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1. Inledning
Mitt framtida yrke är som gymnasielärare i Bild och Engelska. Innan jag påbörjade min 

utbildning visste jag inte vilka komplicerade samband det finns mellan ord och bild, det vi ser 

och det vi tolkar. Att lära sig ett nytt språk bör då också innebära att eleverna inte bara lär sig 

nya ord då normer och värderingar ligger som ett raster över text och bild. När eleverna 

studerar ett språk kommer de därmed i kontakt med en ny och främmande kultur och jag 

menar att spår av vår egen kultur och normer är synliga om man är uppmärksam.  

Alla elever i Sverige läser engelska i grundskolan och möter språket även på sin fritid genom 

olika medium men framförallt digitalt. På fritiden har lärare ingen översikt av vilka normer 

och värderingar som genomsyrar den litteratur och de visuella kulturerna eleverna rör sig 

inom, men i skolan har läraren inte bara möjlighet utan också skyldighet att granska de bilder 

förekommande i bland annat läromedlen som används. 

Jag ville därför göra en fallstudie på en serie läroböcker i engelska där bilderna granskas för 

att se om de överensstämmer med skolans värdegrund om människors lika värde och 

demokrati. 

Till studien valdes en serie läroböcker i engelska för högstadiet som jag kom i kontakt med 

under min verksamhetsförlagda utbildning som lärarstudent. Det är i huvudsak en granskning 

av bilder som gjorts men hänsyn har också tagits till den kontext bilderna förekommer i för att 

avgöra vilka budskap böckerna eventuellt förmedlar förutom ett nytt, spännande språk. 

1.1 Ämnesval 
Intresset för arbetet ligger i mitt personliga engagemang för båda ämnesområdena, att förena 

de två genom att granska en lärobok i engelska med avseende på vilka bilder som är 

inkluderade, kändes därför naturligt och viktigt. Det är troligen inte fel att anta att största vikten 

vid skapandet av läroböcker ligger på språk- och/eller litteraturdidaktiska grunder. Vilken 

betydelse får då bilden i läroboken? Är de illustrativa, dekorativa och/eller förmedlar och 

befäster de information? Är det tydligt vilka eventuella pedagogiska avsikter bildredaktören 

haft med bilderna när man som lärare använder läroboken? 
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Engelskan är ett kärnämne i den obligatoriska svenska grundskolan och dess värde uttrycks 

tydligt i läroplanen: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 

kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 

kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i 

vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. 

Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

(Skolverket 2011, 30) 

Engelskan ska alltså underlätta för eleverna att i framtiden ingå i en värld där engelska är en 

grund för att möjliggöra deltagande i olika sociala sammanhang. Kursplanen i engelska 

uttrycker också att eleverna ska få kunskap och förståelse för andra kulturer, sociala företeelser 

och livsvillkor där engelska brukas (ibid.). Vilka sociala och kulturella företeelser kommer de 

i kontakt med genom sina läroböcker? Hur framställs kulturer, sociala företeelser och livsvillkor 

genom bilder? 

Enligt personlig erfarenhet är en del av läroböckerna i engelska konservativa gällande normer 

och befäster gamla mönster och tankar kring bland annat kön, sexualitet och 

familjekonstellationer. Jag vill därför granska bilderna genom en innehållsanalys där bilderna 

undersöks, kodas och kategoriseras för att sedan analyseras ur ett normkritiskt perspektiv. 

Förhoppningen är att synliggöra eventuella normupprepande mönster och undersöka om 

böckerna ger en nyanserad bild av engelsktalande länder. 

Happy böckerna presenteras utförligt i lärarhandboken Handy Helper (Peterson, 2013). De är 

läroböcker som är utgivna i sin andra utgåva, reviderad för att passa den nya läroplanen vilket 

de uttrycker tydligt. De går så långt som att säga att ”Vi har givetvis även Lgr 11-säkrat och 

gjort målsidor för varje kapitel” (ibid., 4). Författarnas beskrivning av hur läromedlet fungerar 

och tanken kring bokserien presenteras på de inledande sidorna i lärarhandledningen som i 

övrigt är utförlig och verkar utomordentligt genomtänkt som stöd för läraren, både gällande 

befintligt material i text- och övningsbok men också gällande extra material. Det finns bland 

annat förslag efter varje kapitel på filmer, låtar och litteratur som läraren kan leta upp och 

knyta till kapitlet. Men det saknas information om bilder, både rörande urval och tänkt 

funktion i böckerna.  
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Läroplanens värdegrund ska alltid vara närvarade i skolans arbete vilket innebär ett aktivt 

strävande mot: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla[…]Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.( Skolverket 2011, 7) 

Om böckerna visar tendenser att vara normativa kan de då ingå i olika sociala och 

internationella sammanhang och hur stämmer det överens med värdegrunden i läroplanen? 

 

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Undersökningen syftar till att granska en serie läroböcker i Engelska för grundskolans senare 

år, för att se hur normer och värderingar gestaltas genom bilder. Vidare undersöks det om den 

sortens läromedel ger elever en möjlighet att uppnå, som kursplanen uttrycker, en förståelse 

för engelsktalande kulturer. För att besvara syftet har jag utformat följande frågeställningar: 

• Vilka normer och värderingar förmedlas av bilderna i bokserien Happy? 

• Hur förhåller sig innehållet i böckerna till läroplanen? 

Studien rör främst böckerna Happy (2013-2014) från Gleerups förlag, textbok för årskurs 7, 8 

och 9 men jämförs med Bonniers förlags böcker What´s up (2004-2007) och Almqvist och 

Wiksells To the point (1993-1995) rörande samma årskurser som Happy. 

 

1.1.2 Avgränsningar 

Bokserien Happy består av textböcker, arbetsböcker, lärarhandledning och digitalt material. 

Böckerna är utgivna av Gleerups förlag och finns för hela grundskolans engelska 

undervisning. Efter en förundersökning beslutade jag att fallstudien skulle kretsa kring 

textböckerna snarare än arbetsböckerna då det är där huvudmaterialet presenteras. Tillhörande 

elektroniskt material har ej heller granskats då jag gjorde en avgränsning till läroböcker och 

inte läromedel, huvudsakligen på grund av arbetats omfång behövde begränsas.  
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1.2 Forskningsöversikt 
Inledningsvis beskrivs och förklaras hur granskningen av läromedel sett ut i Sverige fram till 

idag följt av ett avsnitt med begrepp och tidigare forskning kring bilder i läromedel. Slutligen 

redogörs forskning från skolverket rörande läroböcker och läromedel samt deras relation till 

läroplanens värdegrund. Avsnittet har för avsikt att ge ett djup och motivera fallstudien som 

genomförts för uppsatsen, samt placera den i en yttre kontext. 

1.2.1 Granskning av läromedel 

Under 1938-1974 granskades alla läromedel, oavsett ämne, av staten där kontrollen syftade 

till att undersöka om läromedel överensstämde med kursplaner, både gällande dess språk men 

också dess objektivitet. Idag är kontrollen helt decentraliserad då det under 1991 försvann alla 

möjligheter för att granska läromedel i förväg av en myndighet.  Idag har skolverket endast 

möjlighet att granska läromedel i efterhand och det åligger skolan att välja ut de läromedel 

som ska användas. I praktiken är de ofta så att det faller på den enskilda läraren att göra ett 

urval och därmed en kritisk granskning, av läromedlen. Kvalitetssäkringen av läromedel 

ligger således hos lärarna och deras möjlighet att påverka inköp av läromedel. 2003 uppgav 

84 % av tillfrågade lärare att de har möjlighet att påverka vilka böcker som ska köpas in till 

skolan (Calderon 2012). Det tyder på att det faktiskt är så att det i slutändan är läraren som har 

ansvar för utvalt material.  

1.2.2 Begrepp och bilder i läromedel 

Rune Pettersson kommenterar lärarens ansvar kring läroböcker i sin bok Bilder i läromedel. 

Han menar att läroböcker bör bli granskade och att en del också blir det, men fokus ligger ofta 

kring textens utformning trots att bilder ofta tar upp en stor del av läroböckers yta. Till största 

del är det läraren själv som är den kritiska granskaren och han understryker vikten av att 

pedagoger måste utbildas i läromedelskunskap (2008, 27).  

De bilder som används i läroböcker menar Pettersson är kunskapsbilder och en kunskapsbilds 

funktion är att vara informativ (ibid., 14). Han skriver också att lärare använder sig av 

läroböcker i sin undervisning i stor omfattning, de använder dem under en lång tid och 

förutom det väljer pedagoger gärna böcker framför andra medium (ibid., 27). Även 

förekomsten av bilder i läroböckerna har ökat stadigt de senaste årtiondena samt att de idag 

nästan uteslutande är i färg (ibid., 34). Läroböcker och dess bilder är således fortfarande 

relevanta i dagens undervisning och därmed också värda att granska.  
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Vidare skriver Pettersson att när det gäller bildvalet till läroboken är det främst ekonomi som 

avgör vilka bilder som väljs ut där begränsade resurser gör att de ofta vänder sig till 

bildbanker för sitt bildurval. Andra viktiga faktorer är tid, tydlighet, utseende och 

tillgänglighet (ibid., 37-38). Att de använder bilder beror delvis på att attrahera köpare som 

dessutom betalar mer om böckerna är illustrerade, menar han. (ibid., 41).  

Kontexten för bilderna är av stor betydelse då texten och bilden ska komplettera varandra. 

”Informativa ord kan till nöds klara sig utan bilder, men informationsbilder kan aldrig vara 

utan ord” (ibid, 64). Författaren beskriver hur bildtexter kan hjälpa en läsare att förstå en bild 

genom att den är styrande och leder elevens tolkning dit författaren vill. Bildtexten kan även 

ha en ettikerande funktion och upprepa information, antingen genom att vara bildredundant 

och upprepa vad bilden redan förmedlar eller att vara textredundant och repetera det texten 

förmedlar. Texten kan också vara instruerande och ge eleven en uppmaning till vad den ska 

lära sig (ibid., 66). Pettersson menar också att en bild utan bildtext förlorar sitt värde då den 

blir allt för svårtolkad gentemot texten och att bilden då förlorar sitt informationsvärde (ibid., 

65). Bilderna som väljs ut har sedan flera olika funktioner att fylla. De kan vara informativa, 

stämningsgivande, väcka intresse och skapa diskussion men att pedagoger inte alltid använder 

bilderna till de pedagogiska ändamålen de är syftade för (ibid., 26). 

Bilder är inte heller fria från en kontext. Tolkningsutrymmet för ideologiska och kulturella 

spår finns i mellanrummet mellan det bilden återger och det upphovsmakaren tolkat att den 

ska återge. Det är där normer och värderingar finns (Eriksson 2012, 189). Yvonne Eriksson 

skriver också att bilder inte är avtryck, de gör avtryck hos betraktaren. Konventioner finns 

alltid närvarande i bild, vilket också är nödvändigt för att bilden ska kunna bli förstådd, men 

de upprätthåller också en social ordning och ger uttryck för makt och ideologi (ibid., 105-

106). En djupare diskussion kring bilders skapande av maktrelationer återfinns under avsnittet 

diskussion. 

 

1.2.3 Rapporter från Skolverket 

I rapporten: I enlighet med värdegrunden?(2006) granskar Skolverket ett urval av läroböcker 

och hur de framställer funktionshinder, sexuell läggning, religion, kön och etnisk tillhörighet. 

Uppdraget kom från Regeringen, 2005 som beslutade att ett behov fanns av att granska 

läroböcker i avseende på om och på vilket sätt och i vilken utsträckning de avviker från 
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läroplanernas värdegrund. Granskningen är med andra ord förankrad i de gamla läroplanerna 

Lgo 94 samt Lpf 94. I undersökningen har både text och bild granskats (2006a, 14).  

Varje forskare, som är specialiserad i sitt ämne, fick granska läroböcker utifrån sin specialitet 

och samtliga forskare fann brister i dem. De forskare som utfört studien är: 

• Professor Harald Runblom, område etnisk tillhörighet.  

• Professor Anders Gustavsson och fil.dr. Catarina Nyberg ansvarade för aspekten 

funktionshinder.  

• Docent Britt-Marie Berg och adjunkt Göran Widding aspekten kön. 

• Professor Kjell Härenstam ansvarade för området religion/trosuppfattning. 

• Ansvariga för aspekten sexuell läggning är docent Håkan Larsson och fil.mag. Maria 

Rosén (Skolverket 2006a, 15). 

Granskarna beskriver att bristerna återfanns gällande alla granskade kategorier. Böckerna var 

onyanserade, heteronormativa, med en manlig norm samt gav en ensidig bild av 

funktionshinder, minoriteter och sexuella läggningar (ibid, 42-44).  Heteronormativitet 

innebär att en heterosexuell läggning med avsikten att leva i ett monogamt parförhållande är 

det som anses vara normalt i ett samhälle samt att kvinnor och män förväntas bete sig 

feminint respektive maskulint (RFSL 2014). 

De nämner också att även om förlagen ofta anlitar högskolor och universitet för att 

faktagranska läroböckerna, är det få som granskar böckerna utifrån andra aspekter, så som 

skolans värdegrund. Det hade troligen minskat den stereotypiska och/eller onyanserade 

framställningar som forskarna funnit i läroböckerna (Skolverket 2006a, 52). 

2006 släppte Skolverket en annan rapport, Läromedlens roll i undervisningen, där de granskat 

grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel ibland annat engelska.  

Enkätresultaten visar att flertalet lärare använder läroböcker i princip varje 

lektion. Det är betydligt vanligare att läroboken används varje eller nästan 

varje lektion i årskurs 5 än i årskurs 9. Det är också vanligare att lärare som 

har arbetat i mer än tio år använder läroböcker varje/nästan varje lektion 

jämfört med de lärare som har arbetat i högst tre år. (Skolverket 2006b, 78) 

Det används alltså i väldigt hög utsträckning läroböcker samt att lärarna uppgav också att de i 

stor utsträckning kunde påverka vilka böcker som blev inköpta till skolan och att de då valde 

material som stämde överens med deras egen pedagogiska grundsyn. Majoriteten av lärarna 
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uppgav däremot att de kände sig begränsade av skolans ekonomiska resurser, något som 

också avspeglades i deras uppfattning om deras inflytande. Högre inflytande upplevdes hos de 

lärare där skolorna hade mer resurser (ibid., 130). 

Lärare i studien, speciellt i engelska, tycktes uppleva läroboken som ett säkerställande av att 

mål i kursplanen följs och uppfylls då läroböcker är en sådan typ av text som varit väldigt 

auktoritativ i skolan, och har en legitimerande funktion (ibid., 132). 

Läroboken är viktig för pedagoger och används ofta. Det är därmed också viktigt att gå 

igenom hur en lärare kan välja att granska en lärobok. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
I ljuset av tidigare forskning är det troligen fruktbart att anta ett normkritiskt förhållningsätt 

när bilderna ska granskas för att förstå och identifiera normskapande kontexter som bild och 

text skapar. För att förklara normer i skolan används Lena Martinssons bok Skola i normer 

(2014) där hon beskriver begreppet norm som ” ett vardagligt ord som fångar upp viktiga 

teoretiska aspekter av sådant som möjliggör makt och ojämlikhet” (ibid., 10). En norm pekar 

på det som anses vara normalt och därmed visar den också på det som inte är normalt (ibid.). 

Både Martinsson och Janne Bromseth, vars bok presenteras något längre ned, använder 

begreppet de Andra. Nedan följer en definition av begreppet som används flertalet gånger i 

texten och är ett av huvudteman i diskussionen.  

Den Andre eller De Andra (a är medvetet en versal, från franskans l'Autre), är ett 

nyckelbegrepp i den kontinentala filosofin och beskriver individer som skiljer från 

en själv (Den Samme) som annorlunda och identifierats som avvikande (Den 

Andre). Definitionen av Den Andre är en del av vad som definierar eller till och 

med konstituterar [sic] jaget, i såväl psykologiskt som filosofiskt hänseende. Det 

gäller även för andra fenomen och kulturella enheter. Konstruktionen av Den 

Andre är essentiell för konstruktionen av "Vi och Dom". (Wikipedia 2014) 

Wikipedias definition är användbar i det här arbetet då den är väl sammanfattad och att 

den i litteratur ofta är knuten till andra diskurser än de som tas upp här. Som sagt är de 

Andra är ett nyckelbegrepp även i Bromseths bok Normkritisk pedagogik. Makt, 

lärande och strategier för förändring (2010) där normerarbete i skolan problematiseras 

och diskuteras utifrån ett normkritiskt perspektiv. En annan term som nämns är bland 

annat HBT-person, där HBT är en akronym för homo-bi- och transpersoner. Idag skriver 

man däremot HBTQ, där queerperson är tillagt. Slutligen är cis-person en term för 
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personer som anser sig tillhöra sitt biologiska och juridiska kön och de normer som 

förknippas med det. Cis-person har inget med personens sexuella läggning att göra 

(RFSL, 2014) 

Övriga begrepp som är viktiga att definiera är hegemoni, som innebär att något eller någon 

har en makt och en ledarställning gentemot någon annan, tagen med hjälp av våld och 

samtycke (Loomba 2005, 30), vit- hegemoni som är en av många typer, innebär således den 

vita människans ledarställning över den svarta. Våldet kan vara minimalt eller historiskt men 

hegemonin upprätthålls av ett samtycke, från båda håll. Simon Lindgren beskriver begreppet 

hegemoni som ” den form av ideologi i vilken den dominerande gruppens värden och 

intressen framstår som självklara och oproblematiska” (2009, 161).   

 

1.3.1 Normer i skolan 

I boken Skola i normer beskriver Lena Martinsson ” hur normer ’gör’ skolan och om hur 

skolan ’gör’ normer” (2014, 9). Hon menar att alla människor, i skolan och utanför, är 

medskapare till normer. Vi upprepar dem vilket innebär begränsningar när det gäller en del 

uteslutande och diskriminerande normer, men också möjligheter då alla normer inte är dåliga 

eller skadliga. Skolans värdegrund vilar som exempel på vad vi i Sverige anser vara goda 

normer om människans lika värde (ibid.).   

Vidare beskriver hon begreppet stereotypifiering, som hon menar är en aktiv metod där man 

letar fram något typiskt, förenklar det och gör sedan en beskrivning som närmar sig nidbilder 

gentemot det som ses som normalitet. Problemet med det menar hon är att ingen känner igen 

sig i beskrivningen eftersom den är överdriven, varken av den som blir stereotypifierad eller 

de som står utanför stereotypen. När en sådan stereotypifiering görs, utesluts per automatik en 

stor mängd människor som inte tillhör beskrivningen och de blir de Andra - de som står 

utanför normen. Författaren menar att de personer som inte ser sig som heterosexuella, 

maskulina respektive feminina, pojkar och flickor (eller vad som nu beskrivs som normalt) tar 

skada genom att inte bli erkända eller att bli nämnd som ett problem eller något avvikande. 

Det gäller inte bara sexuell läggning utan även hudfärg, funktionshinder och ålder. Hon lyfter 

speciellt vithetens hegemoni där icke-vita konfronteras med enorma mängder vita subjekt och 

blir därmed, gång på gång förbisedda. Stereotypifiering och icke-erkännandet är en 

rasifierande process som skapar hierarkiska maktstrukturer, menar Martinsson och normativa 
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upprepningar innebär att normer befästs på nytt genom att de upprepas, direkt eller indirekt, i 

eller utanför skolan (2014, 118).  

För att komma till bukt med den problematiken måste kraftiga förändringar ske för att 

alternativa normbildningar ska utvecklas. Hon menar att det inte handlar om att människors 

rätt att vara homosexuella, arbetarklass eller mörkhyade.  

I stället måste kategorisering som möjliggör att några blir överordnade andra, att 

frånta den överordnande kategorin dess levnadsbetingelse, nämligen 

utdefinitionen och exkluderandet av den Andra utmanas och dekonstrueras. (2014, 

148) 

Med andra ord går det bortom och djupare än acceptans, tolerans, respekt och ett erkännande 

av problemet med de normer som skapar olikheter mellan människor. Hon understryker också 

att barn i skolan är objekt för normöverföring och att pedagoger inte kan överföra det som kan 

anses vara korrekt utan endast visa på fler sätt att vara människa och öppna för fler synsätt. 

Därutom uttrycker hon att normer är motsägelsefulla och står i konflikt med varandra, det 

öppnar för förändring och samtal. Ett exempel Martinsson ger där normer är i konflikt med 

varandra är att det är normalt att vara heterosexuell, men det är också sagt att ingen ska 

diskrimineras- alltså måste det vara normalt att ha andra sexuella läggningar eftersom 

människor som har andra sexuella läggningar inte ska diskrimineras (Martinsson 2014, 149).  

Vad Martinsson belyser är att skolan är en arena där elever skapar, upplever och konfronteras 

av normer. Lärare har därmed en chans och en skyldighet att i enlighet med skolans 

värdegrund införliva de goda normer och värderingar den består av. Det innebär att pedagoger 

måste ha rätt verktyg för att kunna granska läroböcker kritiskt. Men lärare måste också förstå 

vilka maktstrukturer som kan ligga bakom en stereotyp eller hegemonier. 

Viktigast av allt är en förståelse för att det inte går att stå utanför normen och vara objektiv, 

men alla kan göra motstånd mot de normer som finns och kanske framför allt upptäcka hur 

man själv förstår världen (Martinsson 2014, 111). 

 

1.3.2 Normkritisk- och queer pedagogik 

I boken Normkritisk pedagogik av Janne Bromseth och Frida Darj (red) beskrivs hur 

begreppet normkritisk pedagogik uppstod. De myntade begreppet för att ” beskriva den 

intersektionella maktkritiska pedagogik som utvecklades”(2010, 13). Begreppet är inte 
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oproblematiskt, de skriver själva att termen pedagogik kan kännas främmande då de rör sig 

utanför undervisningssituationer. De vill att begreppet normkritisk pedagogik ska ses som en 

process och att syftet med den är att visa på ett sätt att bemöta sociala reformer (ibid.). 

Janne Bromseth, som är författare till kapitlet Förändringsstrategier och problemförståelser: 

från utbildning om den Andre till queer pedagogik, skriver att heteronormativitet, där 

människan är förväntad att vara heterosexuell och män och kvinnor ska bete sig maskulint 

respektive feminint, grundar sig i att en del livsstilar och fysiska attribut privilegieras och 

övriga ses som avvikande eftersom det finns en hierarkisk ordning (2010, 29-30). Han skriver 

också att i Sverige så har HBTQ-personers förutsättningar att fungera i det hetero-normala 

samhället förändrats stort på grund av HBTQ-rörelsens kampanjer och att de numer har 

rättsligt skydd mot diskriminering. Däremot menar han att gränsen mellan normal och 

avvikande upprätthålls av det han kallar homotolerans. Homotoleransen bidrar i sin tur till 

upprätthålla rasistiska resonemang genom att vi i västvärlden anser oss vara homotoleranta 

medan homofobin placeras hos övriga världen och inte hos oss själva (ibid., 32). 

Skolan lyfter också den Andra till specifika tillfällen, medan normen på den huvudsakliga 

undervisningen förblir okritiserad. Det vill säga att ämnen som homosexualitet, kvinnohistoria 

eller funktionshinder tas upp tematiskt för att sedan återgå till att vara det Andra. Det kan i sin 

tur leda till att även om ett urval av det som inte tillhör normen blir en del av undervisningen, 

låt oss säga homosexualitet, så kan många andra sexuella läggningar förbli onämnda vilket 

leder till ett icke-erkännande och ökat utanförskap (ibid., 35).  

