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Abstract 

I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema 

och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6. 

Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska 

normen framställs. I studien analyseras tre populära litterära verk som vi har stött på 

under utbildningen, under vår praktik i verksamheten och som visat sig vara frekvent 

utlånade på Kalmar Stadsbibliotek. Till stöd använder vi teorier om kritisk litteracitet 

och främst Hilary Janks modell för att undersöka kategorier som makt, mångfald och 

design. Av de litterära verken visar det sig att etnisk mångfald uttrycks och 

kategoriseras på olika sätt, att individens möjligheter i samhället påverkas av namn 

och utseende med annan etnicitet samt att huvudkaraktärernas hemmiljö beskrivs på 

ett stereotypt sätt. Därefter undersöks resultatets didaktiska potential utifrån 

värdegrundsfrågor och hur dessa kan integreras med den valda litteraturen. Resultatet 

visar hur valda delar i verken kan vara fruktbara i arbete med den typ av 

värdegrundsfrågor som skrivs fram i styrdokumenten.   
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1 Inledning 

Under hösten 2019 lanserade Skolverket förslag till kursplaneförändringar. Antikens 

roll i historieämnet fick stor uppmärksamhet och gav upphov till debatt. Debatten 

handlade även om läsning av skönlitteratur. Litteraturkritikern Jonas Thente på 

Dagens Nyheter skriver i en krönika att ”Skolverket vill byta skönlitteraturen mot 

pekpinnar” (Dagens Nyheter, 2019-10-08). Thente menar att skönlitteratur i 

svenskämnet håller på att ändra inriktning då Skolverket vill lägga tyngdpunkten på 

skönlitteraturens samhällsanknytning. Han nämner att skrivningarna om lyrik, 

dramatik, sagor och myter i styrdokumenten är borttagna i Skolverkets förslag för att 

istället ge utrymme för ”texter som belyser människors villkor och identiteter såsom 

utanförskap, jämlikhet, sexualitet och relationer” (Dagens Nyheter, 2019-10-08). 

Thente hävdar alltså att Skolverket istället vill ge utrymme till en mer uppfostrande 

litteratur (Ibid.). Detta resonemang belyser en osämja gällande synen både på 

skönlitteraturens roll i undervisningen och på hur skolan skall förmedla samhällets 

normer och värderingar. Oenigheten kan sägas spegla skönlitteraturens olika 

potentialer, såsom å ena sidan fostran och värdegrundsfrågor och å andra sidan 

genrekunskap och litterär kompetens samt i förlängningen problematiken att 

kombinera dess potentialer. Thentes resonemang har dock ifrågasatts. Anna 

Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning, bemöter kritiken och säger att 

den nya formuleringen blir bredare och kommer istället rymma allt fler genrer. 

Westerholm ser heller inte att formuleringen leder till att skönlitteraturen väljs ut med 

utgångspunkt för att vara fostrande, utan snarare är ett sätt att ta litteraturen på allvar 

(Dagens Nyheter, 2019-10-09).  
Mot bakgrunden att styrdokumenten anger att ”Skolan ska aktivt och 

medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma 

värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika 

sammanhang” (Skolverket, 2019:10), började vi intressera oss för hur skönlitteratur 

och värdegrundsfrågor kan samspela i skolverksamheten. I en rapport av Skolverket 

(2011) synliggörs hur värdegrundsarbetet organiseras på utvalda skolor och vilka 

skillnader som visar sig i arbetssättet. Resultatet visade att mindre än hälften av 
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skolorna som deltog i rapporten helt eller till största del arbetar med 

värdegrundsfrågor knutna till ämnesundervisningen. Resultatet visade också att en 

större majoritet av skolorna arbetar med värdegrundsarbete integrerat i all verksamhet 

helt eller till största del (Ibid.). Vi hade en föreställning om att det mest framträdande 

arbetssättet med värdegrundsarbete i skolan sker i ämnesundervisningen vilket inte 

stämmer enligt Skolverkets rapport. Vi är medvetna om att rapporten publicerades för 

ett antal år sedan, dock finner vi den intressant då resultatet motsäger våra 

föreställningar och erfarenheter ute i praktiken.  
Läroplanen i svenska visar att eleverna skall ges förutsättningar till att 

utveckla sin förmåga i att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika 

syften” (Skolverket, 2019:87). Då samhällsanknytningen är påtaglig i 

skönlitteraturen synliggörs de rådande samhällsproblemen. I studien syftar begreppet 

samhälle på dagens svenska samhälle. Det svenska samhället idag präglas av 

mångkultur vilket också synliggörs i skönlitteraturen. Mångkultur definieras i studien 

som ett samhälle med många etniska grupper. Det mångkulturella samhället kan bidra 

till fantastiska möjligheter med mångfald och bredare perspektiv. Dock kan ett 

mångkulturellt samhälle stöta på problem, däribland främlingsfientlighet och rasism. 

Därför är det viktigt att diskutera och problematisera hur skönlitteratur framställer 

samhället och dess individer på olika nivåer. Det vi vill undersöka i denna studie är 

hur skönlitteratur eller andra texter med mångkulturellt tema skildrar personer med 

annan etnicitet än den vita västerländska normen. I studien används begreppet 

litterära verk som ett samlingsbegrepp för skönlitteratur och andra texter. Med 

begreppet vit västerländsk norm avses karaktärer med vit hudfärg och svenskt namn. 

Ambitionen med studien är att uppmärksamma litterära verks potential som verktyg 

att omfamna både ämneskunskaper och värdegrundsaspekter. Därav kommer vi att 

söka efter sådan potential i tre litterära verk där vi hoppas kunna finna aspekter som 

ger upphov till diskussion. 
Det finns relativt lite forskning om skönlitteraturläsning kopplat till 

värdegrundsarbete. Inom svensk forskning är det främst Malin Alkestrands 

avhandling Magiska möjligheter (2016) som behandlar skönlitteraturens, och 

specifikt fantasy-genrens, potential för ett arbete med värdegrundsfrågor. Eftersom 

vår studie istället behandlar tre realistiska verk med mångfaldstematik kan den sägas 

fylla en kunskapslucka.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur tre populära litterära verk, som förekommer i 

elevernas fria läsning i åldrarna 10–12 år, skildrar karaktärer med annan etnicitet än 

den vita västerländska normen. Vidare vill vi undersöka potentialen i dessa 

skildringar för att användas till värdegrundsarbete i årskurs 4–6. Med utgångspunkt i 

detta har två forskningsfrågor formulerats för att uppfylla studiens syfte.  

 

1. Hur framställs litterära huvudkaraktärer med annan etnicitet än den typiska 

vita västerländska normen i de litterära verken Jag är Zlatan, Habib – 

meningen med livet och Falafelflickorna? 

2. Vilken potential har de tre litterära verken till arbete med värdegrundsfrågor? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras bakgrund och tidigare forskning som delats upp i två 

avsnitt. Avsnitt 2.1 berör barnlitteratur, etnicitet och mångfald och avsnitt 2.2 

fokuserar på didaktik, värdegrundsarbete och skönlitteratur.  

