas när det skaver i hans själ” kramas pojken med en man, som kan antas 
vara hans pappa (se bild 12): 

 

 
Bild 12. Ur: SpråkDax; LäsDax och SkrivDax 1:41. Originalbild i färg. 

 
Denna bild kan jämföras med hur en flicka på uppslaget efter, i ”Dumma dag!”, omfamnas av 
en hund då hon kommer hem efter en dag då allt gått fel, och inte söker tröst hos en vuxen 
eller ett syskon, utan hos sitt husdjur (se bild 13):  
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Bild 13. Ur: SpråkDax: LäsDax och SkrivDax 1:43. Originalbild i färg. 

 
Den senare bilden är ett bra exempel på det stora utrymme som husdjur ges i Spax. Dessa 
lyfts fram på flera ställen som mycket betydelsefulla familjemedlemmar, vilket redovisas i 
nästa avsnitt. 

 

2.5.5 Husdjur i SpråkDax 
Husdjur leder i många fall i läromedlet fram till att familj kommer på tal, exempelvis när 
familjen Ekqvist efterlyser sin katt Snurran (Spax;LS1:62) eller när Marsvinet Mirre dör och 
begravs av sin familj (Spax;LD2:5). Den första texten i LD2 handlar om hundvalpar som vid 
åtta veckors ålder får flytta hem till sina nya familjer (Spax;LD2:5). Både till texten om 
marsvinet och i anslutning till texten om hundvalparna råder Lär2 (Spax:27, 39) läraren att 
ställa frågor om hur det känns i familjerna vid respektive tillfälle. 

 

2.5.6 Primärgrupper i SpråkDax 
De personer som kan sägas tillhöra någon form av primärgrupp för barn i Spax är främst far- 
och morföräldrar. I samband med att dessa dyker upp i böckerna synliggörs avstånd i tid och 
rum, sjukdom, åldrande och rädslan att förlora någon närstående. Som exempel på detta finns 
ett brev, i vilket Oscar frågar sin mormor om det fanns simmärken när hon var liten (Spax; 
LS1:64) och dialogen ”Hjälp Ambulans!” (Spax;LD2:58) där en pojke larmar 112 eftersom 
hans farmor ramlat och ligger avsvimmad. I den skönlitterära texten ”Tidmaskinen” (Spax; 
LD2:101) bygger två pojkar en tidsmaskin. Detta kan de göra eftersom den ene pojkens farfar 
har varit uppfinnare och har en mängd saker kvar från denna tid. Det kan tolkas som att han 
nu är så gammal att han bara är farfar. 

I kontrast till farfarsfar som diskuterats i samband med kärnfamiljer ovan kan sättas texten 
”Gammelfarmor” (Spax;LS1:69), där någon berättar hur familjen inte längre kan hälsa på 
gammelfarmor eftersom hon är död. På bilden intill ser läsaren hur ett barn sitter och tittar på 
ett fotografi av en äldre person och det går att dra slutsatsen att gammelfarmor, som inte om-
nämns som farmorsmor eller något annat som inte påtalar ett nära släktskap, har varit en 
person i barnets primärgrupp. 
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2.5.7 Generella mönster i SpråkDax 
Även om familj omtalas och behandlas i SpråkDax sker detta fragmentariskt. Det är också 
sällan som den egna familjen omtalas av berättarrösten, istället hänvisas till familjen Jansson 
(Spax;LD2:87 ff.), familjen Frankenstein (Spax;LS1:50) eller liknande. Snarare talas om 
hemmet eller vad som är hemma och detta mer personliga inslag kan sägas framkomma något 
mer i LäsDax och SkrivDax1 än i LäsDax2. 