 

1.4 Metod 
I det här kapitlet förklaras den fallstudien som gjordes för att granska läroböckerna. Ett 

kvantitativt och hypotetiskt- deduktivt angreppssätt valdes och förklaras närmare i kapitlet, 

tillsammans med en innehållsanalys. Avsnittet avser också att redogöra för metodens 

begränsningar, etiska övervägningar och urvalet kring studien. 

 

1.4.1 Angreppssätt 

Innehållsanalys har två olika inriktningar, en kvantitativ och en kvalitativ. Här valdes den 

kvantitativa riktningen då avsikten var att titta på det manifesta innehållet, det explicita i 

bilden, snarare än göra en tolkning av det latenta, implicita innehållet.  
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Ann Kristin Larsen skriver i boken Metod helt enkelt (2009) att för data ska kunna anses vara 

kvantitativ måste den vara kategoriserad och mätbar, vilket även kallas för hård data (ibid., 

22). Det hypotetiskt-deduktiva angreppsättet innebär en hypotesprövning för att prova teoriers 

bärkraft vilket oftast kombineras med kvantitativa metoder, så som i det här fallet där bilderna 

granskas för att upptäcka om böckerna är normativa (ibid., 23). Den här fallstudien ligger i 

skarven mellan kvantitativ och kvalitativ, vilket förklaras längre ned. 

Larsen skriver också att en kvantitativ metod i regel är bred, där lite information har samlats 

in om många element, tillskillnad från det kvalitativa som samlar in mycket information om få 

element, vilket ger ett djup istället för bredd. En studie med bredd är också möjlig att 

generalisera genom sitt resultat (ibid., 24-25). Gillian Rose beskriver innehållsanalys i boken 

Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials (2001) som en 

kvantitativ metod med kvalitativa egenskaper och att innehållsanalys och kvantitativa metoder 

inte är exklusiva varandra (Ibid., 55). Det stämmer väl in på det här arbetet då materialet är 

begränsat men undersökt grundligt och gett upphov till hård data. 

För att göra en innehållsanalys måste forskaren välja ut bilder som ska granskas. Försäkran 

ska göras att bilderna är representativa för analysen, men det betyder nödvändigtvis inte att 

samtliga bilder måste examineras. Man kan ta ut stickprov, men det gjordes inte här då alla 

bilder valdes ut för granskning. När bilderna är utvalda måste kategorier för kodning 

anordnas. Kodningen innebär att olika deskriptiva etiketter sätt på bilderna, vilket också är det 

viktigaste momentet i analysen då kodningarna sedan resulterar i räkningen av hur somliga 

visuella element frekventeras i materialet. Etiketterna ska endast beskriva sådant som 

verkligen är manifest i bilden (ibid., 57-58).  

Gillian tar sedan upp tre punkter som beskriver hur kategoriseringen ska göras.  

1. Uttömmande – varje aspekt av bilden, som rör forskningen, ska täckas av en kategori och 

varje tänkbar kategori ska finnas tillgänglig. 

2. Exklusiv - Olika kategorier får ej överlappa varandra, annars kan kodningen bli en tolkning 

hos kodaren- vilket ska undvikas helt. 

3. Upplysande - Ska producera en uppdelning/nedbrytning av bildspråket som är analytiskt 

intressant, tydligt och sammanhängande. 

12 
 



Men etiketterna ska vara entydiga så att resultatet är möjligt att göras igen och få samma 

resultat av en annan forskare. Efter kodningen av bilderna ska de visuella elementen räknas 

och sammanställas. Där uppstår den kvantitativa grunden av bildernas innehåll (ibid., 60).  

De visuella element/ kategorier som nu eftersökts, är: 

1. Personer som är män/pojkar. 

2. Personer som är kvinnor/flickor.  

Utvalda för att eventuellt tydliggöra om en manlig- respektive kvinnlig norm förekommer. 

3. Personer som är ljushyade. 

4. Personer som är mörkhyade. 

 Utvalda för att eventuellt tydliggöra om en vit-hegemoni är närvarande i böckerna. 

5. Personer som har synliga fysiska funktionshinder. Utvald för att synliggöra om personer 

med funktionshinder är representerade. 

6. Personer som inte är heterosexuella. Utvald för att undersöka om en eventuell 

heteronormavitet förekommer. 

Utöver kategoriseringen och räknandet av de visuella elementens förekomst kommer de 

också, i utvalda fall, sättas i sin ursprungliga kontext och diskuteras utifrån det. Det vill säga 

när visas de bilder på exempelvis mörkhyade eller personer med handikapp och på vilket sätt. 

Till det här självständiga arbetet har en univariat analys valts för att sammanställa data, vilket 

är en analys som tittar på fördelningen av en enhet till exempel antal män förekommande i 

bilder. Forskaren gör en frekvensfördelning, vilket är en översikt av hur många enheter som 

har en kod tilldelad sig. Ett sätt att ytterligare förenkla en sådan process är att göra om talen 

till procentantal, vilket i längden även gör dem lättare att jämföra (Larsen 2009, 61-63). Judith 

Bell skriver i boken Introduktion till forskningsmetodik (2010) om innehållsanalys som en 

forskningsteknik som kräver ett tillräckligt stort urval för att kunna dras välgrundade 

slutsatser utifrån det. Mer om urval nedan. 

 

1.4.2 Urval och material 

Eftersom syftet var att ganska en förutbestämd bokserie blev därmed urvalet ett icke-

sannolikhets urval där generaliseringar inte är möjliga att göras. Här handlar det om ett 
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bekvämlighetsurval där bokserien var bekant sedan tidigare och fanns tillgänglig för köp och 

utlåning. Resultaten går därmed inte applicera på läromedel eller läroböcker generellt 

(Bryman 2011, 94-195). De böcker som huvudsakligen granskats under studien tillhör 

Gleerups bokförlag och bokserien heter Happy vilken riktar sig till grundskolans senare år. 

Det är andra upplagan av serien och publicerades 2013, reviderad för att passa nya läroplanen. 

För att ha något att jämföra med, upptäcka likheter och skillnader har två andra bokserier valts 

ut från andra bokförlag men också på grund av stor skillnad i publicerings år. Andra bokserien 

heter What’s up, från Bonniers förlag, utkom 2004 i första upplagan. Sista serien heter To the 

Point som gavs ut av Almqvist & Wiksell, 1994, första upplagan. 

 

1.5 Etiska överväganden  
De utvalda visuella elementen som skulle räknas i läroböckerna gav upphov till diverse 

problem som krävde personlig rannsakning av egna normer och värderingar samt 

upptäckandet av flertalet fallgropar när man tar sig an ett normkritiskt perspektiv. Det är inte 

problemfritt att närma sig ett område som rör till exempel hudfärg. Det finns värderingar i 

benämningarna kring ras, hudfärg och etnicitet. Det finns även problem med att använda sig 

att begrepp såsom ljushyad och mörkhyad eller vit och svart. En människa av nordiskt 

ursprung med vit hudfärg kan vara solbränd och därmed bli mörkare i huden än någon med 

svart hudfärg vilket tillintetgör en särskiljning mellan de två. Många människor skulle 

troligen inte heller identifiera sig som varken ljushyade eller mörkhyade. Det är väldigt viktigt 

att poängtera att särskiljningen av hudfärger och kanske framförallt sammanförningen av 

hudfärger gjordes, och gjordes endast, för att se om en vit, ljushyad och västerländsk 

människa premieras i dessa böcker, framför människor av annat ursprung, genom att de är 

representerade fler gånger än människor av annan hudfärg. För att på djupet undersöka vilka 

nationaliteter som är representerade behövs mer kunskap än den jag i dagsläget besitter samt 

ett större omfång på arbetet där fokus, i min mening, endast ligger på att undersöka hur 

människor av olika nationaliteter, etniciteter och hudfärg representeras i böckerna.  

När väl gäller datainsamlingen så delade jag in människor i två olika hudfärger – ljushyad och 

mörkhyad. Valet på kategorierna är hämtade ifrån Nationalencyklopedin (NE) där ljushyad 

och mörkhyad ges som svar på benämning av hudfärg. Med mörkhyad avser man alla 

hudfärger som inte är vita (Nationalencyklopedin, 2014). Att välja begreppen från ett 

uppslagsverk snarare än den litteratur som knutits till arbetet beror delvis på att NE själva 
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beskriver sig som att de ”utvecklar och erbjuder kunskapstjänster med ett innehåll som står på 

vetenskaplig grund och som är såväl åsikts- som värdeneutralt” och det var eftersträvansvärt 

att tydliggöra att det endast var hudfärgen som agerade markör för det visuella elementet.  

(Nationalencyklopedin, 2015). I litteraturen förekommer begrepp som svart och vit för 

benämning av upplevda raser men det är inte problemfritt att lyfta dem från sitt sammanhang 

och använda här, i ett annat syfte. Det finns således ingen härledning till människans 

etnicitet/etniska bakgrund och är medvetet grovt generaliserande.  

 

1.6 Metodkritik 
Det är av stor vikt att belysa att granskningen av bilderna skedde ur ett normativt synsätt, det 

på grund av att varken författarna, förlaget eller bildredaktörerna nämnt något om att de 

ämnar arbeta med normkritisk pedagogik genom sina läromedel. Det betyder i praktiken att 

personer som inte uppenbart är illustrerade utifrån texter i boken, kommer att antas vara en 

man eller kvinna baserat på deras utseende med grund i vad som i västerländsk kontext 

förknippas med ett visst kön. Exempel på det är att personer med exempelvis kjol, 

högklackade skor och/eller smink kommer att antas vara kvinna. Däremot är det viktigt att 

påpeka att sådana antaganden kan vara felaktiga och/eller ofullständiga eftersom det utesluter 

transpersonligheter. 

En djupare analys där det latenta innehållet också granskats hade varit intressant men då till 

förmån av mängden bilder. Det hade också varit av intresse att titta på fler böcker utifrån flera 

avseenden exempelvis granska fler serier inom samma förlag, böcker med samma eller 

väsentligt skillnad i utgivningsår samt böcker riktade till yngre respektive äldre åldersgrupper.  

En univariat analys av data som använder sig av procentantal istället för faktiska siffror, kan 

leda till att små men betydelsefulla nyanser mellan två enheter gå förlorade (Larsen 2009, 61). 

Ett försök att undvika sådan nyansförlust är att redovisa resultat i både procent och faktiska 

siffror, något som också gjorts här. 

Att använda ett bekvämlighetsurval där resultaten inte är generaliserbara är fruktbart i några 

fall och så även nu då det här självständiga arbetet kan vara en pilotstudie för större projekt 

eller användas som ansats för andra liknande projekt (Bryman 2011, 195). 
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1.6.1 Källor och Källkritik 

Eftersom det endast är en bokserie som granskas är det mycket som går förlorat då studien 

inte går att applicera på läroböcker i engelska generellt. För att avhjälpa det gjordes en mindre 

omfattande undersökning i två andra bokserier med avsikt att hitta eventuella likheter och 

skillnader.  

Happys läroböcker saknar till största del bildtexter till bilderna i böckerna. På grund av det 

har det varit svårt att avgöra om bilderna, framförallt fotografierna, står i direkt samband till 

texten och är en gestaltning av innehållet i dem.  

Värt att notera är att en av författarna till böckerna är Chris Sutcliffe som är lärare i 

Lincolnshire, England. Han har använt sina klasser för att ge texterna i böckerna en personlig 

karaktär (Peterson et al 2013, 4). Det kan därmed finnas en risk att böckerna speglar normer 

och värderingar som förekommer i England, snarare än de i Sverige. Däremot bör svenska 

författare redigera och exkludera sådant de anser inte representerar bokförlaget.  

Böckerna är däremot representativa då de är observerade ute i svenska skolor samt att Gleerup 

själva skriver att de använder sig av pilotskolor som utvärderar deras läroböcker1. Det är ett 

autentiskt läromedel och har en hög trovärdighet då de böcker som granskats är lånade från 

Linnéuniversitetets bibliotek i Växjö (Bryman 2011, 297). 

 

1.7 Disposition 
I nästa del av arbetet kommer innehållsanalysens resultat att presenteras genom den statistik 

som räkningen av de visuella elementen gett upphov till, under rubriken resultat. En del 

termer som används för att göra fallstudien förklaras ytterligare. Sedan följer en analys och 

tolkning av statistiken som knyts till det normkritiska perspektivet där också exempel ifrån 

böckerna presenteras. Slutligen diskuteras resultatet i sin helhet i förhållande till de 

frågeställningar som gjordes i inledningen samt områden som kan vara intressanta för vidare 

forskning.  

 

1 https://www.gleerups.se/gleerups-piloter 
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2. Resultat  
Resultatavsnittet har för avsikt att redogöra för den data som uppkommit efter att de visuella 

elementen räknats i innehållsanalysen och sammanställt enligt en univariat analysmodell där 

statistiken har beskrivits och sammanställts i diagram. Två olika diagram har använts där 

stapeldiagrammet visar på antal representationer av ett element medan cirkeldiagrammen 

visar hur elementen representeras procentuellt, de valdes för att de är de enklaste och mest 

överskådliga sätten att sammanställa siffror (Bryman 2011, 322-323).  I efterföljande sektion 

kommer betydelsen av statistiken diskuteras. Jämförelse med de två andra bokserierna görs 

under analys och tolkning.  

2.1 Statistik 
När det gäller räkning av antal personer som förekommer i bilderna har avgränsningar gjorts. 

I bilder med väldigt många människor har inga räknats med. I bilder där det är svårt att avgöra 

kön står de som okänt kön. Det samma gäller för hudfärg – om inte tillhörande text påvisar en 

könstillhörighet för subjektet i bilden. Samtliga bilder och tillhörande texter är beskrivna och 

sammanfattade i Bilaga I, sammanställningen av innehållsanalysen finns i Bilaga II. Till att 

börja med redovisas en översikt på bildmaterialet för att få en grund för kommande statistik. 

Nedan redovisas antal bilder, vilken sort bilderna är, hur många människor som räknats och 

hur många tillhörande bildtexter som funnits.  

 

 

Stapeldiagram. Översikt av bildmaterial i samtliga böcker 
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2.1.1 Kön 

Hur många män respektive kvinnor finns det representerade i fotografi och illustrationer: 

 

Könsfördelningen procentuellt i samtliga böcker: 

 
Cirkeldiagram 1. Procentfördelning av kön representerade i bild, samtliga böcker. 
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Stapeldiagram 1. Frekvens av kön representerade i bild i varje bok samt totalt. 
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2.1.2 Hudfärg 

Hur många ljushyade respektive mörkhyade människor finns det representerade i fotografi 

och illustrationer: 

 

Stapeldiagram 2. Frekvens av hudfärg representerade i bild i varje bok samt totalt. 

Fördelningen av hudfärg på människor procentuellt i samtliga böcker: 

 

Cirkeldiagram 2. Procentfördelning av hudfärg representerat i bild, samtliga böcker. 
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2.1.3 Sexuell läggning 

Hur många personer gick att identifiera som icke-heterosexuella: 

 

Stapeldiagram 3. Frekvens av sexuella läggningar representerade i bild, samtliga böcker. 

 

Cirkeldiagram 3. Procentfördelning av sexuella läggningar representerade i bild, samtliga böcker. 
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gay men i bild är läggningen otydligt. Övriga har blivit räknade som heterosexuella, därmed 

inte sagt att det i verkligheten är så. När det gäller den här punkten finns det däremot gott om 

tecken i text och bild på att så är fallet. 
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2.1.4 Synliga funktionshinder 

 

Stapeldiagram 4. Frekvens av funktionshinder representerade i bild, samtliga böcker. 

Cirkeldiagram 4. Procentfördelning av funktionshinder, samtliga böcker. 

De personer som fick etiketten funktionshindrade tillhörde alla kategorin fysiskt 

funktionshindrade där tre stycken satt i rullstol och en var blind. I texten gavs det exempel på 

fler människor med fysiska funktionshinder men de var inte representerade i bild. I övrigt stod 

det inget, uttryckligen, om människor med andra funktionsnedsättningar såsom kognitiva, 

psykiska, emotionella eller utvecklingsbetingade. Människor som inte nämnt har 

funktionsnedsättning har utgåtts ifrån att de inte har några, därmed inte sagt att det i 

verkligheten är så, därav beteckningen synligt/icke synligt funktionshinder. 
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2.2 Analys och tolkning  
Det finns en hel del att kommentera på materialet som valdes att delas upp under flera 

underrubriker som var och en redogör för varje delresultat. Nedan belyses den statistik funnen 

med ett normkritiskt förhållningssätt, där berörs också det latenta innehållet i bilderna. När det 

empiriska materialet från What´s up och To the point har samlats ihop har endast observation 

gjorts av bilderna, ingen innehållsanalys eller hänsyn till kontext har tagits. Det på grund av 

bristen på tid och arbetets omfång. 

2.2.1 Sexualitet och kön 

Till att börja med visar det sig att män i större utsträckning förekommer på bild än kvinnor. 62 

% av personerna på bilderna är män medan 28 % är kvinnor. Eftersom en univariat analys inte 

tar hänsyn till fler faktorer än att män och kvinnor faktiskt förekommer på bilderna är 

kontexten i vilka de förkommer inte frekventerade. Det finns tendenser som visar att män 

illustreras tillsammans med vad som anses vara manliga aktivitet och kvinnor i situationer 

som anses kvinnliga. Det är dessutom genomgående i alla tre böcker så att pojkar förekommer 

oftare än flickor i bild. Det betyder att bildmässigt finns det en heteronorm men även manlig 

hegemoni.  

Det finns också utan tvekan icke-erkännande processer och skapandet av de Andra i de här 

läroböckerna. Visserligen tar böckerna upp en sexuell läggning utöver heterosexualitet men 

det sker bara en gång- i alla tre böcker samt det handlar om kärlek mellan två flickor. Något 

som troligen är det minst kontroversiella alternativet. Exemplet med de två unga flickorna 

kommer inte förrän i boken för årskurs nio och som väntat är homosexuell kärlek ett problem, 

boken som utdraget kommer ifrån är publicerad 1982. Är det ett medvetet val att välja att visa 

på homosexualitet när eleverna går i nionde klass och inte tidigare? 

Det presenterar inga andra familjeförhållande än mamma, pappa barn. I ett exempel är pappan 

inte närvarande i familjen och det läggs fram i slutet av berättelsen för att ge effekt. Det finns 

med andra ord inga naturligt förekommande avvikelser från kärnfamiljen. 
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Den största bristen är det stora icke-erkännandet av sexuella läggningar förutom 

heterosexualitet. Ett exempel av lesbisk kärlek nämns och får 

stå som det goda exemplet. Tanken är god – att nämna de 

som är gay, men genom att trycka in dem i ett sammanhang 

där kärlek avhandlas (kapitlet heter Let’s talk about love) så 

sätter man ändå de här personerna i ett fack och de blir 

därmed utpekade som något avvikande. Det goda exemplet 

blir därmed dåligt. HBTQ-personer förekommer inte någon 

annanstans i böckerna och då nämns relationer 

genomgående. Ingen har föräldrar som är gay.  Det räcker 

inte med att nämna de Andra, de måste aktivt in i arbetet på 

ett naturligt sätt både genom språk och att synliggöra 

maktstrukturer och normativitet (Bromseth 2011, 42-44). 

Ett exempel på arbete kring genus i det svenska samhället 

med en god grundtanke som blivit normkonservativt är när 

pappans roll förstärks i samhället. Det ska vara accepterat för en pappa att vara hemma med 

sina barn, föräldraledigheten ska delas lika- diskussionerna är oändliga kring pappans rätt och 

skyldighet till sina barn. Det ruckar på gamla föreställningar om kvinnan som omsorgstagare 

och mor men det cementerar också föreställningen på en familjekonstellation bestående av en 

mamma och en pappa. Heterosexualitet och tvåsamhet understödes (Martinsson 2014, 112-

113). Det är liknande processer i Happy, när 

de försöker bryta ny mark och bege sig ur det 

normativa blir de normkonserverande i andra 

frågor. Oftast sker det där texten är 

könsneutral och subjektet är varken man eller 

kvinna men illustrationen är normativ. I 

slutändan är textens goda gärning ogjord. 

Bildexemplet bredvid illustrerar en förbjuden 

kärlek mellan en mörkhyad kvinna och en ljushyad man. Kärleken är blind och vet 

inga gränser, möjligen förutom att den är heterosexuell och att det inte är normalt med kärlek 

mellan människor med olika hudfärger. 

 Bild 1 

Bild 2 
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Det är beklagligt att en bok som är publicerad 2013 och är säkrad, i deras egen mening, enligt 

den nya läroplanen presenterar ett bildutbud där män och pojkar är överrepresenterade. Som 

nämnt tidigare framställs kvinnor på ett normupprepande sätt i hela serien och då framför allt i 

bild. När subjektet i texten är könsneutralt med berättelsen kretsar kring kläder och shopping 

så har texten blivit illustrerad med hjälp av flickor. Nedan är två utvalda exempel där 

subjektet inte är könsbestämt men illustrerats som unga kvinnor. Exemplen nedan är tagna 

från ett test, Are you a perfect friend?(2012b, 92-93).  

 

”Din bästa vän har en ny frisyr som verkligen inte passar honom/henne. 

Han/hon tycker att han/hon ser väldigt moderiktig ut men du tycker 

bara att han/hon ser dum ut. Vad gör du?”(2012b, 92)  

 

 

 

”Du och din bästa vän går ut och shoppar. Ni ser 

båda en jacka ni vill ha. Vad gör du?” (2012b, 93) 

 

Vad händer när man väljer att illustrera frågorna 

med två flickor? Det kan tyckas oskyldigt och naturligt men dels affirmerar man på nytt synen 

att det är unga kvinnor som tycker om att handla kläder och fixa med ytliga saker så som 

frisyrer och dels utgår man också ifrån att flickor är kompisar med flickor. Genom att 

definiera den ena definierar man även den andre genom att de bildar motsatspar. Flickor och 

kvinnor i bokserien är mestadels upprepningar av vad flickor och kvinnor konventionellt 

anses vara. De är de enda som har kjol, smink och örhängen. Mammorna lagar mat, städar och 

tar hand om barn.  

Bild 3 

Bild 4 

24 
 



Det finns också en könshierarki i böckerna, där den vita mannen är högst upp och de färgade 

människorna längst ner. Hierarkin är inte bara byggd på antal gånger människor förekommer i 

bild utan också hur de representeras, både i bild och text. När böckerna ger exempel på 

musiker, uppfinnare, eller i övrigt viktiga personer så är de vita männen betydligt fler i antal.  

Redan i början av boken för årskurs 7 sätter böckerna 

standarden för vad det sociala könet är. En katt 

introduceras som varje dag i veckan besöker någon i 

grannskapet. På måndag läser man om Mrs Parker, 

hon är en gammal dam och matar katten med fläsk 

som hon köpt speciellt till honom. På torsdag får vi 

träffa Mr Fielding, han har tidigare jobbat som en 

doktor och ger katten kyckling för han anser att den 

behöver gå ner i vikt. Det står att Mr Fielding vet vad 

som är bra för katten. 

Vad är det som blir fel med de här personbeskrivningarna? För det första får vi inte veta något 

om Mrs Parkers yrke, men vi får veta att Mr Fielding varit läkare. Gemensamt har de att de är 

gråhåriga, pensionerade och har glasögon, ändå är det stor skillnad i hur de illustreras. 