2.1 Barnlitteratur, etnicitet och mångfald 
Det finns en del skrivet om mångkulturella teman i barnlitteratur, exempelvis 

antologin Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur (Andersson & Druker, 2017), 

där en rad forskare belyser aspekter som nationell identitet i flickböcker, skildringen 

av samisk och romsk kultur samt en stereotyp bild av Afrika och afrikaner. Gällande 

etnicitet i skönlitteraturen menar Wallin Wictorin (2017:127) att skönlitterära texter 

generellt utgår från ett eurocentriskt perspektiv i hur de tolkar världen.  
Amina Chaudri och William Teale (2013) undersöker i sin studie, med 

utgångspunkt i USA, karaktärer med blandad etnicitet (mixed-race) i skönlitterära 

barnböcker. Det framkommer bland annat att skönlitteraturen inte arbetar för att 

minska stereotypa drag, såsom att karaktärerna bor i en förort och har det tufft 

ekonomiskt. Det visar sig även att tillgängligheten av skönlitterära verk där 

huvudkaraktären är av blandad etnicitet är förhållandevis bristfällig jämfört med hur 

verkligheten ser ut (Ibid:371). 
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Peterson, Gunn, Brice och Alley (2015) menar att namn, kultur och kön 

skapar förväntningar på människor utifrån rådande stereotyper. De lyfter i sin 

vetenskapliga artikel att mångkulturella böcker kan bidra till diskussion om olika 

kulturer. Artikeln fokuserar mestadels på det mellanmänskliga mötet, men tangerar 

även hur mångfald kopplas till litteratur. Forskningen visar att vissa etniska grupper 

bemöts mer negativt på grund av att deras namn, kultur och identitet avviker från den 

västerländska normen. Forskarna uppmärksammar betydelsen av att namn har 

relevans även för litterära berättelser där identitet, etnicitet och maktaspekter 

tematiseras och är således väsentlig för studien (Ibid.).  
Boglind och Nordenstam (2010:245) nämner att den moderna 

barnlitteraturen är personlig och behandlar ämnen såsom makt och maktlöshet och 

hur karaktärer bland annat påverkas på grund av sin etnicitet till att få möjligheten att 

uppfylla sina personliga mål och drömmar. Därutöver tar de moderna barnböckerna 

upp ämnen såsom etnicitet. Kåreland (2013:153) skriver att Habib – meningen med 

livet är en ungdomsbok som på ett trovärdigt sätt visar hur integrationen i Sverige har 

misslyckats genom att visa samhällsskikt som kan förekomma i utkanten av större 

städer.  
En annan bok som berör etnicitet och mångfaldstematik är biografin Jag är 

Zlatan (2012). Kåreland (2015:77) skriver bland annat att självbiografier har fått en 

mindre betydelsefull plats idag jämfört med tidigt 1900-tal då det ansågs nyttigt att 

läsa om framstående män och kvinnor. Dock menar Kåreland att självbiografin Jag 

är Zlatan avviker från detta då hon snarare poängterar dess påverkan och att flera 

individer har hittat läsningen genom just det nämnda verket (Ibid.). Rörande personen 

Zlatan Ibrahimovic sammanfattar fotbollsjournalisten Erik Niva (2019:69) hans 

påverkan genom att sätta honom i ett samhällsperspektiv snarare än i ett 

fotbollsperspektiv. 

Zlatan Ibrahimovic har tänt hundratusentals eldar av hopp i områden dit väldigt 

lite ljus annars når, och ingen annan levande svensk har lyckats med något 

viktigare. Det är fullständigt ovärderligt, en gärning så stor att den inte går att 

greppa. (Erik Niva, 2019:69) 
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2.2 Didaktik, värdegrundsarbete och skönlitteratur 
Hilary Janks, professor i tillämpad språkforskning, har bidragit med forskning om 

kritisk litteracitet, med vilket avses att läsaren ska ha en mer kritisk hållning gentemot 

innehållet. Janks (2010) nämner makt, mångfald, tillgång och design som fyra vitala 

kategorier. Rent konkret syftar avhandlingen till att tillämpa de nämnda punkterna 

vid mötet med olika texter för att undersöka maktstrukturer. Dessa kategorier 

presenterar vi grundligt i efterföljande kapitel namngett som teoretiska 

utgångspunkter. 
Davis, Brown, Liedel-Rice och Soeder (2005:177) har studerat hur 

skolklasser kan arbeta med texter och menar att läraren måste vara förberedd och 

medveten om de sociala och kulturella skillnader som gestaltas i litteraturen. Vidare 

skriver forskarna att arbetsområdet bör få mer utrymme under lärarutbildningarna. 

Professor Yuko Iwai (2015) nämner i sin avhandling att mångkulturella böcker kan 

ge elever möjlighet att fundera över sin egen kultur och levnadssätt. Iwai utkom även 

med en vetenskaplig artikel under 2013 där hon hade intervjuat lärare om hur de 

arbetar med mångkulturella böcker i sin undervisning. Det som framkom var att 

lärarna har sett ett positivt resultat gällande hur elever får en ökad kulturell förståelse 

utifrån att läsa mångkulturella böcker (Iwai, 2013). 
Litteraturvetaren Malin Alkestrand (2016) aktualiserar i sin avhandling hur 

arbete med skönlitteratur, då främst fantasy-genren, kan sammankopplas med 

värdegrundsarbete. Avhandlingen påvisar hur värdegrundsarbete kan integreras via 

skönlitteraturen i form av diskussioner och analyser. Som stöd i sin avhandling 

använder Alkestrand begreppet didaktisk potential. Det hon avser med begreppet är 

att ”undersöka vilka möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor som 

skönlitteratur ger upphov till” (Alkestrand, 2016:70).  

3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Det teoretiska fält 

vi tar avstamp i är kritisk litteracitet och mer specifikt Hilary Janks modell rörande 

hur kritisk litteracitet kan tillämpas i undervisningen (Janks, 2010). Modellen 

innefattar fyra kategorier vilka Janks (2010) benämner som makt, mångfald, tillgång 
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och design. Dessa kategorier betraktas som en modell för hur lärare kan arbeta med 

elever i verksamheten för att gynna deras språkutveckling. I vår studie väljer vi att 

använda dessa kategorier som teoretiska verktyg. Modellen används i studien som ett 

stöd för analys av de aktuella litterära verkens potential. 

3.1 Kritisk litteracitet 
Janks (2010) har bidragit med forskning som har kopplingar till läs- och 

skrivutveckling och där har begreppet kritisk litteracitet lyfts fram. Kritisk litteracitet 

tar utgångspunkt i vikten av att ha en kritisk hållning gentemot innehållet i läsningen 

(Ibid.). Metoden är relevant då Skolverket (2019:247) betonar att elever ska utveckla 

sin förmåga i att kritiskt värdera information från olika källor. Janks (2010) hävdar 

därutöver att begreppet kritisk litteracitet kan brytas ned i fyra kategorier som ovan 

nämnts. Dessa kategorier kan inte enbart ses som isolerade kategorier utan fungerar 

som ett kollektivt analysfält. En annan diskussion av begreppet kritisk litteracitet 

återfinns hos Bergöö och Jönsson (2012). Enligt dem handlar kritisk litteracitet 

primärt om att kunna uppfylla och besvara vissa frågor för att få en djupare förståelse 

i mötet med texter. Dels handlar frågorna om att analysera och identifiera texters 

värderingar och sätta det i relation till vad texten vill åstadkomma med läsaren. I 

frågorna läggs dessutom fokus på att upptäcka röster och intressen som vill bli hörda 

genom litteraturen samt upptäcka om det är något specifikt som tystas ned eller om 

det finns företeelser som är frånvarande.  
Dessa inriktningar använder begreppet kritisk litteracitet som ett verktyg att 

kritiskt granska och värdera det innehåll som språket och litteraturen uppvisar. 

Utgångspunkten är att man bör ifrågasätta strukturer som upptäcks i texten. I den 

föreliggande studien kommer Janks (2010) modell av begreppet kritisk litteracitet att 

användas som stöd för att besvara studiens forskningsfrågor. Vi avser att undersöka 

framställningen av huvudkaraktärer, huvudkaraktärernas hemförhållanden och den 

närliggande miljön där olika etniciteter möts. Vi väljer att avgränsa och anpassa Janks 

(2010) modell av kritisk litteracitet för att inte få ett allt för omfattande resultat av det 

vi söker. Nedan följer hennes kategorisering. 
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3.1.1 Kritisk litteracitet: Makt 

I Janks (2010:23–24) kategorisering av kritisk litteracitet används makt som ett 

aktuellt begrepp då texter är konstruerade och, enligt Fairclough (1995), ett val av 

författaren gällande den språkliga utformningen. Konstruktionen och utformningen 

av texter leder till att författaren har makt och avgör vilken inriktning verket skall ta. 