Det är lättare att säga vad som kan uppfattas som en kärnfamilj än som en ensamstående 
familj i SpråkDax. Eftersom läsaren bara möter personerna i texterna mycket kort kan man 
inte säga något om huruvida det är en komplett bild av familjen som ges eller om det i den 
situation som återges bara rör sig om delar av en familj. 
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3 Sammanfattande diskussion 
I Lpo94 slås fast att skolans undervisning ska utgå från barns tidigare erfarenheter. Forskning 
har visat att det är särskilt viktigt att erfarenheter tas tillvara i den tidiga läsinlärningen (se till 
exempel Elbro, 2004; Taube, 1987; Brudholm, 2002). I denna studie har familjediskursen i 
material som är ämnade att användas i den tidiga läsinlärningen synliggjorts. Anledningen till 
att familjediskursen har varit i fokus är familjens centrala roll i barns liv och att alla barn har 
med sig sina erfarenheter av familj till skolan och därmed har förförståelse om familj som 
exempelvis kan aktiveras vid läsning.  
     Familjediskursen kan sägas ta sig olika uttryck i de analyserade läslärorna. Till stor del 
beror det på deras uppbyggnad. I Kom och läs! (KoL) och Kråke i skolan (KiS), som båda 
skildrar barns vardagsliv, ligger fokus på familj och familjeförhållanden. Många olika 
familjestrukturer tas upp i dem, men det är få familjer som behandlas ingående. Jag läser 
(JaL) följer likt de båda förstnämnda läslärorna samma personer berättelsen igenom, men på 
ett mycket fantasifullt vis, där föräldrar och familj inte ges utrymme. I SpråkDax (Spax) är 
familjediskursen synliggjord, men inte på ett djupare plan. Snarare får läsaren ta del av vad 
som uppfattas som fragment av familjebilder. I Läsinlärning i 7 steg (Läs7) kan helt klart 
uppbyggnaden och synen på läsinlärning sägas bidra till att familj egentligen inte behandlas; 
läsläran innehåller bara ord och fraser kopplade till familj. Eftersom Läs7 är uppbyggd utifrån 
en syntetisk läsinlärningsmetod fokuseras inte läsförståelse inledningsvis, utan avkodning, 
och därför fyller inte erfarenheter av familj lika stor funktion där. I samtliga läsläror kan ändå 
verkliga familjeförhållanden sägas återspeglas på något sätt. Därmed förmedlar också skolor, 
som använder dessa läromedel, olika föreställningar om familj. 
     Även om KoL och KiS, förutsatt att bredvidläsningsböckerna används, båda behandlar 
familj ingående och tar upp olika typer av familjesituationer visar de hur detta kan göras på 
helt skilda sätt. KoL skildrar öppet problem inom familjen medan familjelivet i den andra är 
romantiserat och oproblematiskt. Böckernas familjediskurser har kopplats till verkligheten på 
olika vis; i KoL ligger inga öppna värderingar i det som skildras men underförstått informeras 
läsaren om vad som är mer önskvärt än annat. Till exempel uttrycks det inte att otrohet är fel, 
men utifrån allt negativt som den medför för böckernas karaktärer och genom att ämnet 
tilldelas ungefär en tredjedel av boken Mer om Moa och Mille, förmedlas den starkt rådande 
samhällssynen på tvåsamhet och trohet. Detta kan jämföras med Mattlars (2008) under-
sökning, i vilken han fann att ideologier i läroböcker kan vara allt från dolda till öppet ut-
talade. I KiS omnämns dock allting i positiva ordalag, i vilket kan urskiljas en önskan om att 
elever ska se allting som självklart och normalt. Som exempel kan nämnas materialets liberala 
inställning till homosexualitet som inte helt återspeglar samhällets syn. Dock kan tänkas att 
det har gjorts ett försökt ta hänsyn till att skolan ska vara fostrande och att den har i uppdrag 
att förmedla allas lika värde. Den fostrande funktion som läseböcker har haft i mer än hundra 
år (se till exempel Thavenius, 1981, 1991; Ollén, 1996) kan fortfarande ses i de implicita bud-
skap om etik och moral som läslärorna innehåller. KoL har dock en pedagogisk poäng då den 
problematiserar familj. Den är mer realistisk då den visar att alla familjer kan få problem. 
Dessutom är det då lättare att med elever diskutera hur problem kan lösas, men också fram-
hålla att de ofta faktiskt kan lösas.  
    Tanken med diskursanalys, som inspirerat till uppsatsens analysmodell, är bland annat att 
söka urskilja normativa perspektiv genom att kartlägga maktrelationer. Kärnfamiljen är, enligt 
Johansson (2009), den familj som i samhället får symbolisera den normala familjen. Eilard 
(2008) finner i motsats till detta att parrelationen, i de läsläror som hon har undersökt, har 
ersatt kärnfamiljen i dem. Det senare är dock inte det resultat som analysen av materialet i 
denna undersökning har gett. Familjen är central och i större delen av de undersökta basläro-
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medlen är kärnfamiljen den familjeform mot vilken andra familjer jämförs, det vill säga kärn-
familjen utgör även här en normalitetssymbol. Undantagen är JaL och Läs7, i vilka inga 
kärnfamiljer förekommer. I samband med kärnfamiljen kan nämnas att det i de allra flest fall 
inte framgår om föräldrarna är gifta och därför är det inte möjligt att säga om äktenskap 
värderas högre än samboskap. Mellan familjer är det dock möjligt att urskilja en hierarki, i 
vilken kärnfamiljen är överordnad andra familjeformer genom sin särställning som norm. Det 
är därmed möjligt att urskilja maktrelationer mellan olika familjestrukturer. Att denna familje-
konstellation blir norm i de läsläror där det går att få en helhetsbild av familjesituationerna 
beror bland annat på att huvudpersonerna där är medlemmar i kärnfamiljer. Också i de texter i 
Spax där det är möjligt att utröna kompletta familjestrukturer handlar det till största del om 
familjer med kärnfamiljsstruktur. I och med att kärnfamiljen utgör normfamilj reproduceras 
också heterosexualiteten som norm. Det finns endast en partnerskapsfamilj/ homosexuell 
familj i det undersökta materialet, i KiS, och denna ges inte utrymme i huvudboken/läseboken 
utan i ett bredvidläsningsmaterial. Trots att ett barn i boken i detta fall uttrycker undran över 
hur det är möjligt att ha två mammor, ses en liberal inställning till denna familjeform. Dess 
särställning gentemot de heterosexuella familjekonstellationerna går dock inte att ta miste på. 
Den blir den familjetyp som mest avviker från normen. Detta blir också ett fastställande av 
kärnfamiljens överordnade position. 
     En familjeform som, utöver kärnfamiljen, får ta ganska mycket plats är familjer med 
ensamstående föräldrar. De finns representerade i samtliga läsläror utom i Läs7. Det 
tydligaste generella draget beträffande ensamstående föräldrar är att det är med sina mammor 
som barnen bor. Som exempel kan nämnas Anton i KoL, Emma i JaL samt Axel i KiS. Detta 
överensstämmer med det som Johansson (2003) och Larsson Sjöberg (2000) samt SCB:s 
statisktik från 2006 har sagt om att barn oftast stannar hos sin mamma efter föräldrars 
separationer eller skilsmässor. Med detta är dock inte sagt att ensamstående fäder är uteslutna 