Kvinnan är skröplig och behöver käpp, mannen är rak i ryggen och lyfter ett uppfostrande 

finger. Även deras handlingar i texten är varandras motsats. Mrs Parker ger fläsk men Mr 

Fielding är doktor och ger kyckling för katten behöver gå ner i vikt. Men den gamla damen 

vet inte bättre och ger fläsk i alla fall. Ett exempel är försumbart men det är ett återkommande 

tema där mannens yrke presenteras och är ett högstatus yrke medan de kvinnor som får sina 

yrken presenterade är av sorten med lägre status. Det ligger mycket latent information att 

hämta i bilderna och eftersom det saknas bildtexter blir tolkningsutrymmet, för både lärare 

och elever, enormt. 

Happy försöker lyfta kvinnor genom goda exempel, ett av dem är Stunt Girls där de skriver 

om stuntkvinnor vilket är ett farligt yrke som kanske främst förknippas med män (Peterson 

2013, 117). Men istället för att skriva om yrket och låta kvinnor vara huvudpersoner utan att 

belysa deras kön, så tydliggör de att det handlar om kvinnor vilket i slutändan förminskar dem 

till ett avvikande. 

 

 

Bild 5 
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2.2.2 Ljus och mörk 

71 % procent av personerna i böckerna är ljushyade, endast 24 % mörkhyade vilket är 

representativt för alla Happy böckerna. De flesta mörkhyade människorna förekommer 

specifikt vid de tillfällen som är ägnade åt att inkludera dem, så som information om länder 

där majoriteten är mörkhyade och platser i länder med 

mestadels ljushyademänniskor men som där är 

multikulturella. Det går därmed dra slutsatsen att det 

förekommer en vit-hegemoni i böckerna. 

Det finns några exempel där mörkhyade människor 

förekommer naturligt i böckerna vilket såklart är 

eftersträvansvärt, men även här är det tyvärr uppdelat. 

De nämner ofta i texten att de befinner sig på en 

multikulturell skola/plats innan de introducerar 

personerna. Sedan måste det poängteras igen att även 

om siffran är låg för hur många mörkhyade som 

representeras i böckerna, kom då ihåg vilken enorm 

generalisering som ligger bakom begreppet. Det är 

asiater, afrikaner, aboriginer, inuiter, indianer med flera, som är inräknade i den termen, ändå 

står de bara för 24 % av människor representerade i bild. 

Bildexemplet är taget ifrån kapitlet Let’s Talk Canda, där inuiterna är Kanadas 

ursprungsbefolkning och i avsnittet Vote for Simanuk Nuqingaq, där bilden är hämtad ifrån, 

beskriver Simanuk att människor fortfarande tror att de är eskimåer och bor i igloos – vilket 

de inte gör. Bilden är troligen vald för att slå hål på den myten genom att visa att han sitter 

med en laptop i sitt knä. Det tappar kraft då han är klädd i päls från topp till tå och därmed i 

allra högsta grad ser ut som en stereotypisk inuit/eskimå. På efterföljande bild har inuiterna på 

sig ”vanliga” kläder och åker bil. Kontrasten mellan pälskläderna och laptoppen är troligtvis 

genomtänkt av fotografen och bjuder in till samtal om fördomar och stereotyper. Men nu vet 

man inte vem det är utan får utgå ifrån att det är Simanuk. Varför är han klädd sådär när han 

sitter med en dator? Är man klädd så där han bor? Ett annat stort problem är att det finns inga 

frågor eller arbetsområden i böckerna som rör bilder så som den här, vilket kommer 

diskuteras ytterligare senare i texten. Här blir Yvonne Erikssons resonemang kring bilders 

tolkningsutrymme väldigt användbar samt Rune Peterssons tankar kring bildtexters funktion. 

Genom att lämna ett stort utrymme för tolkning genom att inte använda sig av en tydlig 

 Bild 6 
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bildtext blir bilden svårtolkad och bjuder in till att stereotypifiera inuiter. Om bilden hade haft 

en styrande bildtext där författaren gör klart hens intentioner skulle tolkningsutrymmet 

minska och bildens avtryck hos läsaren ringas in något.   

När länder så som Kanada, Australien och U.S. A presenteras så beskrivs och visas bilder av 

ursprungsbefolkning. Men de blir också bara beskrivna så, som en historisk artefakt som inte 

är integrerad med dagens samhälle. Det är en viktig del att ta upp eftersom många av dessa 

gruppers kultur är hotade av det moderna samhället men det ger också en primitiv stämpel på 

människorna och lever upp till gamla stereotyper om hur befolkningen är. 

2.2.3 Funktionshinder 

Fyra personer med ett synligt handikapp är representerade i Happy. Räknar man med de som 

nämns i text är de åtta stycken. Det är också de enda som har ett handikapp överhuvudtaget 

och de förekommer i ett kapitel som är ägnat åt att avhandla sport. Avsnittet de påträffas i 

handlar om att sport är för alla det vill säga även de som har funktionshinder. Det är kanske 

det tydligaste exemplet på när ett gott exempel blir ett dåligt, i bokserien. Genom att påpeka 

att de inte är som vanliga människor och att de trots sina handikapp ändå tävlar i diverse 

sporter blir det en bekräftelse på att de är annorlunda.  

Är det viktigt att de representeras oftare och fler gånger? Det är inte nödvändigtvis så, 

huvudsaken är att de får förekomma naturligt i andra sammanhang, som människor och inte 

som bärare av ett handikapp. Som nämnt tidigare fanns inga andra människor med andra 

funktionsnedsättningar såsom kognitiva, psykiska, emotionella eller utvecklingsbetingade. 

Det förekommer däremot ungdomar med problem, så som olycklig kärlek, dåliga vänner och 

etiska och moraliska knipor men inga ungdomar med sjukdomar. Är det nödvändigt att 

människor med psykiska eller andra kroniska sjukdomar ska vara representerade? Det är en 

intressant diskussion som tyvärr inte kan föras här men det finns säkerligen liknande 

hierarkier och maktstrukturer gällande det som det gör när man pratar om genus och 

hegemonier, vilka funktionsnedsättningar är värdiga att representeras och vilka är det inte? 

2.2.4 Engelskan i västvärlden 

När de gäller länder med engelska som officiellt språk är västvärlden är kraftigt 

överrepresenterad. Indien, Sydafrika, och Karibien är marginellt nämnda vilket utesluter 

miljoner av människor. Det är svårt att få med all information i en lärobok, om inte omöjligt, 

och begränsningar måste göras. Vilket innebär att en del länder får mindre plats än andra. Det 

utesluter däremot inte att länderna representeras genom människor i andra diskurser än de 
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som rör just länder. De tema som presenteras, så som kärlek, vänskap, mat och viktiga 

personer ur ett historiskt perspektiv – utesluter inte att länder kan bli återgivna där, tillika på 

ett naturligt sätt, genom att låta människor från alla världens hörn prata om deras kärlek, mat 

och kändisar. Samtliga av Happy böckerna ägnar ett eller flera kapitel åt engelsktalande 

länder, samtliga tillhör västvärlden.  

Det är problematiskt att bistå med en kulturell mångfald och internationell solidaritet, vilket 

inte alltid sker i skolans praktik, genom litteratur när så många människor saknas i 

representationerna. Skolverket skriver att eleverna ska kunna ”se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang” (Skolverket 2001, 10). Hur presenterar läraren (genom läroboken) det 

globala sammanhanget? I det här fallet blir västvärlden fokus och övriga engelsktalande 

länder ligger i periferin. Solidaritet kan inte skapas när den bygger på uteslutande. Happys 

läroböcker stämmer inte överens med de kulturella mål som engelskan ska uppnå. 

2.2.5 Bilder och Bildtexter 

Av 291 bilder hade endast 34 en tydlig bildtext. I de fallen då det fanns en bildtext var de 

tillstörsta del för att visa upphovsrätt och inte ett tillfälle att vara instruerande, styrande eller 

text- eller bildredundant. Inga av bilderna är heller utvalda för att bli föremål för diskussion 

eller arbetsuppgift, vilket tillsammans med bristen på bildtexter tyder på att de har en 

dekorativ och stämningsgivande funktion snarare än en informerande funktion.  

Det finns också tillfällen då text och bild är i direkt 

motsättning till varandra eller sambandet mellan bild och 

text är svårbegripligt, vilket borde skapa förvirring hos 

läsaren. Bild 7 är tagen ifrån kapitlet som handlar om modet 

förr i tiden. Texten beskriver att kvinnor led mycket och till 

och med dog på grund av de kläder de bar (Peterson 2012a, 

104-105). Kvinnan på bilden speglar inte textens budskap 

utan är i konflikt med det dystra som läses i texten eftersom 

hon är glad och nöjd. Är bilden en reklambild för kläder? 

En bildtext hade gjort bildens funktion tydlig. 

På vilket sätt är bilderna stämningsgivande eller dekorativa? 

De tydligaste exemplet på en stämningsgivandefunktion är 

troligen bilderna som tillhör avsnitten med bombningen i 

Hiroshima och Nagasaki. Texten är uppdelad så att man måste vända blad för att läsa allt och 

Bild 7  
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på första sidan står en ung flicka med ansiktet vänt mot solen, det är en blå himmel bakom 

henne och hon ser lycklig ut och texten beskriver en perfekt morgon. På nästa sida står det att 

en bomb slår ner och 75 000 människor dör, den tillhörande bilden är ett fotografi taget på en 

stad som är totalförstörd (Peterson 2013, 29-30). Här fungerar bilderna utan bildtext eftersom 

de har ett tydligt syfte utan en förklarande text.  

Illustrationerna är nästan uteslutande textredundanta och är gestaltningar av texten. Problemet 

är att som nämnt tidigare blir könlösa subjekt i texter ofta könade i illustrationerna och oftast 

överensstämmande med en heteronorm. 

2.2.6 Likheter och skillnader 

I de andra bokserierna What´s up och To the point finns det tecken som tyder på att de har 

liknande problematik som Happy. Inga människor med synliga handikapp eller icke-

heterosexuella är representerade i bild i någon av böckerna. Även de här böckerna saknar i det 

största bildtexter till sina bilder och väljer snarlika bilder att representera länder och 

människor med som Happy gör, som exempel är operahuset i Sydney, aboriginer och Ayers 

rock representerade i bilder, i alla bokserier när Australien ska beskrivas. Största skillnaden 

har böckerna To the Point, som publicerades mellan 1994-1995, att de har en del svartvita 

fotografier tillskillnad från Happy och What’s up som uteslutande har färg på alla bilder om 

det inte handlar om äldre fotografier. Teman i bokserierna är förvånansvärt lika trots det stora 

glappet mellan publiceringsåren.  

What´s up har flest bildtexter till sina bilder även om de är få i antal. I den här bokens 

lärarhandledning är bilderna till största del inkluderade som en arbetsmetod där de vill att 

bilderna ska vara en introduktion till kapitlet och en grund till samtal mellan lärare och elev 

eller eleverna sinsemellan (Gustavsson och Österberg 2006).  

2.3 Sammanfattning  
Bokserien Happy för grundskolans senare år levererar läroböcker som är tillsynes utmärkta 

som hjälpmedel för språkundervisning men som är en besvikelse när det gäller 

värdegrundsarbetet i skolan både gällande engelsktalande kulturer och människors lika värde.  

Vilka normer och värderingar kan bilderna i bokserien Happy förmedla? Det finns utan 

tvekan icke-erkännande processer och skapandet av de Andra i de här läroböckerna när det 

gäller samtliga undersökta punkter. Det finns tecken på en vilja att motverka utanförskap 

genom användandet av goda exempel, men de blir i slutändan snarare en förstärkning till 
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skapandet av vi och dem. Många elever som arbetar med böckerna kommer mötas av ett icke-

erkännande.  

 

Det är framförallt följande elever som drabbas av icke-erkännande: 

• De som inte kommer ifrån en kärnfamilj. 

• De som inte är heterosexuella cis-personer. 

• De som lider, har eller är i ett tillstånd av ohälsa eller nedsättning av fysiskt eller 

psykisk sort. 

Andra elever, så som första eller andra generationen invandrare, barn till föräldrar med olika 

hudfärger kan få uppfattningen att de är annorlunda vilket upprätthåller den vita-hegemonin.  

Bilderna saknar också till största del bildtexter vilket gör att tolkningsutrymmet kring bilderna 

och deras relation till texten blir stort. Det kan i sin tur leda till att böckerna upplevs som 

normativa just eftersom konventionen säger att människor med långt hår är flickor och 

liknande.  

Det bildmaterial som valts ut är också förutsägbart till stor del. Bilderna i To the Point och 

Happy är snarlika även om det skiljer nästan 20 år mellan deras utgivningsår. Teman som 

kärlek, vänskap eller engelsktalande länder representeras likartat i både illustrationer och 

fotografier. Happy använder inte heller sina bilder aktivt genom att inkludera dem i 

arbetsmoment, något som läroböckerna What´s up däremot gör. Happy förmedlar en 

heteronorm, vit och manlig hegemoni och utmålar människor med funktionshinder som 

avvikande. 

Hur förhåller sig innehållet i böckerna till läroplanen? Jag vill hävda att Happy i stort 

uppfyller de språkliga kraven i den engelska kursplanen väldigt väl och är ett genomarbetat 

material i det avseendet. Däremot stämmer böckerna inte överens med det som står i 

värdegrunden eller det i kursplanen för ämnet som avhandlar kultur. Det finns ansatser till att 

visa på en kulturell mångfald bland engelsktalande människor, men det räcker inte hela vägen. 

Stora delar av det engelsktalande samhället är inte alls eller marginellt representerade i bild 

och text och det blir därmed omöjligt att genom läroboken få förståelse för andras kulturarv 

och vikten av dessa. Det västerländska kulturarvet är en av de delar som elever troligen får en 

förståelse för men eftersom alla länder med engelska som officiellt språk inte tillhör 

västvärlden så är det otillräckligt. De engelsktalande kulturerna representeras ensidigt i 
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samtliga böcker med stereotypiska framställningar av dem genom fotografier och 

illustrationer. Eftersom böckerna också upplevs som heteronormativa kan de inte heller 

stämma överens med värdegrunden där alla människors lika värde är centralt. Eftersom det 

finns icke-erkännande processer och tecken på ett ”Andra skapande” kan det rimligtvis inte 

vara i enlighet med värdegrunden. Happy är således inte säkrat gentemot läroplanen även om 

de själva hävdar att de är det.  

2.4 Diskussion  
Happy har infogat bilder i deras lärobok troligen med avsikten att de ska vara informativa. 

Vilken funktion de egentligen får är inte helt klar. Av 291 bilder har endast 34 stycken 

bildtext vilket leder till att det blir ett enormt mellanrum för tolkning mellan nästan alla bilder 

och texter. Det behöver nödvändigtvis inte vara dåligt om man väljer att ta upp bilden för 

diskussion, då kan ett stort utrymme för tolkning vara positivt och leda till produktiva samtal i 

klassrummet om vedertagna seder och därmed bli ett tillfälle att vara normkritisk. Happy i sig 

uppmuntrar däremot inte till samtal kring bilder och därför är det troligt att den möjligheten 

går förlorad i många sammanhang. 

Det hade även varit intressant att vidare se hur fördelningen av visuella elementen eventuellt 

skiljer sig ifrån de fotografiska och de illustrerade bilderna då illustrationerna är speciellt 

framtagna för boken. Det finns också utrymme för att lägga till fler visuella element som rör 

fallstudien som hade gett en fördjupning av resultaten. Ett exempel är könsfördelningen hos 

de människor som blev ettikerande som mörkhyade. Är männen överrepresenterade även där? 

Ett annat exempel är att göra en liknande innehållsanalys på textens subjekt för att se om 

texten är normativ i samma utsträckning som bilderna.  

Skolan och läroböcker är en ideologisk statsapparat som befäster och förmedlar konventioner. 

Det är oerhört viktigt för lärare att vara kritiska gentemot läromedel. Hur lärarutbildningar i 

Sverige utbildar sina blivande pedagoger i läromedelskunskap är oklart, men att det finns ett 

behov är däremot obestridligt vilket även skolverket påpekar i sin rapport I enlighet med 

värdegrunden?. RFSL har gett ut ett metodmaterial, Bryt! (Åkerlund 2011), där de förklarar 

hur normer kan komma till uttryck i skolan, vad normkritisk pedagogik är och hur de kan 

användas i skolan. Med ett sådant material kan man använda läroböcker som är normativa 

genom att lyfta goda och dåliga exempel. Men då blir den Andre återigen utpekad och faller 

sig inte naturligt in i undervisningen, som normer i vanliga fall gör. Jag vill påstå att ingen 

lärobok har möjlighet att till fullo leva upp till läroplanen och ämnets kursplan på grund av 
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lärobokens begränsade form. Kan Happy leva upp till sitt påstående om man hade granskat 

alla av deras tillgängliga läromedel? Nej, även om det digitala materialet är ett normkritisk 

pedagogiskt verktyg tillintetgör det inte lärobokens konventioner. Det viktigaste är, i min 

mening, inte att alla ska få samma procentandel hur de representeras i bilder utan att alla får 

förekomma naturligt.  

Lotta Björkman skriver att det inte räcker att välja ut icke normativt material eller lära på nytt 

det som står i normativa böcker, det måste sedan kompletteras med en metodik. Materialet 

måste bli meningsfullt. Själv använder hon sig av upplevendebaserat lärande där eleverna får 

praktiska övningar där upplevelsen av övningen gör att kunskapen fastnar bättre (Bromseth 

2010, 168-173). Det understryks i samtliga böcker jag läst om normarbete i skolan till det här 

självständiga arbetet, det räcker inte att prata om normer, de måste göras också. De ska med 

andra ord omsättas i praktiken för att undervisningen inte ska bli motsägelsefull. Björkman 

betonar också vikten av att vara ödmjuk inför arbete med normer. Det är inte bara eleverna 

som är fast i ett normmönster, det är alla. Hon menar att man möter betydligt mindre motstånd 

om man tillsammans möter och ifrågasätter normer (ibid., 158-159). Happy kan mycket väl 

användas som lärobok i engelska samtidigt som man använder normkritisk pedagogik.  

Genom att arbeta med de normer som förmedlas i Happy han man prata om dolda och synliga 

maktstrukturer, så som könshierarkin i boken. Det viktigaste är att man inte låter det gå 

obemärkt förbi och oreflekterat.  

Men det behövs eventuellt ett förtydligande i läroplanen och i lärarutbildningen kring arbete 

med normer. Vi som blivande och aktiva lärare har ansvaret att granska de läromedel som 

används, men då måste vi också ha kunskap om vad normer är, vad de gör och hur man sätter 

sig utanför normen för att se hur de kan påverka undervisningen. För att göra det behövs 

utbildning. Rapporterna från skolverket visade att lärare kände sig inflytelserika när nya 

läromedel skulle inhandlas och att de valde utifrån sin egen ämneskonception. Det hade varit 

intressant att veta hur lärare tänker kring normkritiska förhållningssätt, om de gör det?  

Arbetet har inte berört områdena kring koloniala eller postkoloniala förhållande som berörda 

länder har befunnit eller befinner sig i, eller på vilket eventuellt sätt det avspeglas i innehåll 

avseende text och bild även om det är intressant och relevant. Fallstudien rör sig inom samma 

världar om postkoloniala teorier och jag tycker mig se tecken på att de maktstrukturer som 

skapades under Englands koloniala era fortfarande påverkar normer och ideologier kring 

bland annat kön och ras. 
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Vad innebär resultatet för användandet av Happy som lärobok? En medveten pedagog kan 

använda alla läromedel oavsett om de är normkritiska eller inte genom att slå hål på 

stereotyper och normativa representationer. Där böckerna är bra, låter man den vara bra. Där 

böckerna är dåliga, låter man den bli bra genom att vara ett dåligt exempel. Det finns ett 

behov av läroböcker som är normkritiskt utformade.  

Gleerup själva uppmanar sina läsare att komma med förslag på förbättringar genom att 

komma med kommentarer via deras internetsida Happylab. Jag har inte haft för avsikt att 

smutskasta vare sig enskilda bokförlag, författare, illustratörer eller bildredaktörer utan endast 

belysa en eventuell problematik kring deras lärobok och medföljande bilder. Jag har vare sig 

varit närvarande eller fått inblick i hur bildurvalet eller illustrationer gjorts, under vilka 

premisser eller processerna kring det. Jag vill avsluta med att säga att genom producerandet 

av goda exempel, genom att lägga avvikelser under lupp, skapas bara fler fördomar och 

främmandegör människor mer. Det är i elfte timmen att vi tar bort det goda exemplet som 

visar på det onda och gör de Andra. 
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2.6 Bilagor 
 

Bilaga I 

Sammanfattning av text och bilder i läroböckerna Happy för grundskolans senare år. Uppdelat 

i årskurs, kapitel, sidor och sedan bild och text. 

Happy. Årskurs 7  

Kapitel 1. Let’s talk animals 

Sida: 4-5. Let´s talk animals 

Text: Happy intervjuar en flicka om hennes familj som består av mamma pappa och en 

broder. 

Hennes djur är henne hobby. Hon har katt, hund, kanin, häst, fågel (undulat.) 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En kanin som hoppar över agilityhinder på en 

gräsmatta. En röd lekstuga är i bakgrunden. Det är fint väder.  

Sida: 6-7. It´s a cat´s life 

Text: En berättelse om en katt och vad han gör under veckodagarna.  

Text: måndag går katten till en gammal tant, Mrs Parker, som ger fläsk som hon köpt 

speciellt till katten.  

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Mrs Parker. Gråhårig, ljushyad, kvinna med håret 

uppsatt på huvudet. Glasögon och örhängen. Kjol och blus, tofflor och en käpp. Katten får 

mat på en tallrik på golvet. Hon är glad, står böjd.  

Text: tisdag går han till en annan granne, Mr och Mrs Singh, och de ger honom kanin. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Mr and Mrs Singh. En man, mörkhyad, kort brunt 

hår, bruna ögon och blå skjorta, svarta byxor. Håller i en död kanin med ena handen och 

håller den andra handen på sin frus axel. Kvinnan, mörkhyad, har också brunt hår, ljusbrun 

hy. Uppsatt hår i en bulle mitt på huvudet med två lockar nedsläppta på var sida om huvudet. 

En röd kaftan med händerna hållandes mot varandra framför bröstet.  

Text: onsdag går katten till Daisy och Sophie. De är små barn som ger honom kött.  
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Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Daisy and Sophie. Sophie är en ljushyad flicka 

med långt blond hår, blå ögon och en röd rosett i håret. Hon har en blå länning och röda 

tofflor.  Daisy är också ljushyad, har brunt hår som hon har i två tottar på var sida av huvudet 

med röda rosetter. Hon har också blå ögon. Ett vitt linne med rosa prickar på och en grön 

underdel som kan vara shorts eller kjol. Röda skor. Katten sitter bredvid och har en skål med 

mat under sig.  

Text: torsdag går han till Mr Fielding som tidigare arbetat som doktor. Tycker katten bör gå 

ner i vikt så ger honom kyckling. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Mr Fielding, ljushyad man med grått hår och 

glasögon och grått skägg. Han har en vit skjorta och gröna byxor och svarta skor. Han en hans 

i midjan och den andra räcker han upp pekfingret med. Han har djupa veck i pannan. Han ser 

inte glad ut. Katten är glad och ska äta ur en skål med mat. 