Texter är konstruerade av en författare, både med innehåll (huvudkaraktär och 

miljöer) och den språkliga utformningen i verket. För att förstå textens essens hävdar 

Janks (2010:21) att texten måste dekonstrueras, det vill säga att man bryter ned verket 

i delar för att analysera det. Det i sin tur kan hjälpa till att belysa texten bortom och 

mellan raderna för att kunna förstå hur maktrelationer skrivs fram genom litterära 

karaktärer och miljöer. 

3.1.2 Kritisk litteracitet: Mångfald 

Janks (2010:24–25) definierar mångfald som de kulturella och språkliga olikheter 

som framträder i texters innehåll och tematik. Vidare nämner Janks att texters olika 

tematik och innehåll utvecklar läsaren och bidrar till varierade kunskaper såsom 

förståelse för kulturella skillnader och sociala värden. Janks (2010:25) betonar 

således vikten av att läsaren utsätts för texter som skildrar en främmande kontext. 

Kress (1995:6) nämner att skolan kan vara en viktig plats för att få elever att inte 

skrämmas av det främmande och istället se det som en tillgång.  

3.1.3 Kritisk litteracitet: Tillgång 

Med kategorin tillgång menar Janks (2010:24) att läsaren ges möjlighet att skapa 

förståelse för en viss kontext som denne vanligen inte befinner sig i, då mötet med 

texter med varierande tematik framhäver diverse makt- och mångfaldsrelationer. För 

att läsaren ska få förståelse för en text måste läsaren utsättas för texten. Dessutom 

måste textens tematik sättas i relation till verk som innefattar andra tematiska 

ingångar. Detta är en förutsättning för att få förståelse för kontexten i fråga men även 

skapa en bredare bild av olika kulturella världar. Om en läsare inte utsätts för olika 

tematiska skildringar kan det inte leda till förståelse för dessa världar. Det är viktigt i 

den bemärkelsen att olika etniska grupper därigenom får möjligheten att skapa en 

kulturell förståelse för varandra (Ibid.). 
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3.1.4 Kritisk litteracitet: Design 

I Janks (2010:25–26) kategorisering berörs även inriktningen design som syftar till 

att kombinera läsning med multimodala hjälpmedel såsom att titta på och använda 

bilder likväl som att använda en skrift som metod att analysera. Inriktningen design 

kan därför ge en vidgad tolkning om innehållet utifrån bilder, typsnitt och färgsättning 

samt dess påverkan hos det aktuella verket (Ibid.).  

4 Metod 

Studien är en kvalitativ textanalys då vi intresserar oss för en djupare förståelse för 

studiens empiriska material. Vi vill undersöka tre litterära verks mening och innebörd 

snarare än att upptäcka samband mellan kvantitativa resultat (Alvehus, 2013:20). 

Vidare skriver Alvehus (2013:22) att en kvalitativ analys främst utgörs av tolkningar 

och att dessa tolkningar bidrar till en djupare förståelse av ett specifikt fenomen.  

4.1 Urval 
Förutsättningar gällande urval av litterära verk var att de skulle ha ett mångkulturellt 

tema och vara anpassade för läsare i åldern 10–12 år. Lena Kåreland (2013:145–146) 

presenterar en undersökning av titlar som frekvent synts på mellanstadiet vilken vi 

också har tagit hänsyn till. Efter diskussioner mellan oss framkom förslag på tänkbara 

titlar som antingen har aktualiserats under utbildningen eller observerats under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Därefter besöktes Kalmar Stadsbibliotek för att 

diskutera de föreslagna titlarna med bibliotekarier. Att just Kalmar Stadsbibliotek 

valdes som plats var av bekvämlighetsskäl då vi är hemmahörande i staden. Efter 

konsultation skapades ett urval på totalt åtta böcker. Begreppet populär litteratur 

definieras i studien utifrån att böckerna har behandlats i vår utbildning, observerats 

under den verksamhetsförlagda utbildningen i elevers fria läsning eller varit frekvent 

utlånade på Kalmar Stadsbibliotek. (För mer utförlig beskrivning av urvalsprocessen, 

se bilaga 1.) 
I urvalsprocessen avgränsas studiens material i syfte att finna litterära verk 

som upprätthåller de kriterier som studien kräver. Katitzi: Katitzi och Swing (1969) 

av Katarina Taikon, En ö i havet (1996) av Annika Thor och Runa Olofssons Jag 

heter Gojko (1972) valdes bort för att vi ville ha verk som var mer anknutna till dagens 
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samhälle. Tsatsiki och morsan av Moni Nilsson-Brännström (1995) valdes bort på 

grund av att verket inte hade det mångkulturella tema vi sökte efter. Ett öga rött av 

Jonas Hassen-Khemiri (2003) valdes bort på grund av att det var för få utlåningar på 

Kalmar stadsbibliotek och att målgruppen inte är mellanstadiet. Efter diskussioner 

kom vi fram till att följande böcker skulle vara mest fruktbara att undersöka i studien:  

 

- Jag är Zlatan (lättläst version) (2012) skriven av David Lagercrantz 

- Habib – meningen med livet (2005) skriven av Douglas Foley 

- Falafelflickorna (2018) skriven av Christina Wahldén 

 

Vi är medvetna om att Jag är Zlatan skiljer sig från de andra litterära verken 

genremässigt då det är en biografi och betraktas således inte som ett skönlitterärt verk. 

Därför används samlingsbegreppet ”litterära verk” istället för ”skönlitterära verk” i 

studien när de valda verken analyseras och diskuteras.  

4.2 Analysmetod 
Skolans styrdokument fastslår att alla verksamma inom skolan skall verka för att 

gestalta och förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet mellan människor 

(Skolverket, 2019:7). Studien har som avsikt att undersöka hur litterära 

huvudkaraktärer med annan etnicitet än den typiska vita västerländska normen 

framställs i olika litterära verk för att sedermera undersöka böckernas potential 

kopplat till värdegrundsfrågor. Som stöd för att undersöka de verkens potential 

använder sig studien av Alkestrands (2016) begrepp didaktisk potential vilket hon 

definierar som ”undersöka vilka möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor 

som skönlitteratur ger upphov till” (Alkestrand, 2016:70). Studien kommer att 

tillämpa Alkestrands definition av didaktisk potential som metod i syfte att finna 

potential i de aktuella litterära verken som är kopplade till de ovan nämnda 

grundläggande värden.  
Studien kommer att ta stöd av Janks kategorier rörande kritisk litteracitet 

för att undersöka de tre verkens didaktiska potential. Detta för att bland annat 

analysera och diskutera maktförhållanden och ojämlikheter, något som även 

styrdokumenten betonar som viktigt att problematisera i undervisningen (Skolverket, 
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2016). För att studien skall analysera de tre litterära verken ur ett kritiskt 

litteracitetsperspektiv kommer de olika verken att brytas ned i kategorier. 

Nedbrytningen beskrivs av Janks (2010) som att texter vi möter måste analyseras för 

att finna underliggande förklaringar som inte direkt uttrycks. Vidare hävdar Freebody 

och Luke (1990) vikten av att bemöta en text kritiskt och att kunna läsa den både 

mellan och bortom raderna för att upprätthålla ett kritiskt litteracitetsperspektiv.  
Studien kommer att rikta in sig på kategorierna design, mångfald och makt. 

I kategorin design kommer vi att granska verkens bokomslag eftersom det saknas 

bilder i verken. Syftet är att undersöka vilka föreställningar omslaget bidrar till om 

verkens skildring och tematik. Omslaget ger läsaren ett omedelbart och ofullständigt 

första intryck (Langer, 2005:113). Janks (2010) definierar mångfaldskategorin som 

kulturella skillnader och sociala värden som framträder i texter. I kategorin mångfald 

kommer vi främst att fokusera på kulturella skillnader, då vi har som avsikt att 

undersöka hur etnisk mångfald skildras i de aktuella litterära verken. I 

undersökningen av etnisk mångfald fokuserar vi på hur författarna framställer 

huvudkaraktären, huvudkaraktärens hemförhållande och även den närliggande miljön 

där människor med olika etniciteter möts. I kategorin makt undersöker vi hur 

maktförhållanden skildras från huvudkaraktärens perspektiv. Studien syftar till att 

tolka vilka aspekter som bidrar till makt och hur den etniska mångfalden påverkar 

maktförhållanden. Vi har valt att bortse från kategorin tillgång, då kategorin snarare 

inriktar sig på läsarens perspektiv och möjlighet att möta olika tematiska ingångar i 

litterära verk som läsaren vanligtvis inte befinner sig i.  