ur läslärorna, men det är ensamstående mödrar som lyfts fram. Eilard (2008) betonar hur barn 
ibland kan göras hemlösa genom språket, då orden bor hos används istället för bor med när 
det berättas om vilka som bor i samma hushåll. I denna studie har framkommit att barn till 
ensamstående föräldrar inte görs hemlösa på detta sätt, då vanligast är att barnet åtminstone 
bor med en av föräldrarna. I de fall där den andra föräldern nämns är dock hos ett mer vanligt 
förekommande uttryck. Därmed verkar det som att det finns en tanke hos författarna av bas-
läromedlen om att barn bor med en förälder, det vill säga har ett riktigt hem, men endast 
hälsar på hos den andra föräldern. Emma och Larry i JaL är exempel på barn som endast har 
en närvarande förälder och vars andra förälder inte verkar vara delaktig i barnets liv. 
     Enligt Hellspongs (2001) ideologikritiska analys, som till viss del utgjort underlag i denna 
studie, framhålls att det inte bara bör diskuteras vad som finns i en text, utan också vad som 
ges sparsamt utrymme. I denna studie kan detta ses i anslutning till ombildade familjer. Trots 
att 8 % av alla barn i Sverige år 2006 levde i ombildade kärnfamiljer (SCB, 2007) får denna 
familjetyp, och övriga ombildade familjer, ett ytterst begränsat utrymme i de analyserade 
basläromedlen. Istället för att föräldrarna har träffat nya partners är det vanligast att de fort-
farande är ensamstående, eller att inget sägs om detta. Vad avsaknaden av dessa familje-
former beror på är svårt att säga, men det skulle kunna finnas en underliggande åsikt om att 
det trots att föräldrarna har separerat finns en trohet kvar till den ”gamla” familjen. Då för-
fattarna dessutom ska inta ett barnperspektiv kan det tänkas att ombildade familjer är något 
som inte uppfattas som önskvärt. Att barnets föräldrar är tillsammans blir snarare det som 
lyfts fram.  
     Att barn i någon mening har kopplingar till andra etniciteter än den svenska eller kommer 
från andra länder, är i läslärorna relativt vanligt. I de fall där läsaren får veta dessa barns 
nationella härkomst är det vanligast med icke västerländska länder. De barn i basläromedlen 
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som har kopplingar till andra länder är oftast kärnfamiljsbarn. Ett undantag skulle med infor-
mation från bilderna kunna vara Larry i JaL. Dock ges, trots att dessa barn är vanligt före-
kommande, inte speciellt mycket insikt i andra kulturer. Det kan generellt sägas att familjer 
med utländsk bakgrund framställs på två olika sätt i läslärorna; antingen stereotypt eller som 
assimilerade. Marjams familj i KoL är ett exempel på en stereotyp bild av en muslimsk familj; 
hennes pappa kan ses som en västerländsk schablon av den muslimske mannen och Marjam 
själv bär slöja. Mattlar (2008) menar att det i läromedel för svenska som andraspråk finns en 
stark vilja att assimilera in eleverna i det svenska samhället. Bilder av den assimilerade 
invandrarfamiljen återfinns också det undersökta material för ämnet svenska som ingått i 
denna studie. Ur KiS har Sarithas familj som är från Indien lyfts fram som exempel då den på 
intet sätt framställs som en invandrarfamilj.  
     Att individer både har en verklig och en idealfamilj i sin föreställningsvärld (Bäck-
Wiklund, 2003) kan innebära att den familj i läsläran som egentligen ligger läsarens verkliga 
hemförhållanden närmast inte behöver utgöra dennes identifikationsobjekt. Ett exempel som 
kan lyftas fram är Danne i KoL. Han kan sägas tillhöra gruppen psykosocialt utsatta barn, då 
hans familjesituation är mycket instabil. Dock innebär inte detta att barn som till exempel 
interpelleras i subjektspositionen utsatta barn identifierar sig med gruppbildningen utsatta 
barn. Minst lika troligt är att de istället väljer att identifiera sig med den familj som ligger 
närmast deras idealfamilj. Detta kan också kopplas till de dramaövningar som rekommenderas 
i SpråkDax. Även om det i dessa inte ges utrymme för till exempel familjer bestående av 
ensamstående familjer med ett barn är det inte alls säkert att alla barn skulle vilja spela upp en 
dramatisering som liknar det egna familjelivet.  
     Försök till att framställa familjer som könsneutrala har gjorts i flera av texterna. Det verkar 
som att författarna medvetet har försökt skapa jämställda föräldrar. Dock kan sägas att detta 
främst resulterat i att männen i läslärornas familjer har getts mer feminina och mjuka drag, 
medan kvinnorna fått behålla sina mer traditionella egenskaper. Som exempel kan nämnas att 
Moas pappa i KoL har getts mjuka egenskaper och att Kråkes pappa i KiS tycker om att laga 
mat och umgås med barnen. Lars Plantin (2003) menar att pappor har förväntningar på sig om 
att delta i familjelivet och detta uttrycks även i läslärorna, samtidigt som mammornas närvaro 
ses som självklar. Vanligt är att föräldrarna i läslärornas familjer i viss mån delar på hushålls-
arbetet. Ett undantag från detta är Spax, i vilken könsrollerna generellt kan ses som tradi-
tionella. Trots strävan att skapa jämställdhet kan Hirdmans (1988) teori om isärhållande 
skönjas i samtliga analyserade texter. Mammor och pappor samt pojkar och flickor kontra-
steras mot och sätts i relation till varandra samtidigt som försök görs att framställa deras rela-
tioner som jämbördiga. Det kan till exempel påpekas att i de tre basläromedel där läsaren får 
följa samma personer berättelsen igenom finns det inga flickor som ensamma har huvud-
rollen, vilket kan jämföras med den manlige huvudpersonen Kråke. 
     Mammor ges överlag mycket utrymme i läslärorna, betydligt mer än papporna. De fram-
ställs också oftast som mer omhändertagande än fäderna, vilket kan sägas motsvara de tankar 
som Parsons (1964) hade om moderns expressiva funktion. I läslärorna framgår tydligt att de 
kvinnor som är mödrar i princip enbart är mödrar. Subjektspositionen mamma utesluter 
nästan helt andra subjektspositioner. Ett undantag värt att lyfta fram är de båda homosexuella 
mödrarna i KiS som, på grund av att deras sexuella läggning avviker från normen, inte bara 
får subjektspositionen mamma, utan också homosexuell, även om detta inte står explicit i 
texten. Subjektspositionen homosexuell mamma kan därigenom sägas skilja sig från subjekts-
positionen (heterosexuell) mamma. Inom moderskapet i läslärorna kan dessutom, utöver detta, 
skönjas en hierarki. De mammor som är omhändertagande och närvarande framställs som 
goda mödrar, så som Moas mamma i KoL, flertalet mödrar i Spax samt illustrationen av ordet 
mor i Läs7. Dannes mamma i KoL framställs i motsats till detta som en mamma som inte 
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lever upp till sin roll. Därmed intar hon också en lägre position i moderskapshierarkin. 
Hennes position, trots att hon intar subjektspositionen mamma, inom gruppbildningen 
mödrar, är därför inte heller lika självklar som de ”goda” mödrarnas. Hon är dessutom den 
enda mamman i samtliga undersökta läsläror som benämns morsa. 