Text: fredag vet ägaren inte var katten är men han kommer hem och luktar fisk.  

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Fredag bild på katten som luktar illa. 

Text: lördag och söndag är han hemma där han får mat på burk som han inte gillar och 

grädde, som han gillar. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Lördag söndag: bild på katten som inte tycker om 

skålen med kattmat framför honom tillsammans med en öppnad burk kattmat. 

Sida: 8-9. The Rescue 

Text: Berättelse om en pojke som blir räddad av sin hund.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En hund som liknar en schäfer tillsammans med en ung 

pojke som håller om honom. Pojken är ljushyad, men kort brunt hår. Han blundar och ler. Han 

har en blå randig tröja på sig och blå jeans. De sitter tillsammans i gräs och det är blå himmel 

bakom dem.  

Sida: 10. Detector Dogs 

Text: Fakta om knark- och bombhundar hundar. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En manlig, ljushyad polis står upp och håller i ett 

koppel som sitter på en ljus hund som står på bakbenen och luktar på växter i en stor kruka. 

Mannen har keps och kortklippt ljust hår. Blå polisoverall och ett verktygsbälte. Svarta 

kängor.  
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Sida: 11. Avalanche Dogs 

Text: Fakta om räddningshundar. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En närbild på en hunds ansikte- en schäfer som har snö 

i ansiktet och kring nosen. Hunden är i ett snölandskap. Hunden har en bricka i sitt halsband. 

Den är rund, i guld och har ett rött kors i mitten (s, 11).  

Sida: 11. Guide Dogs. 

Text: Kort fakta om hundar och deras tränare. Könsneutralt. Ingen bild. 

Sida: 12-15. Animals – Friends or fur? 

Utformat som brev som skrivits till bokförlaget happy. 

Text: Jagande är naturligt. Det är bara folk i staden som inte förstår det. Edward Morris 15 år. 

Text: Förstår inte varför man vill döda djur? Borde vara olagligt att jaga. Shahid Hasan, 13, 

Text: Päls är naturligt. Djur har det bra. William Butler, 12. 

Text: Det är sjukt att bära döda djur. Jag går hellre naken än bör päls. Emily Graham 14. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Anti pälskampanj från PETA på en modevisning. En 

ljushyad, kvinnlig modell på en modevisning med uppsatt rött hår. Skriker. Håller i en skylt 

där det står ” fur kills. PETA”. Har en pälsliknande jacka på sig, kjol och knästrumpor(s, 15).  

Text: Människor är viktigare än djur. Djurförsök är nödvändigt. Nick Clark, 15, 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En liten apa i en stängd bur. Apan ser ledsen ut (s, 14). 

Text: Forskare som använder djur är riktiga brottslingar. Jag är medlem i animal liberation 

front. Test ska stoppas. Det är djurplågeri. Helen Thompson, 16. 

Text: Jag älskar hamburgare! Vill äta kött. Mamma lagar så god mat. Emma Clark, 14 

Text: Jag äter inget med ett ansikte. Är vegetarian för det är fel att äta djur. Elizabeth Hunter 

14. 

Sida: 16-17. Are you an animal lover? 

Text: Test på två sidor med 10 frågor med tre svarsalternativ. Frågorna ska avgöra om man är 

djurvän eller inte. 

Text: Köper du toalettartiklar eller smink som är testade på djur? 
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Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad kvinna med långt blond hår som 

använder hårspray som inte är testat på djur. Hon har en svart långärmad tröja, grön kjol och 

röda strumpbyxor. Hon ser uttryckslös ut (s, 16). 

Text: Om din marmor/mormor köper ett par läder stövlar till din födelsedag, skulle du 

använda dem? 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Ett paket är öppnat. Där i ligger en par bruna 

stövlar med platåsulor. Till vänster står en gammal dam och ser förtjust ut. Hon är ljushyad, 

med grått lockigt hår. Glasögon. Hon har en blå blus och grön nederdel. Till höger står en tjej, 

ljushyad med blont hår. Hon ser förskräckt ut. Hon har rosa blus med mörk nederdel (S, 16).  

Text: Några djuraktivister som är dina vänner frågar om du ska följa med och protestera. 

Följer du med? 

Bild: Illustration av fråga. Ingen bildtext. En demonstration där människor går med stora 

skyltar. Budskapet är att sluta med djurförsök. Fem personer är synliga. En mörkhyad man 

med mörkt brunt hår som står ut i 6 lockiga spiraler ut från huvudet. Han är arg. Han har en 

blå tröja, blå byxor och röda skor. En ljushyad kvinna med blont, långt hår som ser förtvivlad 

ut. Har en rosa tröja och håller i en skylt som döljer kroppen. En Ljushyad kvinna med långt 

blont hår och grå kropp. Hon ser arg ut och håller i en skylt. En ljushyad man med kort brunt 

hår. Han ser neutral ut. Grön tröja. Mörka byxor och skor. En ljushyad mans ansikte. Väldigt 

arg. Skallig (s, 16). 

Text: Du är inbjuden på en modevisning där du vet att modellerna kommer att använda riktig 

päls. Går du dit? 

Bild: Illustration av text. Ingen bildtext. En ljushyad kvinna men kort lockigt blont hår. 

Smink, blå ögonskugga och rött läppstift. Svart klänning med svarta högklackade skor. En vit 

päls på överkroppen, Hon ser förnäm ut (s, 16). 

Text: Har du någonsin besökt ett zoo? 

Bild: Illustration av text. Ingen bildtext. Ett lejon i en bur, han är ledsen (s, 16). 

Text: Din pojkvän/flickväns familj bjuder in dig för att jaga räv. Följer du med? 

Bild: Illustration av text. Ingen bildtext. En räv som blir jagad av personer på hästar. 

Personerna är otydliga men har gevär och hatt (s, 17). 
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Text: Du tror att du ska gå på lerduveskytte men det visar sig att ni ska skjuta levande duvor. 

Följer du med? 

Bild: Illustration av text. Ingen bildtext. En man som ser ut som Robin Hood i gröna kläder, 

grön mössa med röd fjäder i. Han är Ljushyad med blont kort hår. Han håller i ett gevär och 

ska skjuta en blå fågel (s, 17). 

Text: Du ser ett TV program om vilka hemska förhållande kycklingar har innan de slaktas för 

mat. Din mamma serverar kyckling samma dag. Äter du den? 

Bild: Illustration av fråga. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort rött hår och keps. Röd 

långärmad tröja. Han ser tvivlandet på den stekta kycklingen som ligger på ett fat bredvid. 

Han håller i en gaffel och en kniv (s, 17). 

Text: Du läser i tidningen om galna kosjukan i ditt område när dina kompisar bjuder med dig 

till en hamburgerbar. Följer du med? 

Bild: Illustration av frågan. Ingen bildtext. En Ljushyad pojke med stor kroppsstorlek. Blont 

kort hår. Blå långärmad tröja som visar magen. Svarta byxor. Röda skor (s, 17). 

1.2. Kapitel 2. Let´s talk sports 

Sida:18-19. Let’s talk sports. 

Text: Utformad som en intervju med en svensk tjej som flyttade till US som 18 åring. Det 

handlar om att hon går i en skola i US pga. att hon sportstipendium. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ung ljushyad tjej med blond långt uppsatt hår. Hon 

har träningskläder på sig. Mörkt linne och mörka shorts. Hon är på en ansatsbana och är mitt i 

lufter i ett hop. Hon ser ansträngd ut. Fem personer i bakgrunden.  Tre stycken rödklädda som 

verkar arbeta på anläggningen. En mörkhyad man som sitter och tittar på flickan som hoppar, 

har hatt röd tröja vita byxor. En ljushyad man som står längre bak och tittar, har kort brunt 

hår, röd tröja och mörka byxor. En ljushyad man som sitter med ryggen nästan helt vänd mot 

den hoppande flickan. Han har röd keps, röd tröja, beige byxor. Två privatpersoner tittar på- 

en mörkhyad man i vit t-shirt och beige byxor samt hatt. En ljushyad kvinna med grått hår och 

solglasögon, vitt linne, svarta shorts (s, 19).  

Sida: 20-22. The race of my life 

Text: en tidningsartikel skriven av Sarah Jones, om Sarah Jones. Hennes förberedelse för att 

springa ett maraton för första gången samt hennes träning och diet.  
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Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ung ljushyad kvinna med långt brunt hår uppsatt i en 

hästsvans. Hon stretchar sitt ben. Hon har en vit tränings topp på sig och grå tights som slutar 

ovanför knäna. Gymnastikskor. Hon ser koncentrerad ut (s, 21). 

Sida: 22-23. The race of my life 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Runners cross the Verrazano-Narrows Bridge at the start of 

the New York Marathon. En bild på en massa människor som springer över en bro. Fint väder. 

Män och kvinnor i träningskläder. Ljushyade och mörkhyade (s, 22).  

Text: Faktaruta om vad New York maraton är.  

Bild: Illustration av texten. En karta på var maratonet springs (s, 23).  

Sida: 24-27 Sports is for everybody 

Text: inleds med att handikappade människor kan sporta och 4 berättelser om handikappade 

människor som sportar. 

Text: Mary-Jo Wells, 13. New Zealand.  Blind men springer med sin ledsagare Mike. 

Text: Andrew Horn 14. Scotland. Förlamad i ett ben. Tävlar i spjutkastning och rullstolsrace. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Adria Rocha Santos wins the Women’s 200 meters blind race 

at the World Championships in Paris 2003. Två människor springer. De är tävlingsklädda. En 

mörkhyad kvinna med glasögon, blå träningsstopp med hennes tävlingsnummer, blå tighta 

shorts och gymnastikskor. En mörkhyad man med ett orange linne, blå shorts och ljusa 

gymnastikskor. Han skriker till kvinnan. De är förenade med ett snöre i vardera handen (s, 

25). 

Text: Rudi Christopher, 16, från Kanada. Paralyserade ben. Tävlar i tyngdlyftning, diskus och 

rullstolrace. 

Text: Natasha Handscombe, 16, från Skottland. Har skört skelett. Tävlar i simning och 

rullstolsrace. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tre personer som tävlar i rullstolsrace. De har hjälm 

och är alla ljushyade. De har tighta träningskläder. En har blå, en har röd/lila och den tredje 

har en mörk färg som knappt är synlig. De har handskar på sig. Det ser ut att vara tre tjejer (s, 

26-27).  
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Sida: 28-31. Football mad 

Text: handlar om ett barn bor med mamma och pappa. Barnet älskade fotboll och ville vara 

David Beckham. Spelade fotboll som liten med tränaren Mr Blackwell. Sedan fick hen en ny 

tränare, Mr Whiteside och fotboll som hade varit roligt med gamla tränaren- nu tråkigt med 

nya. Handlade bara om att vinna och hen fick inte spela. När personen fick spela fick hen 

aldrig bollen och inte heller byta om med de andra. Sista matchen och en av spelarna blev 

skadad- Mike Brolly. Tillslut kom personen in i spelet och fixar så att de vinner. De får 

medaljer av en kvinna. Sista meningen ”avslöjas det” att personen är en tjej. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Halvbild på David Beckham i fotbollskläder. Han är 

ljushyad man medbrunt hår som hålls på plats av ett hårband (s, 29). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En fotboll som träffar nätet i ett mål. Blå himmel (s. 

30). 

Sida: 31-32. United versus Palace 

Text: Tecknad serie. Handlar om en man köper en födelsedagspresent till sin tjej. Det är 

biljetter till en fotbollsmatch och hon blir besviken för hon gillar inte fotboll. På matchen 

sitter hon och vantrivs medan pojkvännen har roligt. En spelare blir skadad och utbytt. Hon 

säger att hon ska gå och köpa kaffe för fotbollen är så tråkig. På väg till kaffeautomaten 

träffar hon den skadade spelaren och hon får en av hans träningströjor som födelsedagspresent 

och en kopp kaffe av honom. Hon träffar sedan sin pojkvän igen som undrar var hon fick den 

tröjan ifrån. Hon berättar och han blir avundsjuk. 

Bild: Illustrationer. Pojkvännen är ljushyad med kort brunt hår. Flickvännen är ljushyad med 

kort blont hår. Tre andra i publiken som är synliga och färglagda är också ljushyade, män med 

kort hår de andra är svart-vita. Fotbollsspelaren är man, ljushyad med kort rött hår.  (s, 31-32). 

1.3. Kapitel 3. Let’s talk mysteries 

Sida: 34-35. Let’s talk mysteries. 

Text: en dialog mellan Tom och Kathy. Två skolungdomar som är på väg till skolan och de 

pratar om vidskepelse.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett collage av bilder troligen digitalt pålagda på 

varandra till en bild. En fågel, flygande fåglar, guldpengar, gammal text och nät (s, 34). 

Sida: 36-37. The faces in the floor 

Text: sann historia från Winton, Australien. Aboriginer spökar eventuellt i ett hus. 

43 
 



Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett hus med belysning på, dagtid så den är inte tänd. En 

till salu skylt framför (s, 36). 

Sida: 38-41. Painting the town 

Text: ett mysterium innehållande två poliser och två graffitikonstnärer. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Graffitti på en vägg. En ljushyad ung man står med en 

spray burk och målar. Han har kort brunt hår och har en blå och grå jacka på sig (s.38-39). 

Sida: 42-43. The birthday present 

Text: En mystiskt berättelse om en flicka som får en katt av sin döda faster. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En svart katt i en katt bur med en lapp där det står 

att den är från fastern (s. 43). 

Sida: 44-45. A meeting with aliens 

Text: En berättelse av Dylan Hughes, tv reporter från USA. Han berättar om en gång då han 

blev hemringd till en ung mans hus där han berättade hur han hade blivit bortförd av aliens. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En bil på en landsväg på natten. Ljus i fjärran, som 

fyrverkeri (s.45). 

Sida: 46-47. Are you Psychic? 

Text: Ett test. Introt berättar om Uri Geller, en person med ockulta förmågor. På sidan 47 är 

ett test med tre svarsalternativ. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad kvinna som tittar in i en kristallkula, 

Många armband och ringar. Sotigt sminkade ögon (s, 47). 

1.4. Kapitel 4. Let´s talk festivals 

Sida: 48-49. Let´s talk festivals 

Text: Dialog mellan Happy, Tony och Melanie från England angående red nose day/comic 

relief day. och vad de gjorde för att samla in pengar  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Två människor i halvbild. En ljushyad kvinna med 

långt blont hår och blå ögon med en röd boll på näsan. En mörkhyad man med bruna ögon 

och en röd boll på näsan (s, 48-49). 
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Sida: 50-51. Red nose day 

Text: information red nose day. Grundade sig i komiker som ville hjälpa svältande människor 

i Afrika. Och lite förslag på vad man kan göra för att samla in pengar. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. 10 personer utklädda. 9 av dem står på sparkcyklar.  

1. är ett fantasidjur. Kön okänt 

1. Spindelmannen. Kön okänt 

2. Superhjälte. Kön okänt 

1. Figur. Kön okänt 

1. Buzz Lightyear, Ljushyad man. 

1. Skjorta och slips på en ljushyad man 

1. Captain America. Ljushyad man 

1. Grön plastsoldat. Kön okänt 

1. Figuren från kalas puffar. Kön okänt 

1. Kvinna i tighta blå kläder. Ljushyad med långt hår (s, 50). 

Sida: 52-53. Festivals around the world 

Utformade som två vykort. 

Text: Till Sarah från Angela som är i Australien där Formula 1 grand Prix är dagen efter. 

Moomba festival. Moomba är ett aborigin ord som betyder att samlas och ha kul.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tillhör vykort. Stadssiluett från Australien kvällstid (s. 

52). 

Text: Till Ken från Helen. Om New Orleans, Mardi Gras. Fat Tuesday. Love Helen. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Parad med zebror och 6 människor som är utklädda och 

kastar halsband till publiken. Kön okänt. (s. 53). 

Sida: 54-55. Festivals around the world 

Utformade som två vykort. 

Text: Till Nick från Paula (hugs and kisses). Om Cape Town South Arica. Cape Town 

festival. Musik, film och teater. 
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Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tillhör vykort. 5 färgglada stugor vid havet på en 

sandstrand (s, 54). 

Text: Till Tara från Jamie. Om Sri Lanka. Festival of the tooth. Färgglad festival med 

fyrverkeri och elefanter. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tillhör vykort. Utsmyckade elefanter med tre 

mörkhyade män som rider på dem. fem män som går med nedanför(s, 55). 

Sida: 56-57. Thanksgiving 

Text: historien kring Thanksgiving berättas. Pilgrimerna och deras möten med indianerna. 

Bild: Illustration. Bildtext: American painting showing the first Thanksgiving. Amerikanarna 

står upp medan indianerna sitter ner och tar emot mat ifrån en ljushyad kvinnlig amerikan.6 

mörkhyade personer syns tydligt varav 5 är män. 12 ljushyade människor syns tydligt varav 7 

är män. (s, 56).  

Sida: 58-59. From Samahain to Halloween 

Text: Berättelse om hur Samahain blev till dagens Halloween firande.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext.  En ung pojke med kort brunt hår, ljushyad. Sminkad 

som en vampyr med cape och löständer. Han håller i en plastbehållare som ser ut som en 

dödskalle. Han försöker se läskig ut (s, 58). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En pumpa urholkning för att de ska se ut som ett 

ansikte(s, 59).  

Sida: 60. Halloween poem 

Text: En dikt om halloween  

Bild: Illustration av dikten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke som ligger i sin säng, omringad 

av störa mörka svarta skuggor som ser ut som monster (s, 60). 

Sida: 61. Apples à la Halloween 

Text: berättar om halloween lekar så som dyka efter äpple och en godsak man kan bjuda på. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med orange hår leker dyka efter 

äpple. Han har ett äpple i munnen, händerna bakom ryggen och svarta kläder (s, 61). 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Äpplen som ser ut som de har maskar i sig (s, 61).  
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1.5. Kapitel 5. Let’s talk London 

Sida: 62-63. Let’s talk London. 

Text: Intervju mellan Happy och Sam, John, Stavros och Ingrid 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad man, med kort ljust hår och en tatuering på 

arme. Han sprutar eld. Där är en publik som tittar på men de är ur fokus (s. 62). 

Sida: 64-65. The London Dungeon 

Text: Handlar om Tom en 14 åring som blivit dömd för stöld. 1581. Sedan 1886, Mary ska 

opereras för hennes arm är bruten.  

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Bakgrund på båda sidor. Siluetten av Ett slott en mörk natt 

med månen och moln (s, 64-65).  

Sida: 66-67. The new Wembley stadium. 

Text: historien om Wembley stadium till nutid.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En flygbild på stadion när den är upplyst kvällstid (s, 

67). 

1.6. Kapitel 6. Let’s Talk Food 

Sida: 68-69. Let’s talk food 

Text: Happy intervjuar Gloria Preston som arbetar på en grundskola som mat-tant. Hon 

berättar hur det är och vad eleverna kan äta på skolan. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En mat-tant som står bakom en matdisk, hon är 

ljushyad med kort rött hår, har en hatt och vita arbetskläder samt ett grönt förkläde. Tre barn 

står och ska ta mat. En ljushyad pojke med kort rött hår. En ljushyad flicka med långt brunt 

hår och en ljushyad flicka med långt uppsatt ljust hår. Alla bär blå skoluniform (s. 68). 

Sida: 70-71. My ideal meal 

Happy har frågat 4 brittiska ungdomar vilken deras ideala matstund skulle vara.. 

Text: Ryan 16: Eiffeltornet, romantiskt med rosor och hans flickvän Jo är där. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke i blåa kläder, kort brunt hår, en 

ljushyad flicka med långt blont hår, röda läppar, blå klänning och röda skor. En ljushyad 

kypare med röd frack, fluga och kort brunt hår samt mustasch, han ser förnäm ut. Bordet har 

vinglas med rött vin och en vas med röda rosor. Pojken har hjärtan ovanför sitt huvud (s.70). 
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Text: Jenny, 15. Pizza med alla mina vänner sen glass. Håll på romantiken-vill bara ha roligt. 

Driver med flickor som vill ha champagne och jordgubbar men en snygg kille. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. Tre personer sitter runt ett bord och äter pizza och 

dricker läsk. En ljushyad flicka med långt blont hår, rosa tröja och blå byxor, mörka skor. En 

ljushyad flicka med kort brunt hår och en blå tröja. En ljushyad kille med kort brunt hår. Grön 

tröja och bruna byxor, vita skor (s, 71). 

Text: Jeremy, 14. Engelsk frukost. Driver med andra som vill gå på dyr restaurang med en 

snygg person av motsatt kön. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke ligger i en säng. Han har kort 

brunt hår och har en bricka med engelsk frukost framför sig. Han har ett blått täcke och en vit 

kudde (s, 71). 

Sida: 72. Let´s talk food 

Text: Mary, 13: en familjemiddag med hennes mamma, pappa och syster. De ska äta pappas 

favoritmat. Efterrätten är mammas favorit. Middagen är speciell därför pappan bor inte med 

familjen längre. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En familj vid ett matbord. En ljushyad flicka har 

kort brunt hår, vit tröja och blå byxor och skor. Pappan, ljushyad, har kort brunt hår, mustasch 

och en grön skjorta. Lilla flickan, ljushyad, har långt blont hår och en röd tröja. Mamman, 

ljushyad, har kort lockigt rött hår. Läppstift och en lilla blus. Alla ser glada ut. Illustration. 

Ingen bildtext. 

Sida: 73. Freaky food facts 

Text: Konstiga fakta om mat. 6 stycken varav 3 om amerikaner. 1 om svenskar, 1 om 

irländare och 1 om britter. En ruta med topp 20 av vad Storbritannien köper mest. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En höna som sitter på en hög med ägg och ser 

förskräckt ut. En tankebubbla med ”84 miljoner” (s, 73) 

Sida: 74-75. British recepies 

Text: 3 recept. Yorkshire pudding/Welsh rarebit (or rabbit) /Scotch pancakes. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett bord med en tallrik med mat på. Det är brysselkål, 

en köttbit med sås på. Potatis och två brödbitar (s, 74). 
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Bild: Illustration. Bildtexter som förtydligar vad som händer på bilden. Bildserie som visar 

hur skotska pannkakor görs. Svartvita. (s, 75)  

Sida: 76. British recepies 

Text: Recept för Plain scones.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tre tallrikar. En med muffins på. En med en skål med 

sylt. En med en delad muffins med någon vit röra på, en sked sylt bredvid. Och en tallrik med 

någon vit röra på (s, 76). 

Bild: Illustration. Bildtexter som förtydligar vad som händer på bilden. En bildserie som visar 

hur man gör scones (s, 76). 

Sida: 77. Eat it 

Text: Låt text till låten Eat it av Wierd al Yankovic. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Bagels.(s, 77). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Jordgubbar (s, 77) 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ägg (s, 77). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Gröna äpplen (s, 77). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Chips (s, 77). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Färgade pastaskruvar (s, 77). 

Sida: 78-79. Americans are getting fatter 

Text: utformat som en tidningsartikel. Information om att amerikanare är mer och mer 

överviktiga och vad de äter för att bli det. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En stor hamburgare med ost, sallad, tomat. På toppen 

av hamburgaren sitter en liten flaggstång med en amerikans flagga på (s, 78). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En pizza (s, 79). 

Sida: 80- 81. So, how fit are you? 

Ett test för att kolla hur hälsosam man är. 10 frågor med tre svarsalternativ. 