4.3 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2011:5) framhåller att forskarens uppgift är att inför varje 

vetenskaplig undersökning värdera eventuella risker och konsekvenser i berörd 

forskning. Detta innefattar olika principer som måste tas i beaktande för att 

forskningen skall uppnå ett hållbart etiskt förhållningssätt. Vetenskapsrådet (2011:7–

14) belyser vikten av att beakta informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer är synnerligen viktiga vid 

forskning som innefattar deltagare, då deras integritet är viktig att respektera. I vår 

analys används inga deltagare och därför är de etiska principerna inte relevanta. Dock 
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tillämpas Vetenskapsrådets (2017:8) riktlinjer vad gällande vikten av att vara 

sanningsenlig och öppet redovisa metoder och resultat.   

4.4 Metodkritik 
Till en början funderade vi över att använda metoden intersektionalitet som verktyg 

för att besvara studiens forskningsfrågor. Vid noga övervägande kom vi fram till att 

just den metoden hade gjort undersökningen alldeles för omfattande då vi hade behövt 

titta på många fler aspekter. Då vi ville undersöka hur huvudkaraktärer med annan 

etnicitet än den vita västerländska normen framställs i tre litterära verk ansåg vi att 

metoden kritisk litteracitet var mer adekvat. Det man kan ställa sig kritisk till är att 

metoden som används i studien inte omfattar hela Janks modell gällande kritiskt 

litteracitet då vi valt bort kategorin tillgång. Dessutom är metoden modifierad för att 

underlätta att besvara studiens forskningsfrågor, vilket kan kritiseras som en partisk 

metod för att få resultat. Vi gjorde dock avvägningen att den modifierade 

tillämpningen av Janks modell var den mest effektiva och fruktbara i förhållande till 

vårt material. 

5 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultat i form av citat från de litterära verken med 

efterföljande analys. Böckerna presenteras i olika underkapitel och analyseras i 

förhållande till kritisk litteracitet och avslutningsvis, didaktisk potential.  

5.1 Jag är Zlatan 
Biografin Jag är Zlatan är skriven av David Lagercrantz och Zlatan Ibrahimović och 

skildrar Zlatans uppväxt i Rosengård utanför Malmö till hur han blir en av de bästa 

fotbollsspelarna i världen. Jag är Zlatan är en biografi som har ett mångkulturellt 

tema som skildrar hans uppväxt i en segregerad stadsdel med låg sociokulturell status 

och hur han måste bekämpa förutfattade meningar konstruerade av samhället. 

Händelserna och tematiken skildras utifrån Zlatans perspektiv där han belyser sin syn 

på det mångkulturella samhället och dess förväntningar på en individ från förorten. I 

studien används den lättlästa versionen av Jag är Zlatan då den är mest relevant för 

målgruppen.  
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5.1.1 Kritisk litteracitet: Design 

Omslaget visar en svartvit bild på Zlatans ansikte omgiven av gul bakgrund. Bilden 

ger ett intryck av allvar, då hans blick av allt att döma är fokuserad och resolut riktad 

mot kamerans lins. Det tillsammans med att bilden på Zlatan är svartvit vilket kan 

tolkas som att han har något viktigt att förmedla om sitt liv och sin karriär (se bilaga 

2).  

5.1.2 Kritisk litteracitet: Mångfald 

En central aspekt i biografins skildring är att porträttera ett mångkulturellt område 

med omfattande etnisk mångfald. Zlatan beskriver i citatet nedan hur det såg ut för 

honom under hans uppväxt i Rosengård:  

Min familj och jag bodde i Rosengård utanför Malmö. Det var fullt av somalier, 

turkar, juggar, polacker, alla möjliga blattar och svenskar. Vi är huller om buller 

i vår familj också. Farsan är bosnier, morsan är kroat och lillebrorsans farsa är 

serb. (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:6)  
 
Citatet belyser den omfattande etniska mångfald bland människor som lever i det 

närområde som Zlatan är uppväxt i. Här görs alltså en indelning av etniska grupper i 

två kategorier. Somalier, turkar, juggar och polacker tillhör enligt Zlatan kategorin 

”blattar”. Den andra kategorin, ”svenskar”, är mer svårdefinierbar men antyds bestå 

av individer som inte har invandrarbakgrund. För att förstå kategoriseringen måste 

bilden av vad som betraktas som svensk konkretiseras: 

Jag var tretton år. Det fanns några andra utlänningar i laget men de flesta var 

svenskar. En del var rika ungar från stadsdelen Limhamn. Jag kände mig som 

från Mars. (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:14)  

 

En förklaring till definitionen svensk kan betraktas ur ett socioekonomiskt perspektiv, 

där ”svenskar” av citatet att döma har andra ekonomiska möjligheter än kategorin 

”blattar”. Vilket typ av område en individ bor i antyds också vara en faktor av 

definitionen. Vidare skildras en annan definition av ”svenskar”:  

Folk skriker utanför mitt fönster. Stackars mig. Det är skitsnack. Man kickar 

igång på sånt, tro mig. Särskilt om man har varit snorungen från förorten, som 

jag. Men vissa saker fattade jag inte än. Många vill dra ner den som sticker upp, 
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den som inte beter sig snällt och svenskt. (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:31–

32)   

 

En annan aspekt som bör betraktas utifrån vad som definieras som svenskt är således 

beteende. Ett typiskt svenskt beteende är, enligt Zlatans uppfattning, präglat av 

anspråkslöshet där utgångspunkten är att man inte ska sticka ut eller att inte agera på 

ett sådant sätt som skiljer sig från en viss norm.  
I boken skildras Zlatans hemmiljö och uppväxtvillkor som brokig. Det finns 

inslag av händelser som indikerar bråk, fattigdom, hunger, rädsla, ilska och kärlek. 

Zlatan upplevs som en pojke som saknar stöttning från sina föräldrar.  

Ingen hjälpte till med läxorna eller frågade om du hade problem. Du fick klara 

dig själv. Det var kaos och bråk, slag och smällar. Alla hade ett fruktansvärt 

humör. (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:6)   

 

Vidare skildras fattigdom, hunger och även inslag av våld i Zlatans hemmiljö. 

Formuleringarna beskriver Zlatans brokiga uppväxtvillkor och hemmiljö med både 

destruktiva och kärleksfulla inslag: 

Pengarna räckte inte. Man fick ofta käka hos någon polare. Morsan grät ofta. 

Hon har min kärlek. Ibland orkade hon inte. Då slog hon oss med 

träslevar.  (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:6–7) 

 

Ett annat citat belyser också hur Zlatans hemförhållande och närliggande miljö bidrog 

till hur han fann fotbollen som sin räddning. I boken svarar Zlatan på hur hans liv 

hade sett ut utan fotbollen: 

[...] Jag har ingen aning. Kanske hade jag blivit kriminell. Det var mycket brott 

på den tiden. En gång hade jag och en kompis snott en massa grejer på ett 

varuhus och åkte fast. Pappa fick aldrig reda på det. Då hade det kunnat gå illa. 

(Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:11) 
 
I tidigare citat berör författarna Zlatans beskrivning av etnisk mångfald såsom 

kategoriseringen av ”svenskar” och ”blattar” och uppväxtvillkor i hemmiljön. Vidare 

skildras också hans tankegångar om fotbollens betydelse och potentiella 

konsekvenser utan fotbollen. Zlatans beskrivningar av sina hemförhållanden kan 
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bidra till en vidgad förståelse för hur uppväxtvillkoren kan se ut i segregerad stadsdel 

i en storstad.  
Aspekter som är av vikt för kategoriseringen ”svenskar” och ”blattar” är 

enligt Zlatan socioekonomisk status, hemmiljö och beteende, vilket citat och passager 

i kapitel 5.1.2 har visat.  

5.1.3 Kritisk litteracitet: Makt 

Det mest framträdande maktförhållandet i biografin Jag är Zlatan är beskrivningen 

av relationen mellan ”svenskar” och ”blattar” som analyserats ovan. De första 

kapitlen i boken tar fasta på situationer där ”svenskarna” besitter makt, men efterhand 

suddas maktförhållandet mellan ”svenskar” och ”blattar” ut i samband med att Zlatans 

status som fotbollsspelare förstärks. Fokus i följande analys kommer därav att ligga 

på maktförhållandet mellan olika etniciteter i bokens inledande del. Författarna ställer 

ofta etniska tillhörigheter i kontrast mot varandra för att synliggöra relationen mellan 

etniska kategorier och makt: 

I Borgarskolan hade alla tröjor från Ralph Lauren, skor från Timberland och 

skjortor! Jag hade knappt sett en kille i skjorta förut. Jag måste göra något. Det 

gick sjukt snygga brudar i plugget. Det gick inte att snacka med dem och se ut 

som en förortsunge i träningsoverall. [...] Jag köpte jeans och pikétröjor men 

inget funkade. Det lyste Rosengård om mig. (Ibrahimović & Lagercrantz, 

2012:21) 

 

Det här stycket belyser statusens inverkan för att ha makt. Status kopplas till 

märkeskläder, välkända varumärken och klädstil. Detta kan kopplas till pengar då 

märkeskläder har en hög prislapp och kan signalera en individs ekonomiska 

möjligheter. Dessutom knyts sättet att klä sig till hur man betraktas av andra. Trots 

Zlatans förändring av klädstil är det ändå ”svenskarna” på Borgarskolan som besitter 

makt, enligt honom. Maktrelationer gestaltas även i fotbollssammanhang:  

Farsan hade ingen stor villa. Jag snackade annorlunda. Jag dribblade. Och jag 

slogs på plan. Svenskarnas föräldrar ville få ut mig därifrån. De gick runt med 

en lista som de andra föräldrarna skulle skriva på. ”Zlatan måste bort från 

klubben”, stod det. Det var inte klokt! (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:15) 
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Här ställs återigen etniska grupper i kontrast till varandra. I detta fallet är det de 

svenska föräldrarna som besitter makt. Kategorin ”svenskar” är de som har möjlighet 

att påverka. ”Svenskarna” definieras som den dominerande gruppen och individer 

som inte betraktas som tillhörande kategorin ”svenskar” besitter inte samma makt och 

status. Vidare skildras hur Zlatan upplever att en individ som kommer från Rosengård 

och som inte betraktas som svensk måste agera för att besitta samma makt som 

”svenskarna”:   

Jag lärde mig en viktig sak de där åren. En kille som jag måste vara fem gånger 

bättre än alla andra. Han måste träna tio gånger hårdare. Annars blir han aldrig 

respekterad. (Ibrahimović & Lagercrantz, 2012:15)  
 
Sammanfattningsvis framställer författarna kategorin ”svenskar” som den etniska 

gruppen som besitter makt. Detta belyses i samhället i stort, men även på 

fotbollsplanen utifrån Zlatans perspektiv.  

5.2 Habib – meningen med livet 
Habib – meningen med livet är den första boken i en bokserie bestående av fem böcker 

som handlar om en syrisk pojke vid namn Habib. Boken är skriven av Douglas Foley 

och är utformad som en dagbok där Habib är intern berättare. Habib är elva år gammal 

och går i femte klass. Han är förälskad i en tjej som han ständigt tänker på, samtidigt 

som han är på jakt efter svar på vad som är livets mening. Habib bor i en invandrartät 

förort med människor från världens alla hörn. 

5.2.1 Kritisk litteracitet: Design 

Omslaget visar en pojke som får antas vara Habib tillsammans med en hund. Hunden 

återkommer också på baksidan av omslaget. I bakgrunden syns två höghus av brun 

och blågrå karaktär. Nedanför höghusen syns en gångbro som passerar över något 

som ser ut att vara en livsmedelsbutik. Omslaget signalerar att den närliggande 

miljön, vilket också sannolikt är Habibs hemområde, är ett förortsområde och kan 

således tolkas som att boken kommer att uppehålla sig vid en mångkulturell tematik. 

Omslaget är präglat av starka och positiva färger, vilket indikerar på att författaren 

vill förmedla en lekfullhet och en positiv sida av ett förmodat mångkulturellt 

förortsområde (se bilaga 3).  
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5.2.2 Kritisk litteracitet: Mångfald 

I verkets inledande del beskriver Habib sina hemförhållanden och den närliggande 

miljön där människor med olika etniciteter möts. Läsaren får således en bild hur det 

ser ut utifrån huvudkaraktärens perspektiv, ett perspektiv som kan betraktas som en 

bekräftelse av den bild man får efter att ha observerat omslaget.  ”Det finns fyra 

jättestora höghus i området där jag bor. Varje höghus har tretton våningar.” (Foley, 

2005:16). En mer ingående beskrivning än så gällande höghusområdet ger inte Habib 

läsaren. Det signalerar dock att bokens omslag är Habibs hemmiljö. I nästkommande 

kapitel beskriver Habib lite mer specifikt hur det ser ut på det våningsplan han bor 

på:  

På varje våning finns det fem lägenheter. På vårt plan bor en familj från Turkiet, 

en familj från Polen, en familj från Iran och en mycket gammal tant som bor 

ensam. Jag tror hon är svensk för jag har hört att svenskarna brukar lämna sina 

gamla släktingar ensamma. Jag vet inte om det är sant men det är synd om henne. 

(Foley, 2005:19)   
 
Citatet gestaltar hur det ser ut på Habibs våning där han beskriver att det bor 

människor från olika länder och ganska specifikt vilka länder dessutom. Den enda 

Habib inte är riktigt säker på är den gamla tanten som bor ensam. Vidare kan troligtvis 

läsaren skönja en ännu bredare etnisk mångfald än den Habib beskriver från sitt 

våningsplan om hela höghuset eller alla fyra höghus hade beskrivits. Ett antagande 

som ytterligare förstärks när Habib berättar mer om sig själv och där han bor:   

Direkt under oss bor mormor och morfar, och ovanpå bor en familj från Angola. 

Det är så många som flyttar in i huset nu och det ryktas att det bor flera familjer 

i en och samma lägenhet. (Foley, 2005:19–20) 

 

Dessutom är Habib förälskad i en tjej vid namn Paris som också bor i samma höghus 

som honom. ”Paris går också i femman fast i en parallellklass. Hon är choksöt och 

kommer från Eritrea.” (Foley, 2005:29). Här förstärks bilden av att den etniska 

mångfalden i Habibs område är stor. 
Habib kategoriserar de människor som bor på hans våningsplan utifrån de 

länderna de kommer ifrån. Habib har hört att ”svenskar” lämnar sina släktingar 

ensamma och antar därigenom att den tant som bor ensam är svensk. Troligtvis sätter 
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Habib detta i kontrast till hur han och hans familj behandlar sina släktingar då 

exempelvis hans mormor och morfar bor direkt under dem. Det som framträder är ett 

förhållningssätt gällande hur man behandlar sina släktingar som skiljer de olika 

etniska kulturerna åt.  