    Även om könsrollsindelningen inte är så tydlig som i den familj som Parsons (1964) 
beskriver, finns ändå tendenser i läslärorna att framhålla traditionella könsroller: mammor 
som ansvariga för familjelivet och pappor som ansvariga för livet utanför familjen. Det 
möjliggör för fäderna att inta subjektspositioner inom andra diskurser än familjediskursen. 
Det är till exempel vanligare att läsaren får veta pappors yrken än mammors. Detta medför att 
fäders identiteter inte på samma sätt som mödrars bestäms av att de har barn, istället kan deras 
identiteter sägas inrymma fler dimensioner. Generellt kan också sägas att fäder framställs som 
viktigare för pojkar än för flickor. Exempel som kan nämnas är Kråkes nära relation till sin 
pappa och Anton som trivs bra i Milles maskulint dominerade familj.  
     Generellt förekommer det kompetenta barnet i stor utsträckning i läslärorna. Både pojkar 
och flickor visar att de kan klara sig på egen hand och därmed inte är helt underställda vuxna. 
Snarare tappar de vuxna en del av sin auktoritet då barnen är kompetenta. Det bästa exemplet 
på detta är Moa och Mille i KoL som på egen hand tar sig ut till flygplatsen, där den kvinna 
som Milles pappa har en otrohetsaffär med, arbetar. De konfronterar henne och barnens 
kompetens i diskussionen försätter den vuxna i underläge. Att barnen i basläromedlen är så 
pass kompetenta som de är skildrar inte bara utvecklingen av barns ökade utrymme i sam-
hället utan uppmuntrar dessutom läsaren till att vara självständig. 
     Trots att husdjur inte uppmärksammas i analysmodellen för denna studie kan sägas att ett 
tydligt mönster i många familjer är husdjurs stora betydelse. De framställs ofta som självklara 
familjemedlemmar. I ”Dumma dag!” i Spax visas en flicka som omfamnas av sin hund efter 
en jobbig dag, i Kråkes familj ingår musen Herkules och minigrisen Holger och historien i 
den första läseboken i JaL kretsar kring Larrys bortsprungna hund. 
     Utöver familjer synliggörs också individer som kan uppfattas vara barns primärgrupps-
medlemmar. I alla de analyserade basläromedlen finns dessa representerade och blir viktiga 
delar av böckernas familjediskurser. Primärgruppsmedlemmar utgörs främst av mor- och 
farföräldrar, men också i viss utsträckning av andra nära släktingar samt grannar. När det 
gäller mor- och farföräldrar i böckerna urskiljs ganska tydligt att beteckningarna mormor, 
morfar, farmor och farfar är dessa personers enda identiteter. Subjektspositionerna som mor- 
eller farföräldrar blir alltså primära och i många fall tycks de till och med utesluta andra 
möjliga subjektspositioner. Som exempel kan nämnas den farfar i Spax som har varit upp-
finnare men nu endast ses som farfar. Även i Läs7 som egentligen inte behandlar familj och 
primärgrupper i särskilt stor utsträckning omnämns morföräldrar. Att det ser ut såhär är dock 
inte särskilt spektakulärt med tanke på att texterna riktar sig till elever i första och andra klass 
och därmed måste sägas göra anspråk på att framställa saker och ting ur barns synvinkel – 
även om det är vuxnas budskap som förmedlas. I samtliga undersökta läsläror ges således en 
bild av att föräldrarnas föräldrar är en självklar del i barns liv. Att grannar vid sidan om barns 
äldre släktingar utgör primärgruppsmedlemmar i de undersökta läromedlen framgår tydligt i 
två av fem läsläror. Sammantaget kan sägas att samtliga undersökta basläromedel lyfter fram 
att det inte bara är den närmsta familjen, utan också andra närstående i det sociala nätverket, 
som är viktiga under barns uppväxt. 
     I de basläromedel som inte handlar så mycket om specifika familjer lyfts istället hemmet 
eller huset fram som viktiga. Hemmet blir en symbol för familjen och därför behöver den inte 
nämnas. När texterna talar om hemmet är det underförstått att det är familjens hem som om-
talas. Hemmet eller huset blir en fysisk arena för familjen, samtidigt som den blir ett sätt att 
inte behöva förklara sammansättningen i den familj som bor där. Dock finns också exempel i 
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de läsläror som i stor utsträckning innehåller familjer där hemmet lyfts fram, till exempel i 
KoL då Mille funderar över att hem kan vara olika saker för olika personer. 
     Att primärgruppsmedlemmar omnämns kan i kombination med att hus och hem är viktigt 
ses som försök till att undvika att behöva ta upp alla familjetyper som finns. Eftersom, vilket 
nämnts tidigare, individer både har en verklig familj och en föreställning om en idealfamilj 
kan tänkas att det krävs ett stort antal familjeformer i en läslära för att försöka inkludera alla 
barns tidigare erfarenheter. Att ge fragmentariska bilder av familjer kan vara ett sätt att i 
större utsträckning möta olika barns erfarenheter, vilket grundskolan enligt läroplanen ska 
göra. Om familjekonstellationer inte är preciserade är det inte heller möjligt att tala om 
barnens olika familjer som delar av olika gruppbildningar, så som kärnfamiljer eller om-
bildade familjer. En mamma vars familjesituation inte går att specificera kan då kanske utgöra 
identifikationsobjekt för fler barn än om det framgår att hon till exempel är ensamstående. 
Utifrån schemateorin (Brudholm, 2002) om barns inlärning skulle detta för eleverna då inne-
bära att läsläror som inte behandlar familjer i låsta strukturer möjligen kan vara bättre 
lämpade. Om strukturerna inte är låsta utan är mer öppna för egna tolkningar kan möjligen 
barns inneboende scheman om familj, föräldrar och närstående lättare aktiveras i läsinlär-
ningen.  
     Nackdelen med att ha ”öppna” familjer är att böckerna då inte blir lika verklighetsför-
ankrade, det vill säga de visar inte komplexiteten i familjer i samhället. Samtidigt innebär det 
att om läslärorna endast skulle återspegla verkligheten så som den ser ut skulle de heller inte 
kunna bidra med att skapa förändringar i familjediskursen i samhället. Här kan återigen lyftas 
det exempel på den liberala inställning till den partnerskapsfamilj/homosexuella familj som 
förekommer i KiS och vilken kan tänkas vara ett försök till att vidga barns familjebegrepp så 
att det även omfattar samkönade föräldrar. 
     Vissa av de familjer och personer som presenteras i basläromedlen kan uppfattas som 
stereotypa. Som exempel kan lyftas fram Dannes och Marjams familjer i KoL, den afrikanska 
kvinnan och hennes barn i Spax, Alice två mammor i KiS samt bilden av mor- och farför-
äldrar. Ur en pedagogisk synvinkel kan dock stereotyper utgöra grund för diskussioner och 
samtal, och med utgångspunkt i detta ses som nödvändiga för att uppmärksamma att familjer 
kan se olika ut. 
     Sammanfattningsvis kan sägas att det generellt är kärnfamiljen som utgör norm i de läs-
läror där familj behandlas mer ingående. Mammors låsta subjektsposition, samt att de ges mer 
utrymme i basläromedlen än pappor, kan också ses som ett generellt drag. Stora delar av det 
som berör familjediskursen i läslärorna kan sägas spegla och reproducera samhället och dess 
värderingar. 
 