Text: Din typiska frukost är: inge/rostat bröd med sylt och smör/en skål med flingor och 

frukt. 
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Bild: Illustration av text. Ingen bildtext. Tre brödskivor med sylt på (s, 80). 

Text: När du känner för ett mellanmål så tar du: Choklad/en påse chips/en frukt. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En påse chips och en bit tårta (s, 80). 

Text: Du dricker mest: läsk/juice/vatten eller mjölk. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En burk med läsk och en kartong mjölk (s, 80). 

Text: Vad har du oftast som huvudrätt: hamburgare eller pizza/friterade pommes och kanske 

lite grönsaker/ grillad fisk eller kyckling med sallad. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En pizza (s, 81). 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Frukter. Banan, äpple, ananas, päron, druvor (s, 81). 

1.7. Kapitel 7. Let’s talk school. 

Sida: 82-83. Let’s talk school 

Text: dialog mellan Helen(mamma)och Derek (son). De pratar om att han är nervös inför att 

börja skolan. Helen försöker peppa Derek. I slutet visar det sig att de är ett par och Derek är 

lärare. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad man som står framför en grön bakgrund. 

Han har kort grått hår, lite skäggstubb. Han har en grå kavaj och en svart och vit rutig skjorta. 

Han håller plastmappar fulla med papper under armen (s, 82). 

Sida: 84-85. Dress code in school 

Utformade som tre brev till happy. 

Text: Greg, 14. Skriver om rätten till att ha piercingar. På hans skola får de bara ha ett hål i 

öronen. 

Text: Jenny, 13. Skriver om rätten till smink vilket de inte får ha på henne skola. 

Text: Melissa, 14. Rätten till att ha färgat hår. 

Text: En textruta med två skol regler. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad tjej med piercing i läppen och näsan. Hon 

har orange dreadlocks och ett grönt hårband i håret (s, 85). 
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Sida: 86-89. The empty school 

Text: Berättelse/mysterium. En tjej skriver om en skoldag där alla lärare och elever 

försvinner. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Två ljushyadeflickor sitter på en mur. Den ena har 

långt brunt hår den andra har långt blont i en hästsvans. Flickan med det bruna håret har en 

rosa tröja och en vit kjol samt vita skor. Flickan med det blonda håret har ett grönt linne och 

blå byxor och röda skor. De ser ut att prata med varandra. Pojken, ljushyad, har kort brunt hår. 

Vit kortärmad tröja och blå byxor. Mörka skor. Det ligger två skolväskor på gräset framför 

muren (s, 86). 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Ett lärarrum som är tomt (s, 88). 

Sida: 90-94. First day of school 

Text: Kort novell av William Saroyan. En historia om en liten pojke som börjar skolan. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En liten ljushyad pojke med kort brunt hår, blå 

jacka, röd väska, blå byxor och mörka skor. Barnflickan är ljushyad med långt blont hår. Svart 

jacka, lila kjol och bruna högklackade skor. Man ser bara lite av henne och inte hennes 

ansikte (s, 90) 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett Wrigleys spearmint tuggummi som är ihop 

knycklat. Bara papper kvar (s, 92). 

Sida: 95. Bulletin board 

Utformat som en anslagstavla med lappar på. Inga bilder. 

1.8. Kapitel 8. Let’s talk fashion. 

Sida: 96-97. Let’s talk fashion 

Text: Intervju mellan Happy och modeguru Cherry Constantine. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad flicka sitter på en trappa. Hon har rosa och 

svart hår, långt. En tröja med leopardtryck på. En svart väska. Orange kjol och svarta 

högklackade skor. Hon tittar bort och ser neutral ut. Hon håller om sina knä (s, 97). 

Sida: 98-99. The best of everything. 

Text: om Rainbow Candy, 12 år från Kalifornien. Hon berättar att hon ville ha speciella 

kläder när hon fyllde 13, så hennes mamma tog med henne till en affär som säljer dyra 

märkeskläder för det är viktigt att se ljuvlig ut. Mamman konsult och pappan plastikkirurg. 
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Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. En mörkhyad flicka med brunt hår, långt uppsatt. Bruna 

ögon och en röd klänning och blå skor med sidenband. Hon har pärlhalsband i guld. Sitter i en 

soffa och tittar på sina naglar. Hon har smink (s, 99). 

Sida: 100. Oh no! 

Text: Som en insändare. Donna Robinson. Berättelse om två tjejer som är ute och shoppar. 

Hon provar ett par jeans som spricker i rumpan. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad tjej med blont hår. Grön långarmad 

tröja, lila byxor som hål vid rumpan där ett par rosa trosor med röda hjärtan syns. Röda skor. 

Tjejen ser förlägen ut (s, 100). 

Sida: 101. How embarrassing! 

Text: Jack Higgins. Insändare. Han önskade sig pengar till ett Xbox men fick en rosa kofta av 

farmor istället. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke som får en rosa kofta i ett paket. 

Han har kort brunt hår och ser rådvill ut. Blå tröja (s, 101). 

Sida: 102-103. Shop till you drop 

Text: Handlar om Sophie Wilkins 14 år. London. Berättar om hennes favorit affär Zara. 

Hennes mamma tog med henne dit första gången. Sumitra Patel, 15 handlar också där. De 

anser att de behöver fashionabla ut. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett skyltfönster med 8 mannekängdockor. Alla är 

ljushyade och alla har blont hår. 6 kvinnliga och två manliga. De kvinnliga har läppstift och 

bröst (s, 103). 

Sida: 104-105. Clothes to die for 

Text: Fakta om kläder förr. Berättar om hur kvinnor och män hade det förr i tiden med 

korsetter och liknande. Påpekar tydligt att män också hade korsetter. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. Ett par platåskor (s, 104). 

Bild: illustration av texten. En ljushyad kvinna med rött hår i en håruppsättning. Hon står med 

en röd korsett på sig. Hon ser glad ut. ( motsägelsefullt mot texten) (s, 104). 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad man men kort brunt hår mustasch och 

skägg. En vit krage runt halsen och en röd jacka (s, 105). 
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Sida: 106-107. Mums top 

Text: en serie om carol som lånat sin mammas top på en fest, utav lov. Den blir förstörd av en 

pojke och de försöker köpa en ny en två olika butiker. 

Bild: illustrationer. Carol är ljushyad med långt blont hår. Kompisen Kim är mörkhyad med 

brunt lockigt hår. En Pojk är ljushyad med kort ljut brunt hår. Butiksbiträdet i den dyra 

butiken är vit, kort orange hår. Butiksbiträdet i secondhand affären är liten med kraftig 

kroppsbyggnad, ljushyad med kort brunt lockigt hår. Mamman är ljushyad, smal med kort 

blont hår. Läppstift (s, 106-107). 

1.9. Kapitel 9. Let´s talk Ireland. 

Sida: 108-109. Let’s talk Ireland 

Text: Dialog mellan Liz, Irländsk flicka som bor i Dublin och Stefan, Svensk student i Irland. 

Liz berättar om Saint Patricks day.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Två ljushyade flickor, båda har brunt hår med grön färg 

sprayat på det. De har ritat klöver i sina ansikten. Blå läppstift. Grön ögonskugga. Gröna 

tröjor (s, 109). 

Sida: 110-111. A letter to America 

Text: Brad skriver till sin vän Ben. Han skriver att han är på Irland och berättar som sin familj 

som emigrerande från Irland till Amerika. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett slott byggt av sten med en trädgård framför. Fint 

väder. Grönt gräs och en bäck (s, 111). 

Sida: 112-113. Kissing the Blarney stone 

Text: Faktaruta med info om the Blarney Stone. Sedan följer en illustrerad historia om hur 

stenen kom att heta som den gör. 

Text: Cormac drömde att om han pussade en sten skulle han bli en briljant talare. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad man (Cormac) med grått hår och grå 

mustasch ligger i sin säng med blått täcke. Han drömmer om sig själv som pussar en sten (s, 

112). 

Text: När han vaknade fann han en sten och pussade den. Han vann sedan ett fall i rätten. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Cormac igen, med historiska kläder. Puffiga ärmar, 

puffiga byxor, tights och cape. Han pussar på en sten och ett litet hjärta är mellan dem. Han 
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tänker på sig själv ståendes framför en ljushyad domare i peruk. I tanken har han en 

pratbubbla med text (s, 112) 

Text: Cormac blev orolig att andra skulle vilja pussa stenen så han murade in den i muren på 

hans slott. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En borg mur med två ljushyade män. En som är 

den gråhåriga gubben som pekar på muren och en som ser ut som Robin Hood med brunt 

lockigt hår. En pratbubbla ”here nobody can reach it” (s, 113). 

Text: hundra år senare ville drottningen av England att Cormacs son-son skulle ge henne 

slottet. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad förnäm dam (drottningen) med rött 

lockigt hår, röd klänning, säger till en ljushyad man (Dermot) med brunt kort hår och 

mustasch att om han är lojal till henne så ska han ge henne hans slott. Han säger att han är 

lojal (s.113). 

Text: Men Dermot (son-sonen) som hade talets gåva kom på flera ursäkter för att inte ge 

henne slottet. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Samma personer som i föregående bild pratar igen. 

Mannen säger till kvinnan att han inte kan ge henne slottet. En liten ljushyad kille står bredvid 

kvinnan. Han har kort ljust hår och mörka kläder (s.113). 

Text: I slutändan tröttnade drottningen och gick. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Samma personer igen. Mannen står framför ett 

slott. Lille pojken och kvinnan springer iväg ifrån slottet och hon säger: detta är typiskt 

Blarney, han menar aldrig vad han säger (s, 113). 

Text: Och så kom ordet ”blarney” att betyda något som är trevligt men troligen inte sant. 

Sida: 114-115. 4th may is fairy day! 

Text: de vanligaste irländska sagorna om feer 

Text: Information om svartalfer 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En manlig svartalf i grön hatt, bruna tröja och grå 

byxor, gröna skor (s, 114). 

Text: hur man skyddar sig mot feer. 
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Text: Information om troll. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. Ett manligt troll i svart hatt, gröna kläder (s.115). 

Text: information om alfer. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. En kvinnlig alf i grön klänning som sitter på en 

häst tillsammans med en igelkott (s, 115). 

Sida: 116. An Irish game 

Text: Information om en sport som heter ”hurling”. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tre ljushyade flickor som spelar en sport med klubbor. 

De har träningskläder på sig som består av kortärmad tröja och kjol. De spelar på en gräsplan. 

De har hjälm på sig (s, 116). 

Sida: 117. A hurling story 

Text: en berättelse om 2 pojkar som spelar hurling och bråkar och retas medvarandra. Ingen 

bild, 

Sida: 118-119. The Princess and the beggar 

Text: en historia om kungen av Connemara och hans dotter Colleen. Hon nekade många 

friare och blev tvingad att gifta sig med en tiggare. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. Kungen som är ljushyad, gråhårig men skägg och 

en krona. Han har en röd rock med vit kant. Prinsessan är ljushyad medlångt blont hår med 

krona. Hon har en grön klänning. 4 manliga friare står bakom prinsessan. Alla är ljushyade (s, 

118). 

Sida: 120-121. Irish limericks and jokes 

7 stycken skämt av olika slag. 3 av dem är illustrerade (i grön/vitt). 

Text: Limerick där en man från Peru äter sko. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad man med skägg som ligger i en säng 

och äter en håller en sko framför munnen och sover (s, 120) 

Text: En man från Bengal som klädde ut sig till ett käx och blev uppäten av en hund. 

Bild: Illustration a texten. Ingen bildtext. En ljushyad man med kort mörkt hår, mustasch och 

skägg. Utklädd till ett kex och en stor hund som håller på att äta upp mannen (s. 120). 
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Text: En man träffar en annan man och ska gissa hur många kycklingar den andra har. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Två ljushyade män som verkar prata med varandra, 

de har mörkt hår. Den ena håller i en väska med två fåglar i, den andra ser förvånad ut (s, 

121). 

Kapitel 10. Let’s talk space 

Sida: 122-123. Let’s talk space 

Text: Dialog mellan en lärare(man) och två elever (Robert och Gary). Eleverna kommer 

försent till lektionen för de tycker att det är långt från deras tidigare lektionssalar. Det tycker 

inte läraren som menar att det är långt mellan jorden och Pluto. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En bit av jorden ifrån rymden. Solen syns också (s, 

123). 

Sida: 124-125. The earth – 46 years old? 

Text: fakta om hur gammal jorden kan vara. Istället för att säga att jorden är 4 600 000 000 år 

säger de 46 år för att det ska vara greppbart. Faktaruta med fakta om rymden.  

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext.  En tidslinje där de visar när liv uppkom på jorden 

i förhållande till den 46 åriga jorden. Människan kom för 4 timmar sedan och illustreras som 

en ljushyad man, en ljushyad kvinna och ett ljushyat barn (s, 124-125). 

Sida: 126-127. Messages to outer space 

Text: Historian kring rymdfarkosterna Voyager 1 och 2 och vad forskarna skickade med 

dessa rymdfarkoster. Till exempel bilder, videor och musik. 

Bild: illustration. Bildtext:  Image to show the aliens what we look like. En svartvit bild av en 

man och en kvinna. De är helsvarta och ser bara konturerna av dem. Kvinnan har en bebis i 

sin mage. Symbolerna för man och kvinna är bredvid respektive människa och längangivelser 

(s, 126). 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: American scientists with the discs which were placed aboard 

Voyager 1 and Voyager 2.  Två ljushyade forskare i vita kläder som förbereder en disk som 

ska med Voyager. En Amerikans flagga ligger framför dem (s, 127). 

Sida:128. Space mail 

Text: Utformat som ett mail. Det ska verka komma ifrån en utomjording som skickar till en 

annan utomjordning om våra Voyager 1 och 2 farkoster.  
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Bild: Fotografisk bild. Bakgrunden är svart och 3 planeter finns med. Jorden, Jupiter och 

Uranus (s, 128). 

Sida: 129-130. Reach for the stars! 

Text: Information om Christa McAuliffe som tillhörde besättningen på The Challanger som 

exploderade 1986.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Bild på 4 personer som är i ett utrymme tillsammans. 

Kvinnan närmast i bild är ljushyad, har brunt lockigt hår och ser ut att sväva i rummet. Hon 

har en blå Nasa overall på sig. De andra två som är tydligt synliga är också ljushyade med 

samma overall. En man och en kvinna. Fjärde personen går inte att urskilja (s, 130). 

Sida: 131-134. The ultimate adventure holiday. 

Text: en påhittad resa genom vårt solsystem. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: The sun. Solen (s, 131). 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Mercury. En del av planeten Merkurius (s, 132). 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Mars. En del av planeten Mars (s.133).  

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Saturn. Saturnus (s, 134).  

Sida: 135. I am an astronaut 

Text: Låt text från låten I am an astronaut.  

Bild: Illustration. Ingen bildtext.  En ljushyad pojke utklädd till astronaut står med en flagga 

på en asteroid eller komet bland en massa stjärnor (s, 135). 

2. Happy. Årskurs 8 

Kapitel 1. Let’s Talk Family 

Sida: 4. Let´s Talk Family 

Text: Dialog mellan Jenny och Pam som är Mor och dotter. De bråkar om vilka kläder dottern 

har på sig. Ingen bild. 

Sida: 5. Mother and daughter 

Text: Text skriven av en kvinnlig elev om sin mamma som förbjuder henne att göra saker hon 

vill. 
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Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Två mörkhyade kvinnor som sitter i en soffa. En äldre 

kvinna med mörkt svart hår som är långt och uppsatt. Hon håller om en yngre flicka med svart 

hår, bruna ögon och grönt linne (s, 5). 

Sida: 6-7. What are you parents like? 

Text: Ett frågeformulär som Happy utformat där eleverna ska fylla i sin workbook med 

påståenden som står i boken. Det står och 4 korta skämt där föräldrar är inblandade.  

Bild: Bakgrunden på båda sidor är kakel från ett badrum och en pojkes huvud syns. Han är 

ljushyad, har kort svart hår och har hörlurar på sig. Han blundar och ligger i ett badkar (s.6-7). 

Sida: 8-9. They Make Me Blush! 

Text: Happy har frågat ungdomar om saker föräldrar gör som är pinsamt.  

Text: Insändare från Damien, 15, England: Hans pappa försöker hjälpa honom i skolan. 

Text: Insändare från Grishma, 14, Wales: Hennes pappa hämtade henne inne på ett disco. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad man skriker. Han har mörkt brunt hår, 

glasögon, pyjamas och en rock över. Fem ljushyade personer tittar på honom. Alla ljushyade 

varav 2 flickor och tre pojkar. Pojkarna har kort hår och flickorna långt. En flicka har 

klänning den andra byxor och långärmad tröja. Pojkarna har långärmade tröjor och byxor (s, 

8). 

Text: Insändare från Wesley, 14, Kanada: Hans pappa är en hippie och tror han är cool. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad man med långt svart hår, solglasögon 

och ett halsband med ett peace märke, gör peace tecknet med sina fingrar och har trumpinnar i 

andra handen. Han har en grön tröja och lila byxor med röda blommor på. Det står ”Yeah 

Peace” vid honom. Det står en pojke på andra sidan som ser arg ut. Han är ljushyad, har kort 

brunt hår, vit långärmad tröja och blå byxor. Han ser ut att dra sig i håret (s, 9). 

Sida: 10-12 My Parents know what is Best for Me! 

Text: Happy Intervjuar två indiska flickor som bor i Mumbai. Shashi, 15 år och Gita 14 år. 

De pratar om vad indiska flickor gör på fritiden, att de inte får dejta och att de blir bortgifta i 

arrangerade äktenskap. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: En Indisk bröllopsceremoni. Två par mörkhyade händer syns. 

Ett par kvinnliga händer med rödmålade naglar, henna utsmyckningar på fingrarna och massa 

armband i guld. Hon har röda kläder som är utsmyckade med gulddetaljer. Kvinnan håller i en 
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kopp och häller något i mannens händer. Mannen har inget på sina händer förutom en silvrig 

armbandsklocka. Han har vita kläder (s, 11). 

Sida: 13-15. Barnardo’s gave me my life 

Text: Historien om Thomas Barnardo. Född i Dublin 1845. Var inte intresserad men blev 

pånyttfödd kristen. I sin ungdom blev han förfärad över hur de hemlösa barnen blev 

behandlade i London och startade en egen skola och hem för pojkar. Efter sju år hade han mer 

än ett dussin hus för pojkar och öppnade även ett för flickor. Organisationen finns kvar idag. 

Bild: Fotografisk bild, svart/vitt. Bildtext:  © Barnardo’s image archives. En ljushyad man 

med kort mörkt hår står i mitten mellan två bänkrader. Han har skjorta slips och vit rock. Och 

håller något han visar för de 16 pojkar som sitter vid bänk radera. Alla ljushyade med kort 

mörkt hår. Pojkarna arbetar med att laga eller göra skor (s, 13). 

Bild: Fotografisk bild, svart/vitt. Bildtext:  © Barnardo’s image archives. Två ljushyade 

pojkar med kort mörkt hår, mörka ögon och trasiga kläder sitter bredvid varandra (s, 15).  

Sida: 16-17. Are you a normal teenager? 

Text: Utformad som ett test med tre svarsalternativ. 

Text: En dag kommer du hem från skolan och din mamma har städat ditt rum. Vad gör du? 

Bild: Illustration texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke står och drar sig i sitt korta hår och 

ser arg ut. Han har en svart långärmad tröja med en vit döskalle på, blå byxor. Mamman står 

bredvid en nybäddad säng med blått överkast och en nalle på. Hon är ljushyad, har blont kort 

hår. Klänning och ett förkläde. Hon håller i en mopp och har tofflor på sig (s, 16). 

Text: Du shoppar med en vän som kommer köpa en dyr jacka. Du tycker jackan är ful och 

passar inte alls. Vad gör du? 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad flicka med långt brunt hår som är 

uppsatt, står med handen i munnen och ser förvirrad ut. Hon har en vit t-shirt och blå byxor, 

mörka skor. En ljushyad flicka med kort blont hår står och ser väldigt nöjd ut med sin orange 

jacka med lila blommor på. Hon har blå byxor och röda skor (s, 16). 

Text: Du är ute med dina vänner när din mamma kommer mot sig och ger dig en stor kram 

och en puss. Vad gör du? 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort brunt hår, blårutig 

skjorta och blå byxor, blir upplyft av sin mamma och han tycker inte om det. Mamman är 
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ljushyad och har lockigt uppsatt blont hår, rosa blus, brun kjol och vita högklackade stövlar. 

Hon ger sin son en puss på kinden och ett hjärta är mellan dem.  Tre pojkar, som är grå, står i 

bakgrunden och pekar och skrattar (s, 17). 

Kapitel 2. Let’s Talk incredible 

Sida: 19-19. Let’s talk incredible. 

Text: Happy intervjuar Tom och Eva. Det handlar om en skola i Tyskland där eleverna inte 

behöver gå till lektioner, ha prov och lärare och elever anses vara likvärdiga. Eleverna röstar 

om vilka regler som ska finnas. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Bakgrunden på hela sidan är en klar blå himmel. 

Nederst syns händer, som är uppsträckta i luften. Cirka 13 stycken (s, 19). 

Sida: 20-21. My dad’s a magician. 

Text: Harry, en skolelev från England, skriver om sin pappa. Han skriver att hans 

klasskamraters pappor jobbar på en bank är polis eller mekaniker. Harrys pappa är magiker 

och det tycker Harry är pinsamt. Han skriver att det är synd att hans pappa åker iväg för att 

jobba men att han och hans mamma följer med ibland. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En svart hatt som hålls av en hand med vita handskar. 

Den andra handen håller en trollstav över hatten. I bakgrunden syns ett lila glittrande draperi 

(s, 21). 

Sida: 22-24. The Tricks that went wrong. 

Text: en berättelse om en trollkarl vid namn William Ellsworth Robison som utgav sig för att 

vara en kinesisk trollkarl som hette Chung Ling Soo. Han dog framför sin publik när ett 

magitrick gick fel.  

Bild: Fotografiskt bild. Ingen bildtext. Fotografi på en poster eller reklambild för ”Chung 

Ling Soo and his marvelous tricks”. En Ljushyad man är avbildad fem gånger, klädd i 

traditionella kinesiska kläder från 1800-talet (s, 23).  

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Pipan på en pistol och en kula som skjuts iväg tillsammans 

med ett ljussken ut pistolmynningen (s, 24). 

Sida: 25-27. Super intelligence 

Text: Handlar om Ramond Babbitt en autistisk man i filmen Rain Main och hur autistiska 

savanter fungerar. 
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Bild: Fotografisk bild. Bildtext: From the movie Rain Man with Dustin Hoffman and Tom 

Cruise. En stillbild från filmen Rain Man där Dustin Hoffman, en ljushyad man med kort 

mörkt hår, vit skjorta och grå kavaj står vid ett casino bord. Bredvid honom står Tom Crusie 

också en ljushyad man med kort mörkt hår i samma kläder (s, 26-27). 

Sida: 28-29. Records…Records 

Text: Sju rekord av olika slag. 

Text: Arvind Pandya från India har ett rekord i att springa baklänges. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext.  En mörkhyad man med mörkt kort hår, vitt linne 

och svarta shorts, mörka skor. Springer över en grön karta av Nord Amerika (s, 28). 

Text: Dustin Phillips har rekordet i att dricka ketchup med sugrör. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort brunt hår, blå 

långärmad tröja, svarta byxor och skor, står och håller i en ketchupflaska med ett sugrör i. 