5.2.3 Kritisk litteracitet: Makt 

Makt framträder i många sammanhang i boken, såväl små som stora. När Habib 

nyfiket är på jakt efter svaret på vad livets mening är frågar han bland annat sin 

kompis storasyster: 

Utseendet, sa hon utan att blinka. [...] Om man ser bra ut så blir ens 

självförtroende bättre. Om man har bra självförtroende så är det lättare att hitta 

en kille som har pengar och bra jobb, och då kan man skaffa barn och hus och 

bil och åka på semester till Thailand och sånt. (Foley, 2005:55) 
 
Det som kan tolkas utifrån citatet är att utseendet ur vissa personers perspektiv är 

nyckeln till framgång. Enligt Habibs kompis storasyster medför bra utseende 

självförtroende och därigenom möjligheter att hitta en kille som har pengar och bra 

jobb.  
Ytterligare ett citat där pengar är en central faktor gällande hur makt 

avspeglas i boken, framkommer när Habib beskriver en kille som heter Ninos: 

Egentligen är han inte så tuff, det är bara det att han hotar att ta sin storebror till 

skolan om någon kaxar emot honom. [...]. Han är kung på vår skola och han kan 

vara rätt elak också. Det märkliga är att många tjejer tycker om honom. Jag fattar 

inte varför. Det är sjukt. Hans pappa är stenrik. Han äger tre restauranger, [...]. 

Han har alltid mycket pengar på sig och jag tror han köper godis till tjejerna. Det 

är bara därför de hänger efter honom. (Foley, 2005:32)  

 

I citatet beskrivs två egenskaper som gör att Ninos får makt enligt Habib. Dels 

använder han sin storebror som ett slags maktvapen då han själv egentligen inte är så 

tuff. För det andra tror Habib att han köper saker till tjejerna, vilket Ninos har 

möjlighet att göra då hans pappa är ”stenrik”.  
Nedan citeras Habibs frisör, Ziya, när Habib åter är på jakt efter livets 

mening. Ziya ger ett mer utvecklat och tydligt svar om hur maktfaktorer kan spela in 

för att skapa ett eget liv:  
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Vad tycker du är LIVETS MENING? frågade jag Ziya. - Att ha ett arbete [...] - 

Innan jag blev frisör var jag datorprogrammerare, sa han. Jag sökte tonvis med 

jobb. - Och? - Kompis, jag blev inte ens kallad till intervju. Jag tror dom såg mitt 

efternamn och det räckte. [...]. Och därför blev jag frisör. Det är lättare att driva 

eget om man har ett icke-svenskt namn, jag lovar. Men att arbeta, att ha ett bra 

jobb, det ger livet mening. (Foley: 2005:75) 
 
Här är inte pengar den centrala maktfaktorn utan Habibs frisör insinuerar snarare att 

han har svårt att få jobb på grund av sitt namn vilket i sin tur kopplas till att han har 

annan etnicitet än den vita västerländska normen. Här sammankopplas den etniska 

mångfalden och maktförhållande på ett konkret sätt vilket tyder på att de står i nära 

relation till varandra.  

5.3 Falafelflickorna 
Falafelflickorna är skriven av Christina Wahldén och handlar om Hawa som snart ska 

börja högstadiet. Hawa bor i en förort till en storstad. Bokens handling skildrar 

sommarlovet innan Hawa ska börja högstadiet och följer hennes tankegångar om 

sysselsättning under sommaren, om vad hon ska göra under sommaren och vad hon 

vill jobba med som vuxen. Hawa vill bli polis, dock uppfattar hon det som 

problematiskt på grund av sin etniska tillhörighet. Hon öppnar en detektivbyrå som 

genast får stort genomslag i området, där hon hjälper ungdomar som är i nöd. Bokens 

tematik behandlar ämnen som hederskultur och våld.  

5.3.1 Kritisk litteracitet: Design 

På omslaget syns ett stort höghus vilket signalerar att handlingen utspelar sig i ett 

höghusområde. Solens sken gör att omslaget får en rosalila karaktär som är samma 

färg som baksidan av boken. På bilden syns en glad flicka bärandes slöja som får 

antas vara Hawa. Bilden kan således fungera som en signal om hur huvudkaraktären 

Hawa är i boken. Bilden på Hawa i samklang med omslagets färger leder till en positiv 

och glad känsla hos läsaren och skapar förväntningar om att bokens handling kommer 

att vara av samma karaktär (se bilaga 4).  

5.3.2 Kritisk litteracitet: Mångfald 

Tidigt i boken etableras hur etnisk mångfald representeras, bland annat genom att 

namnen i boken är av utländsk karaktär. Därutöver märks den etniska mångfalden 
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genom hur författaren beskriver olika platser i den närliggande miljön. Ett exempel 

är ett café som namngetts Café Gyllene Bosporen. Bosporen är ett sund i Turkiet.   
Hawa har ingen aning om vad hon vill arbeta med som vuxen. Vid 

funderingar kommer hon fram till att hon vill hjälpa andra, vilket leder in henne på 

tankegången att bli polis. Hon betraktar det dock som osannolikt då hon själv inte tror 

att antagningskraven skulle uppfyllas. Därav väljer hon en annan ingång, och startar 

en detektivbyrå istället. Anledningarna till denna rädsla för att försöka uppfylla sin 

dröm handlar enligt Hawa i det här fallet om bristen på etnisk mångfald i yrkeskåren. 

”Det finns för få tjejpoliser som ser ut som jag. Jag vet att jag skulle kunna göra ett 

bra jobb.” (Wahldén, 2018:15). Detta signalerar att det finns aspekter utifrån Hawas 

perspektiv som gör att hon drar sig för att bli polis, däribland bristen på den etniska 

mångfalden, förebilder att identifiera sig med och sannolikt en känsla av utanförskap.  
När Hawa beskriver sina hemförhållanden låter det inte alltid så hoppfullt. 

I boken nämner Hawa återkommande att det är trångt hemma och att det alltid finns 

saker att göra.  

Hon vet ju hur jag har det. Med mamma som alltid bråkar och är missnöjd med 

mina småsyskon. Inte en lugn stund. Alltid något som ska tvättas eller lagas eller 

fixas. (Wahldén, 2018:13) 

 

Fortsättningsvis benämner Hawa även hur stämningen är i sitt hem. ”Hemma finns 

bara bråk och oväsen” (Wahldén, 2018:14).  
Trots de hemförhållanden Hawa lever i är hon kritisk mot att andra områden 

med fina hus och menar att pengar inte per automatik skulle vara bättre: 

Ibland har jag åkt in till stan, sett de fina husen med blommor i fönstren och 

ungarna som bara har märkesgrejor och nya mobiler. Jag anar att det kan vara 

så. Men det är inte trevligt där. Det är inte säkert att man mår bra och är lycklig 

bara för att man har en ny mobil. (Wahldén, 2018:57–58) 

 
I citatet ovan nämns Hawas uppfattningar om hur de finare områdena ser ut. Hawa 

beskriver det som en motsats till hennes egen hemmiljö. En tolkning av Hawas 

beskrivningar av de fina husen kan ses som en kontrast till det mångkulturella område 

som Hawa lever i. Hawas geografiska hemmiljö är inte tydligt framskriven i boken, 

mer än att den i förbifarten nämns som ett utsatt område. 
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 I samma utsatta område bor Halima, men det kvarteret är ännu lite stökigare 

än området i stort: 

Som av en händelse joggar jag bort till huset där Halima bor. Det ligger i 

utkanten av vårt område. Baksidan vetter mot motorvägen. Här är det ännu 

skräpigare och rörigare än vid de andra husen. (Wahldén, 2018:31) 
 
Författaren beskriver här en miljö där Hawas kompis Halima bor som dock har en 

koppling till Hawas hemområde. Här beskrivs också området som en kontrast till 

hennes eget kvarter då Hawa verkar leva i en mer välskött del i det mångkulturella 

området. Det här signalerar att det finns skiktningar i ett mångkulturellt område.  

5.3.3 Kritisk litteracitet: Makt 

Maktperspektivet i boken gestaltas främst genom kapitlen där Halimas föräldrar 

kräver att hon ska ingå i ett tvångsäktenskap. Detta är någonting som Halima själv, 

en av Hawas närmaste vänner, inte vill ska ske.  