3.1 Metoddiskussion 
Den analysmodell som har utarbetats för och använts i studien har varit väl lämpad för det 
som ämnats undersökas. Analyserna kan dock lättare visa hur familjdiskursen i läslärorna 
reproducerar verkliga familjeförhållanden än hur läslärorna bidrar till förändringar i sam-
hället. Detta beror främst på att det är aktuella företeelser som har undersökts. Analys-
modellen har dessutom varit lättare att applicera på de basläromedel som innehållit större 
textmängder där samma personer skildras. Detta innebär att analyserna har påverkats av 
läslärornas uppbyggnad. Mest tydligt är detta i en jämförelse mellan den mer analytisk-
metodiska Kom och läs! och den syntetiskmetodiska Läsinlärning i 7 steg. Det kan tänkas att 
ytterligare ett urvalskriterium skulle ha kunnat vara lämpligt; att basläromedlens huvud-
böcker/läseböcker skulle ha likartade strukturer. Anledningen till detta är att det är 
huvudböckerna/läseböckerna som har gett mest resultat av de komponenter som har 
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undersökts. För att kunna uttrycka mer generella mönster gällande familjediskursen i läsläror 
hade dessutom ett större urval krävts. Detta hade dock på grund av uppsatsens omfattning 
begränsat djupet i studien. Studiens urval är dock så pass stort att de olika basläromedlen kan 
sättas i relation och kontrast till varandra. 
     Det kan påpekas att varken lärarhandledningar eller arbetsböcker tillförde särkilt mycket 
vid sidan av huvudböckerna/läseböckerna. Lärarhandledningarna uppmärksammade sällan 
ämnena i böckerna och arbetsböckerna fokuserar mer på till exempel skrivfärdigheter än på 
läsning och textinnehåll. Det kan uppfattas som underligt att lärarhandledningarna inte i större 
utsträckning ställer de pedagogiska frågor rörande familjediskursen som faktiskt skulle kunna 
vara möjliga utifrån texterna. 
     Som påpekats i ”1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter” kan det vara proble-
matiskt för forskare att undersöka diskurser eftersom de själva påverkar och påverkas av dem. 
I detta fall har uppsatsskrivarnas egna förförståelser och familjebakgrunder sannolikt påverkat 
neutraliteten i analyserna. Båda författarna har växt upp i den familjetyp som är norm i såväl 
läslärorna som i det omgivande samhället. Därför kan tänkas att objektiviteten i analyserna 
kan ha påverkats i vissa avseenden. Att den första analysen gjordes gemensamt av uppsatsens 
författare möjliggjorde dock att den enskilde författarens dolda föreställningar om familj i viss 
mån kunde medvetandegöras. Dessutom ledde det gemensamma arbetet till att analyserna 
blev mer nyanserade än de annars blivit eftersom fler infallsvinklar kunde tas i beaktning.  
 