Han ser illamående ut (s, 29). 

Text: Kan du äta en doughnut utan att slicka dig om läpparna? 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort blont hår, blå skjorta 

och svarta byxor och skor, stoppar en doughnut i munnen och ser arg/koncentrerad ut (s, 29). 

Text: Största tuggummibubblan gjord är 58,4 cm. 

Bild: illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad flicka med långt blont hår, uppsatt i en 

hästsvans, grön kortärmad tröja, blå kjol och röda strumpbyxor, blåser en jättestor rosa 

tuggummibubbla ut munnen (s, 29). 

Sida: 30-31. The one that got away. 

Text: Från Story chest- 100 Bedtimestories av Jan Mark. Malcom har blivit tillsagds av sin 

fröken Mrs Cooper att ta med något intressant till skolan.  

Bild: Fotografisk. Ingen bildtext. Ett klassrum med en pojke längst fram. Han är ljushyad, har 

kort brunt hår. Bakom honom sitter en ljushyad pojke med kort brunt hår. Tre pojkar till och 

en flicka syns bakom, alla ljushyade med kort hår. En mörkhyad flicka sitter snett bakom den 

första pojken. Kort mörkt hår. Ala barnen har skoluniform bestående av blå skjorta med röd 

slips och mörk kavaj (s, 31). 
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Kapitel 3. Let’s Talk Australia 

Sida: 32-33. Let’s Talk Australia 

Text: Dialog via telefon mellan Jenny som bor i Sydney, Australien och Emma som bor i 

England. Det är jul. De pratar om vädret i respektive land. Det regnar i England och är soligt i 

Australien. De pratar om tidsskillnaden och vilken mat de äter för att fira jul. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Väldigt många människor på en strand vid havet. Fem 

personer närmst i bild har tomteluva på sig (s, 33). 

Sida: 34-35. Adventures of a backpacker 

Text: Utformat som ett mail från Mike till sin mamma och pappa. Han berättar om sin resa 

till Australien. Att han varit vid Ayers Rock och kättrat på den även fast aboriginerna inte vill 

att man gör det. Han vill att hans föräldrar ska skicka mer pengar. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Flygbild av operahuset i Sydney, dagtid (s, 34).  

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Två gula vägskyltar. En med en haj på där det står att man 

inte ska bada. Den andra med en känguru på och att de förekommer 10 km framåt (s, 34). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En krokodil med öppen mun (s, 35). 

Bild: Fotografisk bild med en illustration på. Ingen bildtext. Fotografi på Ayers Rock, dagtid. 

En runt illustrerad bild i övre högra hörnet på fotografiet föreställande Ayers Rock där det står 

” I climbed Ayers Rock” (s, 35). 

Sida: 36-38. Dreamtime 

Text: Fakta om aboriginerna och deras tro på hur Australien skapades och varför 

ursprungsbefolkningen gör kroppsmålningar och målar på sten.  

Bild: Eventuellt ett fotografi av en vägg målning eller en illustration. Föreställer ca 25 

mörkhyade aboriginer som är kroppsmålade tillsammans med djur förknippade med 

Australien (s, 37).   

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: A boy being prepared for his dhapi (initiaton ceremony). 12 

personer, mörkhyade, mest troligt aboriginer. En pojke sitter i mitten blir kroppsmålad och 

påklädd av tre andra män. Personer i bakgrunden står och tittar på.7 män, 1 kvinna (s, 38). 

Text: Faktaruta med hur aboriginernas kultur är idag. Den är hotad och riskerar att försvinna 

helt. 
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Sida: 39-41. Ned Kelly: Hero or Villan? 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext:  From the movie ’Ned Kelly’ With Laurence Kinlan, Orlando 

Bloom and Heath Ledger. Stillbild från en film där två män står med skjutvapen. Båda är 

ljushyade och har kort brunt hår. De är klädda i mörka kläder och är i en skog (s, 39). 

Text: Berättelsen om Ned Kelly som är en legendarisk man i Australien. Han levde ett tufft 

liv som slutligen innebar att behövde stjäla för att klara sig. Han stal däremot bara från de 

rika. Vissa ser honom som en hjälte och andra som kriminell men han är en nationell symbol 

för Australien.  

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: From the movie ’Ned Kelley’ with Laurence Kinlan, Orlando 

Bloom and Heath Ledger. Stillbild från filmen där Heath Ledgers karaktär, en ljushyad ung 

man med kort mörkt hår, mörka kläder, blir bortförd av tre ljushyade polismän (s, 41). 

Text: En faktaruta om en film gjord om Ned Kelly.  

Sida: 42-45. Walkabout 

Text: Utdrag från boken Walkabout av James Vance Marshall. Handlar om hur tre barn 

reagerar när de möter något nytt. Två är amerikaner och en är aborigin. De träffas ute i 

vildmarken. De tycker inte han ser ut som en Amerikans neger (detta tas upp i 

lärarhandledningen som ett samtalsämne för diskussion). Berättelsen kretsar kring deras första 

möte med varandra och slutar med att de amerikanske barnen springer efter aboriginen och 

vill följa med. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett australiensiskt landskap med orange, torr terräng 

och träd. Blå himmel med vita moln (s, 42-43). 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Wait for us. En bild på Australiens natur med små berg i 

mitten. Det tycks vara solnedgång (s, 45).  

Sida: 46-47. Waltzing Matilda 

Text: Låttexten till en Australiensk folkvisa, vilket inte står i texten utan jag sökte fram den 

på internet. Visan handlar om en arbetare som sitter vid en bäck. Ett får kommer för att 

dricka. Mannen tar fåret men blir upptäckt. Han dränker sig i bäcken istället för att bli tagen, 

sedan spökar han där.  

Bild: illustration av folkvisan. Ingen bildtext. En man, arbetaren, är avbildad som en ljushyad 

äldre man med grått hår och skägg. Han har brun hatt och brun rock samt mörk underdel. Han 

stoppar ett får i sin väska där han står under ett träd. En annan man rider på en vit häst. Han är 
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gråhårig med grå mustasch och en brun hatt. Han har en blå och vit randig skjorta med blå 

byxor och mörka skor. Han ser väldigt arg ut. Bakom männen är en bäck och en skog (s, 46-

47). 

Kapitel 4 Let’s talk getting around 

Sida: 48-49 Let’s talk getting around 

Text: Dialog mellan Happy och Colin Farell-Jones. En van resenär, upptäckare och författare. 

Han berättar lite om några resor han gjort och när has bok är klar.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Fyra personer i orange flytoveraller åker i en fors. Man 

ser dem bakifrån. Alla har kortklippt mörkt hår. Två av dem är troligen män då man ser 

antydan till ansiktsbehåring. Tre av dem är ljushyade och den fjärde ser man ingen hud på (s, 

48). 

Sida: 50-52. Having your own car 

Tre tonåringar berättar för happy om sina bilar och varför de behöver dem. 

Text: Natalie, 17, från Kalifornien kör en Thunderbird. Hon berättar om hur hon fick den och 

varför hon har den. 

Text: Kevin, 18, Skottland. Kör en Porsche. Han berättar om varför han behöver den. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En närbild på vad verkar vara ett baklyse på en äldre, 

klassisk, bil. Bilen är blå. Bakgrunden är blå (s, 51). 

Text: Sharon, 18, Australien. Hon har en liten Toyota och hon berättar varför hon behöver 

den. 

Sida: 53-55 In the wild, wild west. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. Två män med hatt, kör häst och vagn på plan terräng. 

Fem hästar syns på bilden och det är skymning eller soluppgång (s, 53). 

Text: Historien om Charlie Parhurst. Han anses vara en av de bästa diligenserna i 1800-talets 

Amerika. När han dog 1879 upptäckte läkarna att han var en kvinna. 

Text: Historien om Australiensaren Black Bart. Han rånade diligenser men aldrig 

passagerarna. 
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Bild: Illustration. Ingen bildtext. En man, ljushyad i bruna kläder, kör en diligens. Han piskar 

på två hästar som springer fort. En flicka sitter i diligensen. Hon är ljushyad, långt ljust hår 

och skriker. Väskorna på diligensen håller på att ramla av för de kör så fort (s,55). 

Text: Tips till de som ska åka med diligens publicerade i The Omaha Herald 1877. 

Bild: Illustration av ett av tipsen i texten. Ingen bildtext. En bruns diligens dragen av en brun 

häst. Inne sitter en ljushyad man med grått hår, skägg och en hatt, spottar i motvind och får 

spottet i sitt ansikte. Han har en blå tröja. Ett träd som böjer sig i vinden (s, 55). 

Sida 56-57. Hot Weels 

Text: Handlar om Susan från Syd Afrika. Hon kör tävlingskör dragsters. Lite fakta om hur 

sådana bilar fungerar och hur det är att köra dem. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen Bildtext. En röd dragster bil på asfalt, berg i bakgrunden och blå 

himmel med vita moln (s, 57). 

Sida: 58-59. The rocket 

Text: Historien kring den första tågresan med passagerare i England som också blev det 

första järnvägsrelaterade dödsfallet. 

Bild: Illustration. Ingen Bildtext. Ett lokomotiv på en järnvägsräls. Tillhörande text: 

”Locomotive engine. Constructed by ness r.stephenson c. newcastle upon tyne. Cylinder5. 

Diameter 17. 1829. ” (s, 58). Texten väldigt liten och svårläst. 

Sida: 60-61. Real walking. Thanks for nothing! 

Texter om saker människor gjort som innehåller promenera eller gå på något vis. 

Text: En man som hette Davis lämnade sitt hem i USA och gick runt jorden. 

Bild: Illustration av texten. Ingen Bildtext. En ljushyad man med grått hår och mustasch, gul 

tröja och mörka byxor går runt ett jordklot (s, 60). 

Text: En man som hette Plennie gick baklänges från Kalifornien till Turkiet. 

Bild: En ljushyad man med kort brunt hår, grön t-shirt och mörka shorts, röda skor. Går 

baklänges (s, 60). 

Text: En man som hette Johann från Österrike gick från Wien till Paris på sina händer. 

Bild: Illustration av texten. Ingen Bildtext En ljushyad man med kort ljust hår som går på 

händerna. Grön långärmad tröja och blå byxor. Bruna skor (s, 60). 
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Text: En man som hette Joe gick på styltor genom hela U.S.A. 

Bild: Illustration av texten. Ingen Bildtext En ljushyad man med kort brunt hår som går på 

styltor. Han har en långärmad lila tröja och blå byxor samt röda skor (s, 60). 

Text: En fransk man som hette Henri gick 3,4465 meter på lina. 

Bild: Illustration av texten. Ingen Bildtext. En ljushyad man med svart basker på huvudet och 

svart mustasch, vit/svart randig tröja, svarta byxor och röda skor. Han går på lina och håller en 

baguette i ena handen (s, 60). 

Sida: 62-63. The Christmas gift 

Text: Utdrag från The Oxford book of Christmas stories av Hugh Oliver. Ett barn föds, till en 

åldrande man och kvinna, en vinternatt i Canada. En frusen främling knackar på dörren och 

blir inbjuden av mannen. Kvinnan föder ett dött barn, en liten pojke. Mannen hämtar barnet 

och främlingen ber att få hålla honom. Främlingen gungar och pussar på barnet som vaknar 

till liv. Han säger att barnet inte var dött eftersom det aldrig hunnit leva. Främlingen lämnar 

sedan familjen utan att lämna spår i snön. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett fönster med ett levande ljus brinnande innanför, 

kvällstid. Fönstret är täckt med snö och is (s, 62).  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En röd lysande julstjärna i papper hängande från en 

sladd (s, 63). 

Kapitel 5. Let’s talk history 

Sida: 64-65. Let’s talk history. 

Text: dialog mellan fyra personer, Sarah och John, Peter och fred. Sarah frågar sina kompisar 

i vilken tid de skulle vilja leva om de fick välja. Alla killar valde olika eror men motiverade 

med att det hade med maten att göra. De ville äta den maten de åt då. Sarah blir sur för hon 

har varit hos tandläkaren och får inte äta förrän klockan tre. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Påminner om en målning från barocken, föreställande massa 

mat såsom hummer, vindruvor, apelsin, kött med mera (s, 64). 

Sida: 66-67 The gunpowder plot 

Text: En serie. Handlar om den engelska kungen på 1600 talet. Han var inte populär och han 

hatade katoliker. Serien är en kort beskrivning av Guy Fawkes försök att mörda kungen. 
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Bild: Illustrationer. Ingen bildtext. Tio personer syns tydligt i serien. Alla är ljushyade och 

troligen män (s, 66-67).  

Sida: 68-69 The Gunpowder plot 

Text: utformat som två tidningssidor. En är Katolsk och en är protestantisk. De beskriver Guy 

Fawkes mordförsök ur två olika perspektiv. 

Bild: Illustrationer. Ingen bildtext. Två bakgrundsbilder för att få texten att se ut som 

tidningar (s, 68-69) 

Sida: 70-72 The great fire of London 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Män och kvinnor är avbildade i ett rött landskap som står i 

lågor. Det är ett samhälle med äldre hus med halmtak. De flyr i båtar. Två kvinnor är synliga 

och 15 män samt två barn. Med tanke på Kapitlets namn kan man anta att det är London det 

rör sig om och att personerna är ljushyade(s, 70). 

Text: Utformat som ett testamente från Jack, 1737. I testamentet framgår det att det var Jack 

som startade den stora branden i London 1666. 

Sida: 73- 75. Christmas in Trenches 

Text: Faktaruta om hur första världskriget började. 

Text: utformat som ett brev Från kapten Michael Halstead, skrivet tills hans mor och far. 

Michael berättar om julen 1914 då tyskar och engelsmän slutade att kriga med varandra tid 

och möttes mellan skyttegravarna. De skakade händer, spelade fotboll och sjöng innan de 

återgick till sina sidor och fortsatte kriga. En soldat blev klippt och rakad av en annan soldat 

från motsatt sida. Michael dog den 10:e Mars 1915. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Svartvitt fotografi på två manliga soldater i en 

skyttegrav. Den ena soldaten ger den andra en rakning. De är båda ljushyade, i armékläder (s, 

75). 

Sida: 76-77. Do you know any famous people? 

Text: utformat som en arbetsuppgift där beskrivningar av personer ska matchas ihop med 

namn i en ruta. Av de historiska personerna är 4 kvinnor och 8 män. 

Text: Beskrivning med illustration. Han hade sex fruar, dödade två och skilde sig från två. En 

överlevde honom. Hans tredje fru dog i barnsäng och när kungen dog begravdes han bredvid 

henne. 
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Bild: Illustration. Ingen bildtext. En Man med historiska kläder som ser kungliga ut. Han är 

ljushyad med mörkt skägg. Han ser arg ut med armarna i sidorna (s, 76). 

Text: Beskrivning med illustration. Efter att ett äpple föll på hans huvud upptäckte han 

gravitationskraften. Han uppfann även ett teleskop och förklarade planeternas omlopp kring 

solen. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En ljushyad man med grått hår och mustasch sitter under ett 

äppelträd och får ett äpple i huvudet. Han har historiska kläder på sig (s, 76).  

Text: Beskrivning med illustration. Hon reste genom Ryssland under Krimkriget där hon blev 

en sjuksköterska. Hon kallades” kvinnan med lampan” och hon uppfann många sjuksköterska 

tekniker. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En ljushyad kvinna med huckle på huvudet. Hon bär på en 

oljelampa. Hon har en långärmad vit klänning. Brunt, långt uppsatt hår (s, 76). 

Text: Beskrivning med illustration. Han skrev alla typer av pjäser. Komedier, tragedier och 

historier. Han är begravd i Stratford-upon-Avon. Vissa tycker att han är den största författaren 

genom historien. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En ljushyad man med kort brunt, skägg och mustasch. Står 

med historiska kläder och håller i en döskalle (s, 77).  

Kapitel 6. Let’s talk friends 

Sida: 78-79. Let’s talk friends 

Text: Dialog mellan Happy, Cathy och Barry (15år) som är från Australien. De berättar att de 

är bästa vänner, trots att de är pojke och flicka. De har dessutom aldrig träffats på riktigt, bara 

på internet. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad flicka står i rugbykläder med en rugby boll. 

Hon har långt utsläppt hår, brunt. Hon står nerhukad med bollen i marken (s, 78). 

Sida: 80-82. Problems, Problems… 

Text: Brev till Happy från Nya Zealand. 

Text: Från Ruth, 15. Hennes pappa har fått en befordran på jobbet som alla är glada över. 

Men det innebär att hon måste flytta. Vad ska hon göra? 
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Text: Från Tom, 14. Hans bästa vän Tom har börjar umgås med andra människor och det går 

sämre för honom i skolan. Vad ska han göra? 

Text: Från Kerry, 15. Hon har skaffat en pojkvän som hon gör allt med. Hennes bästa kompis 

Holly är svartsjuk för att pojkvännen tar så mycket tid och har sagt att Kerry måste välja vem 

hon vill umgås med. Vad ska hon göra? 

Text: Från Joe, 16.  Hans kompis Scott är tillsammans med en tjej som han är väldigt kär i 

men Joe fick höra av en annan kompis att flickvännen inte är så kör i Scott. Hon bara utnyttjar 

honom. Vad ska han göra? Ska han berätta för sin kompis? 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En grupp ungdomar står på en brygga vid vatten. Det är 

skog i bakgrunden och blå himmel. Det är 7 flickor och 6 pojkar. Alla är ljushyade. Flickorna 

har baddräkt eller bikini på sig och pojkarna badshorts (s, 81). 

Text: Svar till Ruth. Hon kommer få nya vänner och hon kan behålla de gamla hon har också. 

Allt kommer bli bra. 

Text: Svar till Tom. Han ska prata med sin kompis att han inte ska slösa bort sin chans till 

utbildning. De tycker också att han bör prata med någon i skolan. 

Text: Svar till Kerry. Hennes kompis Holly verkar inte vara en bra kompis eftersom hon 

tvingar henne att välja. Riktiga vänner stannar kvar ändå. 

Text: Svar till Joe. Han måste berätta för Scott. Ibland måste man göra saker som är svåra om 

man är en riktig vän. 

Sida: 83-84. CUl8r  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En halvbild på en flicka som ligger i gräset och tittar på 

sin mobil. Hon är ljushyad med långt blont hår. Det är ett träd i bakgrunden (s, 83). 

Text: Sms konversation mellan Tom, Sophie och Jane. Flickorna ska på fest och undrar om 

Tom ska följa med. De använder förkortningar och ”SMS-språk” 

Sida: 85-87. Just friends? 

Text: Happy har åkt till Norra England för att prata med tonåringar i det multikulturella 

samhället Bradford om hur det är att vara vänner med någon av motsatt kön. 
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Text: Jeeta, Från Indien, 15 år. Hon berättar att hon inte får lov att träffa pojkar för sina 

föräldrar men det gör hon i alla fall. Flickor och pojkar kan vara vänner men hon vill bara 

vara med andra pojkar från Indien, inte vita eller svarta. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En mörkhyad flicka med långt utsläppt svart hår, 

närbild (s, 85).  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En mörkhyad flicka med uppsatt och flätat svart hår, 

närbild (s, 86). 

Text: Gillian, Jamaikans/Engelsk, 15 år. Hon tycker det är okej att vara kompis med killar, 

hon har själv en kille som bästa vän. Men hon tycker inte hon är mogen nog för att umgås 

med en kille själv ännu. 

Text: Wasim, från Pakistan, 15 år. Hans familj tycker inte att pojkar och flickor kan vara 

vänner. Man ska respektera flickor. Men han umgås inte med dem på fritiden.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En mörkhyad pojke med kort svart hår, närbild (s, 87). 

Sida: 88-91- Watching a murder 

Text: Utdrag från boken Tom Sawyer av Mark Twain, 1876. Tom Sawyer och Huckleberry 

Finn har blivit vänner och befinner sig på en kyrkogård mitt i natten. De blir vittne till ett 

mord. De bestämmer sig för att aldrig berätta vad de sett. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen Bildtext. Månen lyser i natten på en molnig himmel. Konturerna 

av ett träd utan löv och en gravsten syns (s, 89). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Konturerna av två personer, en pojke och en man, syns 

där de står i skymning eller gryning. En himmel syns bakom dem och de är helt svarta av 

skugga (s, 91) 

Sida: 92-93. Are you a perfect friend? 

Text: utformat som ett test för att ta reda på om man är en bra vän. 6 frågor med fyra 

svarsalternativ var. 

Text: Din bästa vän har varit borta från skolan och har missat viktigt arbete, Gör han/hon sitt 

arbete kommer hen få bättre betyg än dig. Vad gör du? 

Bild: Illustration av frågan. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort ljust hår sitter framför 

en dator och skriver. Han har grön skjorta, mörka byxor och bruna skor (s, 92). 
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Text: Din bästa vän har en ny frisyr som verkligen inte passar hen. Hen tycker att den är 

väldigt snygg men du vet att hen ser dum ut. Vad gör du? 

Bild: Illustration av frågan. Ingen bildtext. Två ljushyade flickor står bredvid varandra. En har 

kort lockigt rött hår, orange tröja, blå byxor och gröna skor. Den andra har långt blont hår, 

blått hårband, rosa tröja och gråunderdel. Hon med rött hår är glad, blondinen ser förfärad ut 

(s, 92). 

Text: Din bästa vän tycker att han/hon är väldigt bra på att sjunga och vill vara med i en 

talangjakt på skolan. Du vet att hen inte kan sjunga och kommer göra bort sig. Vad gör du? 

Bild: Illustration av frågan. Ingen bildtext. En ljushyad pojke står och sjunger. Han har kort 

brunt hår, vit tröja och mörka byxor (s, 93). 

Text: Du och din bästa vän är ute och shoppar. Ni ser båda en jacka du gillar. Vad gör du? 

Bild: Illustration av frågan. Ingen bildtext. Två flickor, ljushyade, står och drar i en röd jacka 

åt var sitt håll. De är arga. Den ena har långt brunt hår och den andra långt ljust hår. De har 

grå kläder på sig (s, 93). 

Sida: 94-95. Ex Poser 

Text: Från ”Unmentionable” Av Pauls Jennings. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En ljushyad flicka med långt blont hår är bredvid en apparat 

som verkar vara en lögndetektor, en pil pekar på ordet lögn (s, 94). 

Text: En person pratar o skolan. Två personer som är riktiga snobbar med blå ögon och blont 

hår, den ena heter Sandra Morris. Boffin har uppfunnit en lögndetektor och en av snobbarna, 

Sandra, har ställt upp på att prova den.  Personen som ställer frågorna försöker sätta dit henne 

genom at ställa pinsamma frågor. Det visar sig att hon är kär i honom som ställer frågorna. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Lögndetektor där pilen visar på ordet sanning. En röd lampa 

verkar lysa och det kommer hjärtan ur maskinen (s, 95). 

Kapitel 7. Let’s Talk New York 

Sida: 96-97. Let’s talk New York. 

Text: Dialog mellan Peter, Dan och Jim. Jim är en Amerikans elev i en engelsk skola. Han 

ger de engelska eleverna fakta om New York mot betalning. Han blir snuvad på pengarna 

men säger då att hälften av det fakta han gav är felaktig men han berättar gärna vilken som är 

sann mot betalning. 
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Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Urban miljö, trafik, med en gul taxibil som det står 

NYC taxi- det är i New York. En mörkhyad man på cykel skjutsar en ljushyad kvinna i en 

vagn bakom sig. Skyltar med Mc Donalds, och människor på trottoaren samt billboards syns i 

bakgrunden (s, 97). 