[...] du kanske skulle kunna hjälpa mig, säger Halima. - Med vad då? frågar jag. 

Halima ser sig om igen. Hon ser rädd ut nu. Hon är svettig i pannan och på 

överläppen. - Min familj vill gifta bort mig. - Va? - Med en kusin. Kan du hjälpa 

mig? (Wahldén, 2018:24) 

 
I detta citat belyses hur en maktstruktur inom familjen kan se ut, vilket kan betraktas 

som en distinktion mot det vita västerländska samhället. Detta bekräftas genom en 

tidningsartikel i boken som pekar ut Hawas område som särskilt utsatt. Hawa ställer 

sig dock frågande till att hennes hemområde skulle benämnas som ett 

problemområde:   

Vilka områden? tänker jag. Då ser jag listan. Vårt bostadsområde är ett av de 

nya områdena. Ett som är särskilt utsatt. Jaha. Vad betyder det egentligen? Att 

folk har det tufft här vet jag. Att en del kompisars syskon har gjort dumma grejor. 

Att en del är rädda för att gå ut på kvällen. Att en del, som Halima, inte får välja 

sitt liv. Att en del blir tillsagda vad de får ha på sig, vilka de får träffa, vad de 

inte får göra. Är det särskilt utsatt? Tydligen. (Wahldén, 2018:57) 
 
Citatet visar på olika saker. Hawa är osäker på vad maktstrukturer är, trots att hon 

tycker att tvångsäktenskap är fel. Hawa verkar dessutom inte helt överens om att 

hennes område är ett särskild utsatt område.  
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Hawa nämner att Halima inte får välja sitt eget liv. Det märks tydligt när 

föräldrarna är måna om att gifta bort Halima med hennes kusin. Det visar 

maktaspekten och hur den gör sig gällande i boken och framförallt i Halimas relation 

till sina föräldrar. Hawas liv presenteras inte mer ingående frånsett att hennes 

drömyrke och hemförhållanden nämns. Fokus hamnar därför på Halimas situation 

med ett annalkande bröllop framför sig:  

Du vet att jag har visat henne de finaste kläderna, den godaste maten, alla vackra 

saker som finns till ett bröllop. Men hon lyssnar ändå inte. Jag har gjort allt. Det 

är hon som inte vill, skriker mamman.  - Du måste ordna det. Fixa så att det löser 

sig. (Wahldén, 2018:32) 

 

Detta citat introducerar idén om att Halima ska ingå i ett tvångsäktenskap. Det visar 

också på den rådande makten mellan barn och vuxna inom vissa grupper som skildras 

i boken. Det går inte att räkna ut hur många gånger Halima, Hawas kompis, vänder 

sig emot detta.  

5.4 Didaktisk potential 
I denna del syftar studien till att lyfta fram aspekter som har uppdagats i de aktuella 

litterära verken som har en didaktisk potential. Studien tar stöd av Alkestrands (2016) 

benämning att ”undersöka vilka möjligheter att problematisera värdegrundsfrågor 

som skönlitteratur ger upphov till.” (Alkestrand, 2016:70). 
I två av de tre verken skymtas höghus i bakgrunden på omslaget vilket 

signalerar att handlingen utspelar sig i ett höghusområde. Det tillsammans med bilden 

på Hawa i Falafelflickorna bärandes slöja och titelnamnet i samklang med omslaget 

på Habib - meningen med livet signalerar att de litterära verken kan antas ha ett 

mångkulturellt tema. Att diskutera och problematisera de föreställningar omslaget 

bidrar till har en didaktisk potential, då antaganden och tolkningar som görs utan en 

helhet är öppna och ofullbordade (Langer, 2005:113). Omslagen på de tre verken går 

att tolka på många olika sätt. De olika omslagen kan skapa intresse och förväntningar 

på böckernas innehåll och tematik. Detta är något som går att återkoppla till och 

utveckla under läsningen. Beroende på den tolkningen läsaren gör kan det kopplas 

samman med alla de grundläggande värden som Skolverket (2019:7) benämner som 
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människolivets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet mellan människor.  
Under analysen märks påtagliga likheter mellan de tre verkens 

framställningar av etniska grupper som inte tillhör den vita västerländska normen. En 

likhet är att namn och ursprung har bidragit till att huvudkaraktärerna fått utmaningar 

och prövningar. I Jag är Zlatan nämns hur Zlatan fick arbeta hårdare på 

fotbollsplanen för att bli respekterad. I Habib – meningen med livet beskrivs hur 

Habibs frisör inte fick komma på arbetsintervjuer när efternamnet synliggjordes. I 

Falafelflickorna beskrivs hur Hawa upplevde att hon inte var kvalificerad till att bli 

polis då det inte finns poliser med samma ursprung som hon. Dessa delar i verken är 

något som kan betraktas som didaktisk potential då detta kan ge upphov till diskussion 

om varför förutsättningarna kan vara olika beroende på etnisk tillhörighet. 

Grundläggande värden såsom individens frihet och människors lika värde kan 

betraktas som central för denna diskussion (Skolverket, 2019). 
En annan påtaglig likhet som går att finna i de tre litterära verken är pengars 

betydelse för att få makt. I Jag är Zlatan nämns hur killar på Borgarskolan bär dyra 

märkeskläder medan Zlatan går runt i träningskläder. I Habib – meningen med livet 

nämns en pojke i Habibs skola som har mycket pengar för att hans pappa är rik. Det 

leder enligt Habib till att pojken har mer makt i skolan då han kan bjuda flickorna på 

godis. I Falafelflickorna nämns att de som bor i storstaden har ”märkesgrejor” och 

nya mobiltelefoner vilket tyder på att pengar har en central betydelse för makt. Dessa 

aspekter har en didaktisk potential då det kan ge upphov till diskussion rörande pengar 

och varför pengar associeras med makt. En annan ingång är att diskutera pengars 

värde och den påverkan det har på människor vilket kan kopplas till de grundläggande 

värdena alla människors lika värde och solidaritet mellan människor (Skolverket, 

2019).  
Under analysen syns påtagliga likheter och viss skillnad gällande hur olika 

etniska grupper framställs. En tydlig likhet är hur olika etniska grupper kategoriseras. 

I Jag är Zlatan benämns dessa kategorier som ”svenskar” eller ”blattar”, medan i 

Habib – meningen med livet kategoriseras olika etniska grupper utifrån vilket land 

som de härstammar ifrån. Jag är Zlatan och Habib – meningen med livet innehar 

således en didaktisk potential då det har goda möjligheter till att diskutera och 

problematisera uttryck och gruppering av etnisk mångfald. Detta har tydliga 
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kopplingar till de grundläggande värden som Skolverket (2019) benämner som alla 

människors lika värde, jämställdhet, och solidaritet mellan människor.  
I Falafelflickorna görs inte dessa kategoriseringar överhuvudtaget, dock 

framställs en, för studien unik, tematik som har en central koppling till makt. Denna 

problematik berör tvångsäktenskap som också är en central del av bokens handling. 

Detta är således en aspekt som kan innebära en didaktisk potential och kan ge upphov 

till diskussion om barns rättigheter och de skillnader som råder i olika kulturer och 

kan kopplas samman med grundläggande värden såsom människolivets okränkbarhet 

och individens frihet (Skolverket, 2019).  

6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel kommer studiens resultat att behandlas och problematiseras för att 

därefter ställas i relation till tidigare forskning.  
Janks (2010) modell av kritisk litteracitet har använts i studien för att 

synliggöra viktiga aspekter i de tre litterära verken. Som stöd för analysverktyg 

tillämpades tre av Janks (2010) underkomponenter till kritisk litteracitet: design, 

mångfald och makt. Detta analysverktyg bidrog till att studien kunde synliggöra både 

olikheter och mönster. Resultatet kopplades till det som Alkestrand (2016:70) 

benämner som didaktisk potential, vilket öppnar för att problematisera 

värdegrundsfrågor i skolan genom litteraturen.  
Ett resultat av analysen av de tre litterära verken visade hur etnisk mångfald 

uttrycks på olika sätt. Ett mönster som identifierades i två av de tre verken var att 

olika etniska grupper kategoriseras utifrån olika kriterier.  Det ska sägas att den 

etniska mångfalden inte uttrycks explicit i Falafelflickorna. I Jag är Zlatan 

kategoriseras olika etniska grupper in i två kategorier, ”svenskar” och ”blattar”. 