3.2 Förslag till framtida forskning 
Som utveckling på eller påbyggnad av denna studie skulle det vara intressant att studera den 
diskursiva praktiken mer ingående, det vill säga undersöka produktionen och konsumtionen 
av texterna. Framför allt kan tänkas att de elever som får ta del av de analyserade basläro-
medlen kan ge ytterligare insikter i hur familjediskurserna i dem kan uppfattas. 
     Även om denna studie har intagit ett djupt perspektiv på familjediskursen skulle mer djup-
gående studier vara möjliga, då en analys aldrig kan ses som heltäckande. Exempelvis skulle 
moderskapsdiskursen, faderskapsdiskursen eller syskonrelationer kunna undersökas ytter-
ligare. Att anlägga ett ytterligare perspektiv, såsom klass eller etnicitet, i en djupgående studie 
skulle kunna utgöra ett komplement till denna studie som inte fokuserat dessa aspekter av 
familjeförhållanden. Det är möjligt att mer nyanserade bilder skulle kunna ges genom än mer 
ingående studier, exempelvis utifrån en mer lingvistisk utgångspunkt. Språkets struktur i läro-
medlen skulle i högre grad kunna undersökas och därmed ytterligare visa relationer mellan 
böckernas figurer.  
     Då denna studie enbart har tagit hänsyn till bilder och illustrationer i de fall där de 
kompletterat texters innehåll skulle det vara intressant att låta bilderna tala för sig själva och 
stå i fokus i en undersökning liknande denna. Med tanke på att bilderna här tolkats utifrån 
texterna är det möjligt att de, utan texten, skulle kunna uppfattas annorlunda än de gjort här. 
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4 Källförteckning 
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Bilaga 1: Samtliga komponenter i basläromedlen 
 