Sida: 98-100. An Englishman in New York 

Text: utformat som vykort skrivna av Mark som åkte till New York ett år och lovade skriva 

till sina vänner.  

Text: Vykort där han berättar att han kommit dit och att hans farbror och faster (antagligen 

inte släkt) hämtat honom från flygplatsen. 

Text: Han berättar att han sett frihetsgudinnan och att han varit på 5th avenue och ska till 

broadway 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tillhör vykortet. En massa med människor på 

trottoaren. Reklam för teater på byggnaderna – antagligen är det broadway (s, 98). 

Text: Broadway var fantastiskt. Han har varit i central park, Time Square och ska senare till 

Chinatown. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tillhör vykortet. En stor gräsmatta med massor av 

människor liggandes. Skyskrapor i bakgrunden och träd. Antagligen Central Park (s, 99).  

Text: Han berättar att ha varit på museum och att han senare ska till en Jazz klubb i Harlem. 

Text: Chinatown var fantastiskt. Han var också i Empire State Buildning. 

Bild: Fotografiskt bild. Ingen bildtext. Tillhör vykortet. En bild på en gata med 

höghusbredvid. Det är reklamskyltar på husen med asiatisk skrift på. Antagligen är det China 

Town (s, 100). 

Text: Sista dagen i ”the big apple”. Han har varit så upptagen att han glömt skicka vykorten 

och får ge dem när han kommer hem. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Tillhör vykortet. Ett rött äpple på en grön bakgrund (s, 100). 

Sida: 101-103. A New York School 

Text: Happy har besökt en skola i Queens, New York, för att se hur det är att gå i skola där. 

De skriver att lärare går med walkie-talkies på rasterna för att hålla koll på elever. En annan 
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man går beväpnad för att hålla koll. De har metall detektorer som eleverna måste gå igenom. 

De första eleverna som kommer tillhör marschmusikbandet.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen Bildtext. Två metalldetektorer som en massa elever går igenom. 

Antagligen är det skolan i Queens som beskrivs i texten (s, 102-103.  

Text: 4 citat från en elever om vad de tycker om skolan. Nadia Mustafa, 16 år. Bobby Puente, 

15 år. Rick Oldenwald, 16 år. Sara Song, 16 år. 

Sida: 104-105. The golden door of America 

Text: Information om frihetsgudinnan och bakgrund till statyn. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Frihetsgudinnan i halvbild mot en blå himmel (s, 105). 

Sida: 106-109. Ground Zero 

Text: fakta om vad som hände den elfte september i New York. Sedan följer en skildring av 

Brandmannen Dan och hans fru Jeans, dag den elfte september 2001. Jean jobbade i det norra 

tornet men överlevde och hjälpte till på en brandstation. Dan letade efter henne och trodde 

hon var död. De återförenades senare. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. 4 brandmän, 1 mörkhyad, 1 ljushyad och två okänd 

hudfärg, står med ryggen mot kameran. Dit de tittar är det rök och det går inte se långt. Det 

ligger bråte på marken. Antagligen tagit efterflygplanen kört in i World Trade Center. En 

mörkhyad man står.(s, 107) 

Sida: 110-111. New York, New York 

Text: Låt text till New York New York av Ebb-Kander. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. Bakgrund till båda sidorna är en bild på (troligen) New 

Yorks stadssiluett på kvällen med the Brooklyn bridge. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Frank Sinatra. Närbild på Frank Sinatra, en ljushyad man 

med kort brunt hår och kostym (s, 111). 

Kapitel 8. Let’s Talk Movies 

Sida: 112-113. Let’s Talk movies 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En pojke, mörkhyad, med kort svart hår, bär på en 

massa godsaker såsom popcorn, läsk och annat man inte riktigt ser. Han är glad och har på sig 

en grön jacka och en grå tröja under. Två ljushyade pojkar syns i bakgrunden med kort mörkt 

hår.(s, 112). 
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Text: Dialog mellan Paul och John som är på bio. De pratar om vad de vill äta när filmen 

börjar. Paul köper en massa saker att äta och säger slutet på filmen till Sally. 

Sida: 114-115. My kind of movies 

Text: Happy har frågat ungdomar i Los Angeles och Hollywood vad de gillar för filmer. 

Text: Chico, 15. Gillar komedier mest. 

Text: Carly, 16. Gillar skräckfilmer mest. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En hylla med filmer i VHS format. Bland annat 

Caldendergirls, paycheck och living the life (s, 115). 

Text: Janet, 15. Gillar romantiska filmer mest. 

Text: Rosie, 14. Gillar sience fiction. 

Text: Ivan, 15. Action. 

Sida: 117-118. Stunt Girls 

Text: Handlar om Harriet Greaves och Lucy Redhead som är stunt-tjejer. De berättar om hur 

det är att arbeta som stunt-tjej. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En person (troligen en av kvinnorna i texten) svävar i 

luften ovanför en motorcykel. Endast fötterna rör styret på motorcykeln. Personen har hjälm 

och mc-ställ (s, 117). 

Sida: 119-123. Murder, my dear! 

Text: utformat som ett storyboard för en kriminal film. Två poliser, inspektör Harry och 

sergeant Mickey, pratar om ett brott som begåtts. Den anhållna mannen är oskyldig. Den som 

är misstänkt nu är vittnet Fletcher. Hans flickvän Sonia frågar hur han kunde se mördaren när 

huset är så långt borta. Här ska eleverna sedan skriva en egen berättelse som fortsättning. 

Bild: Illustrationer. Ingen bildtext. Harry är en ljushyad, överviktig man med mörkt kort hår 

och mustasch. Mickey är en ljushyad, smal man med ljust hår och mustasch. Fletcher är en 

ljushyad man med kort mörkt hår och skäggstubb. Sonia är en ljushyad kvinna med kort 

mörkt hår. 

Sida: 124-126. Bollywood 

Text: fakta och information om Bollywood.  
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Bild: Fotografisk bild. Bildtext: A cinema in Chandni Chowk, the mainstreet in Old Dehli, 

India. En gata med människor på. På en byggnad är det en stor reklamskylt för vad som 

verkar vara en ny film. Stora ansikten på skådespelarna är målade och titeln ”AbINSAFhoga” 

syns tydligt. 5 mörkhyade kvinnor syns med långt brunt hår och 3 mörkhyade män med kort 

brunt hår (s, 125). 

Sida: 127-129. Tyrannosaurus Rex 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext:  From the movie ’Jurassic Park’. En tyrannosaurus rex har 

sin fot på en uppochnervänd bil och står med munnen öppen (s, 127) 

Text: anpassat från Jurassic Park, av Michael Crichton. Handlar om Lex och Tim Murphy 

som blivit fångade av en Tyrannosaurus Rex bakom ett vattenfall. 

Sida: 130-131. The first… 

Text: Fakta om filmer. Saker som när den första Oscars statyett delades ut, första filmen med 

tal osv. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En drive-in biograf med en kvinna som står mellan två 

bilar med en bricka. På brickan står det muggar. Hon är ljushyad med kort uppsatt hår. Kläder 

och bilar föreslår att det är 50-talet. En ljushyad kvinna syns på bioduken, med kort mörkt hår. 

(s, 131). 

Text: Film rekord. Vilken film har varit längst, tjänat mest pengar osv. 

Sida: 132-135. Abomination. 

Text: Utdrag ur Abomination av Robert Swindells. Handlar om en flicka som heter Martha, 

som är medlem i en religiös grupp. Hon träffar en pojke som pratar med henne och hon blir 

förälskad. Det slutar med att hon berättar för sina föräldrar om deras möte och de vill inte att 

hon ska träffa honom. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. Närbild på ett halsband. Det är ett stort rött hjärta i 

mitten och länken består av dödskallar i metall. Halsbandet sitter på en flicka med långt rött 

hår med ljus hy (s, 133).  

3 Happy årskurs 9 

Kapitel 1. Let’s Talk pop 

Sida: 4-6. Let’s Talk pop 

Text: Popmusikens historia.  
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Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Elvis Presley, ljushyad man. Han dansar. 

Bild: Illustrationer. En tidslinje med popartister från 1960-2000. I ordning från 1960 till 2000: 

The beachboys, 5 ljushyade män. Marvin Gaye, mörkhyad man. Bob Dylan, ljushyad man. 

The Beatles, fyra ljushyade män. En flygande gris. Led Zeppelin, fyra ljushyade män. Punk, 

två ljushyade män. Michael Jackson, en mörk och ljushyad man. Madonna, ljushyad kvinna. 

Rap, en mörkhyad man. Kurt Cobain, ljushyad man. En dator (s, 4-7). 

Sida: 7-9. Just Sixteen 

Text: Happy frågade fem lärare om vilken musik de lyssnade på när de var 16 år. 

Text: Richard. Han hade långt hår och använde kaftan. Han lyssnade på Cream och the 

Beatles. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad man med långt brunt hår. Kaftan och 

runda solglasögon. Han gör peace märket med fingrarna och ser ut som en hippie (s, 7 ). 

Text: Jack. Han lyssnade på punk. The Clash.  

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke som ser ut som en punkare. Han 

har en grön tuppkam, piercing i näsan med en kedja till örat. En tröja med en döskalle på. 

Jeans och en skylt där det står ”the Clash” (s, 8). 

Text: Anne. Hon lyssnade på Wham! 

Bild: Illustration av texten. En ljushyad flicka med kort blont hår ligger i sin säng och gråter. 

Bakom henne är en plansch med två ljushyade pojkar på och texten Wham! (s, 8) 

Text: Debbie. Umbrella med Rihanna och Jay Z. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad kvinna  med blont hår. Ser ut som en 

hip-hoppare med keps, baggy jeans och kedja mellan från plånbok i fickan och jeansen. En 

grön tröja (s, 9). 

Sida: 10-11 Singing means everything – or does it? 

Text: En berättelse om Yasmina Simic, som är sångerska, genom ett telefonsamtal mellan 

henne och Happy. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Yasmina (on the right) with hers ister Yolanda. Två ljushyade 

flickor. Båda men långt brunt hår. De har virkade halsdukar på sig (s, 11).  
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Sida: 12-14 Two week with the Beatles 

Text: En berättelse om en person som går ut för att handla, blir stannad av Ringo Starr i hans 

stora bil och tillbringar sedan två veckor med The Beatles och inspirerar dem till ett par av 

deras mest kända låtar. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke står med en flaska i handen och 

en påse fish and chips i den andra. Han har kort brunt hår och tittar bakåt. Där står en lång bil 

med en ljushyad chaufför som hör och en ljushyad man som sticker ut huvudet ur bilden. Han 

har mörkt kort hår, mustasch och solglasögon. Det är troligen Ringo Starr och pojken som 

skrivit berättelsen (s, 12-13). 

Sida: 15-17. Watching Music 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Justin Timberlake at MTV Video Music Awards. En ljushyad 

man med hatt och kavaj, vit skjorta står och håller i ett pris på MTV VMAs (s, 15).  

Text: Låt text till en av the Monkees låtar.  Texten handlar om The Monkees och hur de 

hjälpte till att ska MTV och MTVs inverkan på musikbranschen. 

Sida: 18-21. Live Aid and Live 8 

Text: Intervju mellan Happy och en Familj vars båda generationer varit och tittat på Live 

Aid/Live 8. Man får veta hur Liva aid kom till och vilka artister som medverkat.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En konsert som heter Live Aid. Ett stort publikhav och 

man ser en sångare på en tv-skärm. Det står att det är den 13:e juli 1985. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Robbie Williams at Live 8. En ljushyad man står med ett 

mikrofonstativ och sjunger för en publik. Han har kort mörkt hår, jeans, kavaj och en vit t-

shirt (s, 21). 

Sida: 22-23 Most interesting pop facts ever. 

Text: Fakta om popmusik.  

Text: Den mest inspelade låten någonsin är Yesterday. Det finns över 1,600 versioner av den. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett skivomslag av Beatles (fyra ljushyade män) låten 

Dizzy Miss Lizzy och Yesterday. Beatles är också på omslaget, de spelar instrument och 

sjunger (s, 22). 
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Text: Det kortaste, mest värdelösa och dyraste skivkontraktet hade The Sex Pistols. De hade 

kontakt i sju dagar och gjorde inget som hade med musik att göra, De förstörde en massa 

saker.  

Bild: Fotografisk bild. Svartvit. Ingen bildtext. En ljushyad man med kort mörkt hår står och 

spelar gitarr. Han ser ut som en punkare. En annan ljushyad man står och sjunger bakom 

gitarristen (s, 22). 

Text: Den mest framgångsrika kvinnliga artisten någonsin är Madonna.  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En halvbild på en ljushyad kvinna (Madonna) som har 

långt blont hår uppsatt. En korselett i ljus rosa. Hon har en mikrofon som fästs bakom örat 

framför munnen. Hon blundar och sjunger (s, 23). 

Kapitel 2. Let’s Talk Japan 

Sida 24-26. Let’s talk japan. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Statsmiljö, människor i trafik på övergångställe. Det är 

reklamskyltar på byggnaderna, både i skriftspråk och i det latinska alfabetet (s, 24). 

Text: faktaruta om japan. På bilden. 

Text: hur man är normal i Japan med tips om deras seder och bruk. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tre personer sitter och äter mat med pinnar, ur skålar 

med asiatisk dekor. Personen närmast är en mörkhyad kvinna med kort brunt hår. De andra 

två är mörkhyade män (s, 26) 

Sida: 27-28 The laughin Sumo. 

Text: information om sumobrottaren Miyazaki och sumobrottning. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Halvbild på en mörkhyad man med svart hår uppsatt 

mitt på huvudet. Han ser ut som en sumobrottare på grund av stilens på hans frisyr samt hans 

kroppsbyggnad. Han har inga synliga kläder på bilden (s, 27). 

Text: faktaruta om sumobrottare. 

Sida: 29-30. A Beautiful morning 

Text: en personlig skildring av när bomberna slog ner i Nagasaki, Japan. 
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Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ung mörkhyad flicka står med ansiktet vänt mot 

solen. Hon har kort brunt hår och vit tröja. Himlen, som är bakgrund till hela sidan, är blå (s, 

29) 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Svartvit bild på ett samhälle som är totalförstört. I 

bakgrunden syns berg (s, 30). 

Text: Faktaruta om bomberna som slog ner i Japan. 

Sida: 31-32. What is Manga? 

Text: Information om vad manga och anime är. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En mörkhyad pojke med röda kläder sitter på hud. Han har 

kort brunt hår och handledsskydd. I hans knä vilar en liten person med vingar (s, 31). 

Text: Olika stilar inom anime och manga. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En mörkhyad flicka med långt svart hår har 

kampsportskläder på sig och ett svärd i handen. Hon har ett vitt pannband med en röd prick 

på. En liten ängel med hjärtan till ögon flyger bredvid henne (s, 32). 

Text: faktaruta om manga och anime industrin. 

Sida: 33-35. Bushido – the samurai way 

Bild: illustration. Ingen bildtext. 5 mörkhyade män i samurajutstyrsel slåss med varandra. Tre 

textrutor med skrift språk (s, 33). 

Text: Information och historien kring samurajer. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: From the movie The Last Samurai with Ken Watanabe and 

Tom Cruise. 4 mörkhyade män star I samurajutstyrsel. De ser ut att tillhöra en armé. De är ute 

i skogen i dagsljus (s, 34).  

Sida: 36-39. The robots are coming! 

Text: Information och historia kring utvecklingen av robotar. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Wakamaru’, a humanoid robot from Mitsubishi Heavy 

industries. En gul robot som vagt påminner om en människa. Den är helt gjort i metall (s, 36). 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: ’Actroid Repliee’, a humanoid robot at the prototype Robot 

Exibition. Bilden består av två fotografier som är sammanfogade. Båda bilderna föreställer 

samma personer men deras kroppshållning är förändrad på de båda bilderna. En kvinna, 
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mörkhyad med långt brunt hår, rosa kavaj och vit tröja samt svarta näthandskar. Hon är en 

robot. En mörkhyad man står bakom henne. Han har kort mörkt hår, glasögon, skjorta och 

mörka byxor (s, 38-39).  

Text: faktaruta med robotregler. 

Sida: 40-41. Japanese Haikus 

Text: Beskrivning av vad en haikudikt är och 6 exempel från 3 pojkar och 3 flickor. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En asiatisk miljö, troligen Japansk, är avbildad med träd, en 

bäck och en bro över bäcken. Det går människor över bron, alla med ryggen vänd mot oss. 

Det är en blå himmel som ser ut att vara på kvällen, det snöar och marken är täckt med snö. 

Det finns skrivtecken på bilden (s, 41). 

Sida: 42-45. Across the Nightingale floor 

Text: utdrag ur en roman. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett hus syns i fjärran. Det är ser Kinesiskt ut på grund 

av stilen på taket. Det är vatten framför huset och i förgrunden syns trädgrenar som lyses upp 

av en blixt eller lampa (s, 43).  

Sida: 46-49. The subtle knife 

Text: utdrag från en roman. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Siluetten av en man som håller i en väska och en 

ficklampa. Han är inne i ett hus och står vid ett fönster. Det är mörkt i rummet (s, 47). 

Text: fakta om författarna Lian och Philip. 

Kapitel 3. Let’s Talk Inventions 

Sida: 50-51. Let’s talk inventions 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad man står ute på en grässlätt med en hjälm 

på sig. Hjälmen har rotorblad som en helikopter. Han håller händerna på hjälmen. Han har en 

blå tröja på sig (s, 50).  

Text: Intro till att bli uppfinnare. 

Text: 3 rutor med tips på hur du kan börja uppfinna saker. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Fem personer sitter i ett vitt rum. Alla lyssnar på en 

person som sitter med ryggen mot kameran. De som syns är två kvinnor. En ljushyad med 
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kort ljust hår och grå tröja, en mörkhyad med långt mörkt hår och glasögon samt grå linne. De 

andra två är män med kort mörkt hår, ljushyade. Den ena har en vit tröja och den andra en 

svart (s, 52). 

Sida 53-55. Are they that old? 

Text: Fakta om 6 olika uppfinningar. Först gemet. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Ett gem (s, 53). 

Text: luftkonditionering. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En luftkonditionerare som blåser papperna ur 

händerna på en ljushyad kvinna med långt mörkt hår. Hon har en röd kjol, grön tröja, bruna 

högklackade stövlar och örhängen (s, 53). 

Text: Nallebjörnar.  

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En riktig björn sitter fastknuten till ett träd. 

Bredvid honom sitter en gul nallebjörn (s, 54). 

Text: Dragkedjan. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Ett par bruna stövlar med dragkedjor på (s, 55). 

Sida 56-58. Proper inventors! 

Text: handlar om uppfinningar som blev uppfunna men inte slog igenom förrän senare när 

någon annan ”uppfann” dem igen. Ex. faxen och telefonen. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En svartvit bild med ett par som sitter och äter vid ett 

middagsbord. En klocka mitt på bordet har en massa mekaniska armar som hjälper dem att ära 

och dricka. Mannen och kvinnan är ljushyade och har historiska kläder (s, 56).  

Sida: 59-61 Table tennis, Alien Invaders and slices of pizza 

Text: berättelse om tv-spelens start. Atari och tillhörande spel. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En joystick till ett dator/tv-spel (s, 59). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En Atari konsol (s, 60). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Stillbild från spelet Packman (s, 61). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. 6 Spel till Atari. (s, 61).  
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Sida: 62-64. From baggage to gates – the story of computers 

Text: information om datorns historia. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Professor Howard Aikens with his early computer. August 

1944. En svartvit bild på en ljushyad man som står framför en av de första datorerna. Han 

håller i en bit papper. Han har kavaj på sig, skjorta och slips (s, 63). 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext:  Bill Gates. En ljushyad man med kort brunt hår. Han har 

glasögon och skjorta med kavaj och slips (s, 64).  

Sida: 65-67. ” I am become Death” 

Text: en berättelse om en av vetenskapsmännen som var med och skapade atombomben. 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett enormt moln från en explosion eller bomb reser sig 

mot himlen. Berg syns i bakgrunden (s, 67) 

Sida: 68-69. The time machine 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. 4 manliga doktorer som alla är ljushyade med 

skägg. Bara en har hår och de är grått, de andra har grått eller vit skägg. De håller i en 

tidsmaskin. Två har glasögon (s, 68). 

Text: Ett par doktorer står och tittar och diskuterar en tidsmaskin och en kort historia om hur 

de använder den. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort rött hår, står och håller 

i en pinne med ett snöre på, som ett fiskespö. Han har en blå tröja på sig.  (s, 69). 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En apparat med en klocka på och en massa 

knappar. Är troligen en tidsmaskin som beskrivs i texten (s, 69). 

Kapitel 4. Let’s Talk Canada 

Sida: 70-72- Down the Niagara falls in a barrel. 

Text: utformat som ett nyhetsinslag där en reporter står vid Niagarafallen och intervjuar en 

Expert (Tom) om hur det kommer gå för Annie som ska färdas ner för vattenfallet i en tunna. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En svartvit bild på en ljushyad kvinna med uppsatt hår 

som får hjälp att ta sig över vatten av fyra ljushyade män. I bakgrunden syns ett vattenfall (s, 

71). 

Text: en faktaruta om Kanada. Sitter på bilden. 
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Text: En textruta som förklarar vad som hände sedan. Hon överlevde fallet med dog urfattig 

senare. 

Sida: 73-75. The bear truth 

Text: en berättelse skriven ur en björns perspektiv. Var de bor, hur många de är och varför 

människor ska ha respekt för dem. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En brun björn står på två ben och räcker en tass mot en liten 

bebis. Bebisen är ljushyad med grön sparkdräkt och ligger på en gräsmatta. Hans mamma står 

en bit bort och ser förskräckt ut. Hon är ljushyad med långt blont hår, blå tröja och mörka 

byxor (s, 73). 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En blå bil med en brun björn som kättrar in i taket på den (s, 

74) 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En familj med bruna björnas som står och håller i en kartong 

med pizza. Pappa björn håller i kartongen, mamma björn är ljusare i färgen och står bredvid 

och den lilla björnen står bredvid mamman och sträcker en tass mot pizzan (s, 74).  

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Ett stort träd med en brun björn sovandes längst upp. En 

människa som klättrar upp i trädet. Människan är en man med kort ljust hår, han är ljushyad 

och har blå tröja med mörka byxor. Under honom klättar en annan brun björn. En ljusare 

björn står på två ben under trädet och säger ” See you, humans! (s, 75) 

Sida: 76-78. What makes Toronto Special? 

Text: Patrick, 16 år. Beskriver varför hans stad Toronto är speciell. Han beskriver de saker 

som hans familj skulle säga är bäst. Han tycker att människorna i Toronto är det som gör 

staden bäst. Den har kallats den mångkulturella staden i världen. Det är en mötesplats för 

invandrade där alla skyltar är på två språk. Engelska och språket i området vilket kan vara 

grekiska, kinesiska eller italienskt osv. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En sportanläggning med en massa människor i 

publiken. Det ser ut att vara en baseboll plan (s, 77).  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Stadsmiljö. Människor går på en trottoar och det är 

reklam på byggnaderna. Det står ” Win’s flowers” och under står det något på skriftspråk (s, 

78). 
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Sida: 79-81. The Royal Canadian Mounted Police 

Text: Fakta och historien bakom den Kanadensiska ridande polisen. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. 12 ljushyade män, två mörkhyade män, två ljushyade 

kvinnor klädda som kanadensiska ridande poliser, sittande på hästar och de har kanadensiska 

vimplar i händerna (s, 80-81)  

Sida: 82-85. Vote for Simanuk Nuqingaq 

Text: utformat som ett brev från Simanuk som vill bli den stadsfullmäktige i Iqaluit. Han 

berättar om hur Nunavut blev ett nytt territorium i Kanada där mestadels inuiter bor, dess 

historia  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En mörkhyad man med kort mörkt hår, sitter ute på isen 

med pälskläder från topp till tå, Han sitter med en laptop i knät. 