”Svenskhet” präglas enligt Zlatan av socioekonomiskt status, ursprung, hemmiljö och 

ett anspråkslöst beteende som inte skiljer sig från en viss norm. I Habib – meningen 

med livet uttrycks och kategoriseras också olika etniciteter. Dock kategoriseras de 

olika etniciteterna baserat på vilket land de kommer ifrån. Den didaktiska potentialen 

är framträdande gällande hur etnisk mångfald uttrycks och kategoriseras i dessa två 

verk. Alkestrand (2016:245) skriver att skönlitteraturen är ett bra hjälpmedel för att 
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diskutera kulturell mångfald. Å ena sidan kan man ställa sig frågan om Zlatans 

kategorisering är lämplig för målgruppen årskurs 4–6, då uttrycket ”blattar” kan anses 

som kontroversiellt och stötande. Å andra sidan kan detta uttryck anses vara 

verklighetstroget även om det är stötande och nedlåtande och bör istället användas 

som ett verktyg för att belysa och diskutera uttryckets innebörd och problematik. 

Habib – meningen med livet har en annan tonalitet gällande kategorisering av etniska 

grupper. Dessa grupper benämns efter vilka länder de härstammar ifrån vilket kan 

antydas visa att Habib – meningen med livet är mer anpassad till målgruppen årskurs 

4–6 än Jag är Zlatan. Vid användning av skönlitteratur i skolan bör läraren vara 

förberedd om vilka frågeställningar som uppstår. Det är även viktigt att läraren är 

medveten om de kulturella och sociala skillnader som uppdagats i litteraturen (Davis, 

Brown, Liedel-Rice och Soeder, 2005:176). Således menar vi att det är av stor vikt 

att läraren bör ha olika tillvägagångssätt för att bemöta frågeställningar.  
Ett annat resultat som framkom i studien av de tre litterära verken var att 

namn och utseende med annan etnicitet, än den vita västerländska normen, påverkar 

individens möjligheter i samhället. I Jag är Zlatan framkommer det att individer med 

utländsk härkomst måste arbeta hårdare för att bli respekterade. Denna problematik 

kan sättas i relation till Habib – meningen med livet där det framkommer att individer 

diskrimineras på grund av sitt utländska namn. Peterson, Gunn, Brice och Alley 

(2015) beskriver hur namn är en första ingång för att skapa förståelse för en individ 

och därigenom skapa en bild av hur denne kommer att vara. Även Falafelflickorna 

belyser denna problematik, då individer hindras att göra det de vill då deras utseende 

och namn skiljer sig från den vita västerländska normen. Dessa resultat går också att 

sammankoppla med Peterson, Gunn, Brice och Alley (2015) artikel där de upptäckte 

ett samband mellan hur namn och etnicitet skapar förväntningar. Likheten med denna 

studie är att karaktärer med annan etnicitet skildras som att de tvingas arbeta hårdare, 

bevisa mer och att de missgynnas när det gäller möjligheten till att exempelvis få en 

anställning. Alkestrand (2016:245) nämner att skönlitteraturen är ett bra verktyg för 

att diskutera de skillnader och förutsättningar som gäller för någon med annan 

kulturell bakgrund.  
Ett annat resultat som studien ledde fram till gällande de tre litterära verken 

var att huvudkaraktärernas hemmiljö skildrades på ett liknande sätt, då handlingarna 

utspelade sig i en förort eller en segregerad stadsdel präglat av höghus och etnisk 
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mångfald. Även omslagen på Falafelflickorna och Habib - meningen med livet 

signalerade att handlingen utspelade sig i ett höghusområde. Detta går således att 

betrakta som ett stereotypt mönster för studiens valda litterära verk. Det går att 

ifrågasätta om detta stereotypa mönster som upptäcks faktiskt speglar en bild av 

verkligheten eller om det ger en missvisande bild. I samtal med lärare har Kåreland 

(2013:146) kommit fram till att böcker som är skrivna om utlandsfödda svenskar 

generellt sett tenderar att framställas stereotypt. Även Chaudri och Teale (2013) 

nämner att skönlitteraturen snarare förstärker stereotypa drag än att motverka dem.  
Resultaten av tre litterära verk bör givetvis inte generaliseras, dock går det 

att ifrågasätta om det är lämpligt att personer med annan etnicitet återkommande 

skildras från en förort eller en segregerad stadsdel med stor etnisk mångfald. Det finns 

en allmän föreställning och en sanning i att det finns segregerade områden i det 

svenska samhället som präglas av etnisk mångfald. Denna bild är det säkert många 

som delar och generaliserar, och som bekräftas genom dessa tre litterära verk. Det går 

även att ifrågasätta om det är lämpligt att de tre verken underminerar vissa etniciteters 

möjligheter i samhället då det av verken att tyda spelar en avgörande roll vilket namn 

eller ursprung man har och om detta i själva verket stämmer överens med 

verkligheten.   
Vi anser att de tre litterära verken i vissa fall förstärker stereotypa mönster 

och generaliserade föreställningar snarare än motarbetar dem. Detta kan i sin tur 

förstärka en bild av verkligheten som inte stämmer till fullo. Å andra sidan belyser de 

litterära verken sådant som vi tror att många barn och ungdomar faktiskt 

upplever.  Dessutom ska sägas att det inte är en ensidig och förenklad bild som visas 

upp om hur det är att bo i dessa områden. Det blir tydligt i Falafelflickorna eftersom 

det finns olika skiktningar i området.  
Vi finner att dessa litterära verk har god didaktisk potential som är lämpliga 

att använda för att diskutera värdegrundsfrågor. Vår ambition är att studiens resultat 

kommer att bidra till att elevers kritiska litteracitet utvecklas i mötet med litterära 

texter och att i mötet med texter ifrågasätter stereotypa mönster. Vår förhoppning är 

också att studien skall bidra till att fler lärare arbetar med värdegrundsarbete 

ämnesintegrerat, och i synnerhet med hjälp av litteratur. 
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Bilaga över urvalsmatris 

 
Titel Författa

re 
Utgivnin
gsår 

Popula
ritet 

Mångkult
urellt 
tema 

Målgr
upp 
(10–12 
år) 

Annan 
etnicitet 
än den 
vita 
västerlän
dska 
normen 

Kö
n 

Habib – 
meningen 
med livet 

Foyley, 
Douglas 

2005 240 
utlån 

Ja Ja Ja Poj
ke 

Jag är 
Zlatan 
(lättläst) 

Lagercra
ntz, 
David 

2012 109 
utlån 

Ja Ja Ja Poj
ke 

Tsatsiki 
och 
morsan 

Brännstr
öm-
Nilsson, 
Moni 

1995 144 
utlån 

Nej Ja Nej Poj
ke 

Falafelflic
korna 

Wahldé
n, 
Christin
a 

2018 29 utlån Ja Ja Ja Flic
ka 

Katitzi; 
Katitzi & 
Swing 

Taikon, 
Katarina 

1969 173 
utlån 

Ja Nej Ja Flic
ka 

Ett öga rött Hassen-
Khemiri
, Jonas 

2003 85 utlån Ja Nej Ja Poj
ke 

En ö i 
havet 

Thor, 
Annika 

1996 305 
utlån 

Ja Ja Ja Flic
ka 

Jag heter 
Gojko 

Olofsso
n, Runa 

1972 Går ej 
att 
finna  

Ja Ja Ja Poj
ke 
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Jag är Zlatan (bokomslag) 
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Habib – meningen med livet (bokomslag) 
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Bilaga 4 

Falafelflickorna (bokomslag) 
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