Kom och läs! (Natur och Kultur)  
 

Skolår 1 (reviderade upplagor) 
- Förstagluttarna, A-/B-/C-boken 
- Tutti frutti, Min arbetsbok 
- Lärarhandledning 1 
- Extra gott till Tutti frutti 
- Förstagluttarnas läxbok 
- Tutti frutti interaktiv skrivtavla 
- Moa och Milles magiska arbetsbok 
- Trippel-CD 

Skolår 2 
- Mer om Moa och Mille, A-/B-boken 
- Mums mums, Min arbetsbok 
- Lärarhandledning 2 
- Moas och Milles andra läxbok 
- Storbildsblock 
- Bokstavsplanscher 
- Bokstavsaffisch 

 
Material för skolår 1 och 2 
- Öva läsa 1 Ketchup 
- Öva läsa 1 Bora Bora 
- Öva läsa 1 Olle är dum 
- Öva läsa 1 Alva vilar 
- Öva läsa 1 Min mamma 
- Öva läsa 1 Vem vill rita? 
- Öva läsa 2 Bertas bok 
- Öva läsa 2 Dannes bok 
- Öva läsa 2 Elins bok 
- Öva läsa 2 Gurras bok 
- Öva läsa 2 Marjams bok 
- Öva läsa 2 Rubens bok 

 

(Källa: Natur och Kultur, Grundskola – Svenska – Kom och läs! (www.). Hämtat från Natur och Kultur,  
http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/k/Kom-och-las/ 
Okänt publiceringsdatum. Hämtat 12 oktober 2009.) 
 
 
Kråke i skolan (Gleerups) 
 

Skolår 1 
- Kråkes läsebok 
- Kråkes bokstavsbok 
- Kråkes språkbok 
- Kråke i skolan Lärarhandledning 
 
(Källa: Gleerups utbildning, Svenska – Basläromedel F-3 – Kråke i skolan (www.). Hämtat från Gleerups 
utbildning,  
http://www.gleerups.se/se/grundskola_f6/svenska/?ew_15_cat_id=498&ew_15_p_id=50685&product_category
_id=1349&packagedetail=true  
Okänt publiceringsdatum. Hämtat 12 oktober 2009.) 
 
 

Kråkes pedagogiska barnböcker 
- Kråkes familjer 
- Kråkes årstidshjul 
- Kråke i trafiken 
- Kråke hos doktorn 

- Kråke i mammas mage 
- Kråke lär sig klockan 
- Kråke lär sig simma 
- Kråke och kroppen 
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- Kråkes bokstavsdagar 
- Kråkes Sverigeresa 
- Kråke firar jul 
- Kråke och djuren i skogen 
- Kråkes sifferbok 
- Kråke besöker djurparken 
- Kråke i skogen 
- Kråke målar 
- Kråkes vett och etikett 

- Kråke besöker skolan 
- Kråke i London 
- Kråke på brandstationen 
- Kråke på mejeriet 
- Kråke hjälper polisen 
- Hemma hos Kråke 
- Kråkes vinterbok 
- Kråkes lekbok 
 
 

 

 
(Källa: Gleerups utbildning, Kråkes pedagogiska barnböcker – Om böckerna – Böcker 3-7 år (www.). Hämtat 
från Gleerups utbildning, 
http://krake.se/om-bockerna/bocker-3-7-ar/
Okänt publiceringsdatum. Hämtat 12 oktober 2009) 
 
 
Läsinlärning i 7 steg (Liber)  
 

Skolår 1 
- Lärarbok 
- Laborativt läsmaterial 
- Läsebok 1 
- Läsebok 2 
 
(Källa: Liber, Grundskola – Grundskola år F-3 – Svenska – Grundläromedel – Läsinlärning i 7 steg (www.). 
Hämtat från Liber, 
http://www.liber.se/wps/portal/!ut/p/c0/dczBCsIwDIDhJwpp4tbqsWKZYkW0mdheRg5jDGXuIPr6inf5jx_8WP
DbpK9x0Of4mPSOVyy2Ox2p9WvypqFtMNwuxe3EE9eEGYv769Gi_I79e9ahxywNJIZNBT5dIJKFFM5wIIg
B9l4WFa0MA7GrHc43zR8J2j-S/  
Okänt publiceringsdatum. Hämtat 12 oktober 2009.) 
 
 
Jag läser (Liber) 
 

Skolår 1 
- Huset på Alvägen  
- Arbetsbok 
- Bokstavsbok 
- Lärarbok 
- Daisyformat A 
- Kapten Svärds bok, nivå 1 
- Här bor vi, nivå 1 
- Emma och Larrys bok, nivå 2 
- Sulans bok, nivå 2 
- Vera 8 år, nivå 3 
- Ben och Koko räknar, nivå 3 

Skolår 2 
- Resan till skatten 
- Arbetsbok 
- Lärarbok 
- Daisyformat B 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Källa: Liber, Grundskola – Grundskola år F-3 – Svenska – Grundläromedel – Jag läser (www.). Hämtat från 
Liber, 
http://www.liber.se/wps/portal/!ut/p/c0/dczBCsIwDIDhJwpZ0trtGrFMsSLaTmwvI4cxhjJ3EH19xbv8xw9-
LPht1tc06nN6zHrHKxbXn47UyZqkamnrK-6aVO-SEK8IM5b6rweH6Xcc3ouOA-
bUQmTYWJB4gUAOoj_DgSB42EsylhrDQGycxeWm-QN4McyB/
Okänt publiceringsdatum. Hämtat 12 oktober 2009.) 
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Nära och kära – En analys av familjediskurs i fem läsläror i ämnet svenska för skolår 1 och 2 
 

Camilla Gunnarsson 
Rebecca Köhn 
 
SpråkDax (Bonnier utbildning) 
 

Skolår 1 
- LäsDax och SkrivDax 1 
- LäsDax och SkrivDax 1 Storbok 
- LärarDax 1 
- BokstavsDax 
- Skrivhäfte till SpråkDax 
- SångDax - CD 
Skolår 2 
- LäsDax 2 
- SkrivDax 2 
- LäsDax 2 Storbok 
- LäsDax 2A 
- LäsDax 2B 
- LärarDax 2 

 

Dessutom finns för tillfället 54 titlar i det skönlitterära bredvidläsningsmaterial som går under 
namnet SpråkDax BokDax samt SpråkDax AlfabetsDax som innehållet 29 småböcker. 
 
(Källa: Bonnier Utbildning, Svenska – Basläromedel 1-3 – SpråkDax (www.). Hämtat från Bonnier Utbildning,  
http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Svenska/Svenska/Baslaromedel1-3/Sprakdax-
Lasdax/
Okänt publiceringsdatum. Hämtat 13 oktober 2009.) 
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