Text: faktaruta om Inuiter. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En vit pick-up bil med två personer på flaket och tre 

inne i bilden. De är mörkhyade. Kön går inte att avgöra på de inne i bilen, de på flaket är 

troligen kvinnor. Ett lager är synligt i bakgrunden (s, 85).  

Sida: 86-89. The hockey sweater 

Text: En novell om en pojke som avgudar hockey, framför allt hockeyspelaren Maurice 

Richard, och hans nya hockeytröja. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Maurice Richard. En svartvit bild på en ljushyad man, med 

kort mörkt hår. Han har full hockeymundering och spelar hockey utan hjälm (s, 85). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En svart hockey puck (s, 87) 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Ett par svarta skidskor (s, 88). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En hockeyklubba (s, 89) 

Text: faktaruta om Maurice Richard. 

Sida: 90-91. Börje Salming – a hockey legend 

Text: Fakta och information om Börje Salming 

Bild: fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad, manlig hockeyspelare (Börje Salming)med 

full hockeyutrustning och hjälm. Det står Toronto Maple Leafs på hans tröja och han är 

troligen i en hockey rink (s, 90). 
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Sida: 92-94. Little old lady from Cricket. 

Text: en novell utan bild. 

Sida: 95-99. The Innocent 

Text: utdrag från en roman.ma  

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad man men kort brunt hår, jeans och röd t-

shirt och blå tröja, står på ute på en gång. Det finns tegelbyggnader i bakgrunden, gräsmattor 

och träd. Han har en ryggsäck på ena axeln (s, 99). 

Kapitel 5. Let’s Talk Love 

Sida: 100-102. Letters to Auntie 

Text: Utformat som brev till Auntie.  

Text: Från Kelly, 15. Hon är olyckligt kär I en pojke. Vad ska hon göra? 

Text: Från Dave, 16 år. Han är förälskad i en flicka men han liter inte på henne för hon är 

flirtig i sms med andra killar. Vad ska han göra? 

Text: Från Ahmed, 16. Han är tillsammans med en flicka men hennes föräldrar gillar inte 

honom. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Tre ungdomar sitter med ryggen mot kameran. En 

annan är vänd mot den, det är en ljushyad flicka med långt ljust hår. Hon har ett blått linne 

och en scarf i håret. Hon sitter bredvid en ljushyad pojke med kort brunt hår, rött linne. De 

andra två är en flicka och en pojke, ljushyade med kort brunt hårt. Flickan har ett rosa linne 

och pojken en vit t-shirt. D sitter på en äng/gräsmatta med en massa andra människor (s, 101).  

Text: Svar från Auntie till Kelly. Låt inte en kille ta över ditt liv innan du ens känner honom. 

Prata med honom. 

Text: Svar från Auntie till Dave. Prata med din flickvän för att se hur det ligger till. 

Text: Svar från Auntie Ahmed. Det finns inte så mycket du kan göra. Din flickvän kan prata 

med sina föräldrar. 

Sida: 103-105. Love is in the air 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad flicka med långt brunt hår, vit mössa och 

en gul tröja, kramar om en ljushyad pojke vars huvud vi knappt ser. Han har en blå t-shirt och 

hon har blommor i sin hand (s, 103) 
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Text: Dikter. 

Text: You came Too, av Nikki Giovanni 

Text: I wanna be yours, av John Coper Clarke 

Text: Love is…, av Adrian Henri 

Text: Valentine, av Carol Ann Duffy. 

Sida: 106-107. No kissing! 

Text: om Mumbai och deras lagar mot offentliga ömhetsbevis. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Två personer sitter på en kaj och kysser varandra. De är 

båda mörkhyade med mörkt hår. Pojken har en orange tröja på sig och flickan en rosa. 

Framför dem syns vatten och en siluett av en stad (s, 106). 

Sida: 108-111. Love, Actually… 

Text: Tonåringar beskriver vad kärlek betyder för dem.  

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: From the movie Romeo and Juliet with Leonardo di Caprio 

and Clare Danes. Två personer I halvbild står och kysser varandra. Pojken är ljushyad med 

kort brunt hår och han har riddar-rustning på sig samt ett svärd. Flickan är ljushyad med långt 

rött hår och en vit klänning. De är inomhus och fönster syns bakom dem (s, 108) 

Text: Av Siobhan. Berättar om hur hans mamma och pappa träffades. 

Text: Av Joe. Berättar också om hur hans mamma och pappa träffades. 

Text: Av Malcolm. Berättar om kärleken mellan hans farföräldrar. 

Sida: 112-115. Noughts and crosses 

Text: Utdrag ur en bok av Malorie Blackman. Handlar om kärlek mellan två ungdomar. En 

svart och en vit. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Ett par sitter på en sandstrand, solen skiner. 

Flickan är mörkhyad med långt svart hår, rosa linne och grön kjol. Pojken är längre, ljushyad 

med kort ljust hår, blå tröja och byxor. De är på väg att pussas (s, 113). 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Ett par röda läppar (s, 115). 
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Sida: 116-119. Annie on my mind 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. Ett bokomslag för Annie on my mind. Två 

ljushyade flickor syns. Den ena har långt svart hår och en blå tröja, den andra kort brunt hår 

och en grön tröja. De håller varandra i händerna. 

Text: Utdrag ut boken ” Annie on my mind” av Nancy Gordon. Handlar om två flickors 

kärleksrelation. 

Sida: 120-121. How romantic are you? 

Text: test med 8 frågor med tre svarsalternativ. 

Text: Du och din ideala partner är som: stjärnljus och månstrålar/ Hosta och förkylning/ 

Champagne och choklad 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad flicka med långt rött hår hostar. Hon 

har en blå tröja och mörka byxor. En pojke står bredvid henne. Han är ljushyad, snaggad och 

har e halsduk virad runt ansiktet med en droppande näsa. Han har en blå tröja och mörka 

byxor (s, 120). 

Text: Din ideala partner skulle läsa detta för dig: Dikter vid en bäck i 

solnedgången/mjukvaruuppgraderingar från ett PC magasin på ett disco/ innehåller i en ask 

choklad i en stuga vid en sjö. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad flicka sitter på en gräsplätt vid vatten i 

solnedgången. Hon har ljust långt hår, blå tröja och blå byxor. En pojke står på ett knä framför 

henne och läser ur en bok. Han är ljushyad och har kort mörkt hår, blå kläder (s, 120).  

Text: Om din ideala partner skulle dumpa dig skulle du: saga till hen att ni fortfarande ska 

vara vänner och önskar hen all lycka i världen/ Säga till hen att ni ska vara vänner med 

planera att mörda honom/henne./Ta varmt bad med en ask choklad. 

Bild: Illustration av texten. Ingen bildtext. En ljushyad pojke med kort mörkt hår, röd tröja 

och blå byxor står med händerna i fickan och tittar på en flicka. Hon är ljushyad med långt 

brunt hår, grönt tröja och mörka byxor. Hon ler ondskefullt och gömmer en yxa bakom 

ryggen (s, 121) 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En ljushyad flicka med långt blont hår och en blå klänning 

håller I en stor låda choklad som en ljushyad pojke äter ifrån. Han har kort rött hår, grön tröja 

och mörja byxor (s, 121). 
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Kapitel 6. Let’s Talk American History 

Sida: 122-124. - Christopher Columbus – Hero or Villain? 

Text: Information om Christopher Columbus och hans resa till Amerika. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. Människor i historiska kläder står och tittar när människor i 

armékläder åker med och packar båtar. De lämnar en hamn utanför en stad (s, 122-123).  

Sida: 125-128. The first Americans 

Text: Information om ursprungsbefolkningen i Amerika. 

Bild: Illustration. Ingen bildtext. En mörkhyad halvnaken man, rider på en häst och skjuter en 

buffel med en pilbåge. Han rider på en grässlätt och berg syns i bakgrunden. Han har fjädrar i 

sitt långa hår (s, 125).  

Text: beskrivning av den vita invasionen i Amerika. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Svartvit bild. Fyra ljushyade män (varav ett är ett barn) 

står tillsammans med 7 mörkhyade människor. 4 är män, 2 är kvinnor och ett barn. Alla har 

mörkt långt hår, de ljushyade har kort hår (s, 126). 

Text: information om samarbete och brutna löften mellan indianer och nyanlända. 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: General Custer. En svartvit bild på en ljushyad man i 

historiska armékläder. Han har kort hår, mustasch och hatt (s, 127) 

Text: Information om slagen ”Little Big Horn” och ” Wounded Knee” 

Bild: Fotografisk bild. Bildtext: Sitting Bull. Svartvit bild. En mörkhyad man i profil. Han 

hare en utsmyckad huvudbonad med stora svart vita fjädrar i den (s, 128). 

Sida: 129-130. The Death of Abraham Lincoln 

Text: Beskrivning av mordet på Abraham Lincoln. 

Bild: Illustration av texten. Två ljushyade kvinnor och två ljushyade män sitter på en teater. 

Kvinnorna har historiska klänningar. Mannen längst till höger har blå armékläder och kort 

mörkt hår. En man står med en pistol riktad mot den andra sittande mannens huvud. Mannen 

som står är ljushyad med kort mörkt hår. Han har svarta kläder. Mannen som sitter ner har 

svarta kläder, kort mörkt hår och mörkt skägg (s, 129). 

Sida: 131-134. Journey to the new world 

Text: berättelse om Joseph som åker från England till den nya världen. 
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Bild: Illustration. Bildtext: Potato – the kind we raise in Maine. Utformat som ett vykort där 

en pojke star på en enorm potatis som täcker en hel lastvagn. Det är blå himmel bakom och 

vagnen står på en järnvägsräls (s, 131). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En ljushyad man i läkarrock, kort brunt hår, lyser en 

ficklampa i en pojkes mun. Pojken är ljushyad med kort hår. Svart mössa och svarta kläder. 

Bakom honom är två pojkar som ser ut som den första. Ljushyade och svartklädda (s, 133). 

Sida: 135-138. The escape 

Text: Utdrag ur boken Long Journey Home av Julius Lester. Handlar om afrikanska slavar 

och deras vita ägare. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Vass i förgrunden, en sjö i mellangrunden och en skog i 

bakgrunden (s, 136-137). 

Sida: 139-141. The Vietnam war 

Text: Information och fakta om Vietnamkriget. 

Bild: Illustration. En grön karta över Vietnam (färglagd gul), Kambodja (färglagd lila) och 

Thailand (s, 139). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. En stor vit byggnad syns i bakgrunden. Framför 

demonstrerar massvis med människor. En amerikansk flagga och en vietnamsk flagga syns. 

En skylt är i förgrunden som uppmanar att kriget i Vietnam måste få ett slut (s, 140-141).  

Sida: 142-143. Lincoln and Kennedy – An urban ledgend. 

Text: konstiga fakta som eventuellt sammanlänkar Abraham Lincoln och John F Kennedy. 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Svartvit närbild på en ljushyad man ed kort mörkt hår 

och skägg. Han har kavaj och skjorta (s, 142). 

Bild: Fotografisk bild. Ingen bildtext. Svartvit närbild på ljushyad man med kort mörkt hår, 

kavaj, skjorta och slips (s, 143). 
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Bilaga II 

Sammanfattning av innehållsanalys 

Happy årskurs 7 

Antal bilder sammanlagt: 116 

Antal bilder med bildtext: 10 

Antal fotografiska bilder: 55 

Antal illustrationer: 61 

Antal personer: 174 

Antal kvinnor: 67  

Antal män: 93  

Antal personer med okänt kön: 14  

Antal personer som är ljushyade: 131. 

Antal personer som är mörkhyade: 23 stycken 

Antal personer med okänd hudfärg: 20. 

Antal personer som inte är heterosexuella: 0 

Antal personer med synliga funktionshinder: 4  

 

Happy årskurs 8 

Antal bilder sammanlagt: 90 

Antal bilder med bildtext: 11 

Antal fotografiska bilder: 49 

Antal illustrationer: 41 

Antal personer: 202 

Antal kvinnor: 43 
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Antal män: 124 

Antal personer med okänt kön: 35 

Antal personer som är ljushyade: 138 

Antal personer som är mörkhyade: 59 

Antal personer med okänd hudfärg: 5 

Antal personer som inte är heterosexuella: 0 

Antal personer med synliga funktionshinder: 0 

 

Happy årskurs 9 

Antal bilder sammanlagt: 85 

Antal bilder med bildtext: 13 

Antal fotografiska bilder: 51 

Antal illustrationer: 34 

Antal personer: 158 

Antal kvinnor: 38 

Antal män: 115 

Antal personer med okänt kön: 5 

Antal personer som är ljushyade: 112 

Antal personer som är mörkhyade: 43 

Antal personer med okänd hudfärg: 3 

Antal personer som inte är heterosexuella: 2  

Antal personer med synliga funktionshinder: 0 
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Totalt i samtliga böcker 

Antal bilder sammanlagt: 291 

Antal bilder med bildtexter: 34 

Antal fotografiska bilder: 155 

Antal illustrationer: 136 

Antal personer: 534 

Antal kvinnor: 148 

Antal män: 332 

Antal med okänt kön: 54 

Antal personer som är ljushyade: 381 

Antal personer som är mörkhyade: 125 

Antal med okänd hudfärg: 28 

Antal personer med synliga funktionshinder: 4 

92 



Konstnärlig gestaltning av det 

självständiga arbetet 

De Andra är Vi 
Att utmana heteronormativitet 

Författare: Anneli Nilsson 

Handledare: Hans Sternudd 

Examinator: Beatrice Persson 
Termin: HT14 

Ämne: Bildpedagogik 

Nivå:  G2F 

Kurskod: GI2343 



Termin: HT14 
Ämne: Bildpedagogik 
Nivå: G2F 
Kurskod: GI2343 

ABSTRACT 

Författare: Anneli Nilsson 

Titel : De Andra är vi - att utmana heteronormativitet 

Titel: We are the Others  - to challange heteronormativity

Antal sidor: 13

En konsnärlig gestaltning med syfte att försöka vända på heteronormen och gestalta det i tre 

digitala bildcollage. Med avstamp i främmandegörande teori och användandet av 

upphovsrättsfria bilder gjordes tre collage i A3 format för att försöka gestalta de Andra i bild 

och därmed det vita subjektet som betraktare. Resultatet blev bilder som inte vände på normen 

men som gav upphov till eftertanke kring normer och problematiken kring att försöka ställa sig 

utanför dem.

Sökord: Gestaltning, normer, de Andra, främmandegöring

Postadress  
Linnéuniversitetet 
351 95 VÄXJÖ  

Gatuadress Universitetsplatsen Telefon 0470-70 80 00   www.lnu.se 



Innehåll 
1. Inledning ........................................................................................................................................... 1

1.1 Ämnesval ..................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................... 1 

1.2 Inspiration ................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Skämttecknare ......................................................................................................................... 2 

1.2.2 Internet meme ...................................................................................................................... 4 

1.3 Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................ 5 

1.3.1 Främmandegöring ............................................................................................................... 5 

1.4 Metod........................................................................................................................................... 5 

1.4.1 Från skiss till färdig produkt .............................................................................................. 5 

1.4.2 Genomförande ..................................................................................................................... 6 

2. Bilderna ............................................................................................................................................. 6

2.1 De Andra är vi ............................................................................................................................ 7 

2.2 Ingen vet var du köpt din tröja ................................................................................................. 8 

2.3 Blue Screen of Shibboleth .......................................................................................................... 9 

3. Diskussion ....................................................................................................................................... 10

3.1 Efter opponering....................................................................................................................... 11 

3.2 Referenser ................................................................................................................................. 13 



1. Inledning
En bild säger mer än tusen ord, sägs det. I dagens sociala nätverkande är det kanske extra 

aktuellt, tillsammans med väl valda bildtexter. Vi slänger upp bilder på Instagram och Twitter 

med korta bildtexter. Vi kokar ner våra liv i bilder med essensen nerklottrad med 140 tecken 

under. Vad är det då vi inte säger med våra bilder? Vad är 1000 ord i ett språk? 

I det självständiga arbetet som gjorts parallellt med gestaltningen blev det uppenbart hur 

mycket det är som sägs utan att det syns. Det vill säga att även om text och bild har ett 

budskap som författaren och bildredaktören vill förmedla, så finns det mycket som inte blir 

sagt och det i sig är ett lika starkt budskap som det uttryckligen blir sagt.  

1.1 Ämnesval 
I det självständiga arbetet granskades bilder i en serie läroböcker för engelska i grundskolans 

senare år. Där upptäcktes det att vi som läser böckerna och tittar på bilderna i regel är 

förväntade att vara heterosexuella, vita flickor och pojkar som vuxit upp i en kärnfamilj. De 

begrepp som legat till grund för mitt gestaltande arbete uppkom även ur det självständiga 

skrivandet. 

De Andra – det vill säga de som inte tillhör normen. Till exempel homosexuella, 

handikappade eller mörkhyade. 

Icke-erkännande - det är dem som inte heller tillhör normen men som inte blir erkända ens 

som avvikande. Det kan vara transsexuella, minoritetsbefolkningar eller annat. 

Tanken var att försöka gestalta de Andra genom att använda teorin om främmandegöring, 

genom att ta bilder ifrån en bildbank och sammanfoga dem till ett digitalt collage. De Andra 

möter digitala medier.  

1.1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna gestaltning är att undersöka vem de Andra är och hur man gör dem synliga. 

För att göra det har jag utgått ifrån följande frågeställning: 

• Vad händer om man vänder på normen?
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1.2 Inspiration 
Till min gestaltning söktes inspiration hos en konstnär, en serietecknare och ett internet 

fenomen. Likheten är att de alla använder sig av befintliga bilder och gör om dem till något 

nytt och i detta fall humoristiska bilder. Något välkänt eller gammalt blir nytt, exempelvis 

religiösa målningar blir humoristiska bilder och genom att lägga på text och/eller göra collage 

med andra bilder förändras budskapet helt.  

1.2.1 Skämttecknare 

Jan Stenmark är en svensk konstnär som publicerat en del av sina bilder på Aftonbladets 

kultursidor1 och därigenom blivit bekant för stora delar av Sverige. Stenmark arbetar med 

collagetekniker där han använder sig av äldre bilder från tidningar eller böcker som han sedan 

sätter text på som är humoristisk, ironisk och ger bilden en ny mening. Även om Stenmark ses 

som en serietecknare beskriver han sig själv som en bildkonstnär och skämttecknare snarare 

än serietecknare. Han har gett ut 15 böcker med sina verk och nedan är ett exempel på 

Stenmarks stil och humor. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.aftonbladet.se/kultur/stenmark/ 
2 http://www.aftonbladet.se/kultur/stenmark/article11349322.ab 

Figur 1 
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En annan konstnär vars stil är mycket lik Stenmarks är Jeroom Snelders som är från Belgien 

och har sedan 1998 tillsammans med hans företag samarbetat med olika tidningar, bland annat 

Humo3, där han publicerat serier på nederländska. På Facebook4 finns en sida som översätter 

Snelders serier till Engelska och det är också där exemplet är taget ifrån.  

 

Figur 2 

3 http://www.humo.be/jeroom 
4 https://www.facebook.com/Jeroom.Inc/timeline 
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1.2.2 Internet meme 

En av anledningarna till granskningen av läroböcker i engelska är att ungdomar idag är 

upplever ett bildflöde och en visuell kultur som jag själv vuxit in i, inte vuxit upp med, samt 

att som blivande lärare i engelska och bild finns ett intresse av båda ämnena och framförallt 

ämnena tillsammans. Enligt egen erfarenhet ägnar många ungdomar tid till att titta på bilder 

via diverse sociala medier eller forum. Idag finns det ett flertal hemsidor vars enda uppgift är 

att publicera roliga bilder, ett exempel är 9gag.com. De bilder som publiceras på sådana 

hemsidor kallas memes.  

En meme kan bestå av en bild, en aktivitet, ett koncept, ett begrepp eller övrig media som 

sprids över internet från person till person. De exempel som visas nedan är tagna från 

9gag.com, en sida som väldigt många ungdomar känner till, som går ut på att visa en bild, 

GIF, eller video som andra användare sedan får rösta upp eller ned (Wikipedia 2014a). 

Utvalda bilder är memes som gör parodi på kända målningar. 

Figur 4. Meme av målningen ”Jacob wrestling woth the angel” av 
Gustav Doré, 1855.

Figur 3. Meme av målningen ”Christus consolator” av 
Carl Bloch, 1875.
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Det kan vara väldigt svårt att hitta upphovsmakaren till bilder så som de memes som visas här 

eftersom de sprids över väldigt många sidor och förändras under resans gång av en mängd 

människor. I exemplen ovan görs bildtextens betydelse och makt att förändra budskap väldigt 

tydlig. 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Till min gestaltning har teorin främmandegöring undersökts. 

1.3.1 Främmandegöring 

Viktor Sjklovskij utvecklade begreppet främmandegöring, som 

menar att det är konstens främsta uppgift, att väcka oss från våra 

vanor och chockera med det som är bekant, fast på ett nytt sätt 

(Berger 1999, 42). Det handlar alltså om att sätta kända föremål i 

oväntade situationer. Exemplet som visas till höger är Peter 

Johanssons skulptur Korv i fågelholk, gjord 1996. Inget av objektet är 

i sig något konstigt och väcker eventuellt inte något större intresse 

eller funderingar. Tillsammans blir de däremot något nytt och 

intressant. 

Marcel Duchamp arbetade främmandegörande när han ställde ut sina verk som var ready-

mades, det vill säga fabrikstillverkade föremål som konstnären sedan valdes ut till utställning. 

Ett exempel på ett sådant konstverk är när han valde en klädhängare till sin utställning. 

Klädhängaren blev dock aldrig ett konstverk eftersom besökarna valde att hänga sina kläder 

på den och den blev således bara en klädhängare. Han som konstnär valde ut vardagliga 

föremål för att bli konstverk men det var i slutändan betraktaren som fullbordade det (Burman 

2007, 159-160). 

1.4 Metod 
Syftet var att ta bilder från en bildbank, manipulera dem, lägga till en bildtext, och redovisa 

tillsammans med mitt skriftliga arbete. Avsikten var att göra bilder digitalt med collageteknik 

där de alla handlade om samma tema men inte var beroende av varandra. Att just använda en 

bildbank som källa till mitt material handlar om att utsätta mig själv för snarlika förhållande 

som författare och bildredaktörer av läroböcker upplever. 

1.4.1 Från skiss till färdig produkt 

Inledningsvis var gestaltningen tänkt att kretsa kring världen genom det engelska språket. 

Kunde man manipulera en världskarta för att visa hur stor plats västvärlden får i förhållande 

Figur 5. Korv i fågelholk. 
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till resten av världen i de här böckerna? Att förändra kartor genom att förstora och förminska 

landmassor på olika sätt för att visa vilka länder som representeras mest i böckerna. När 

skisserna började ta form för en skulptur slog det mig att för att något ska ta mer plats, måste 

rimligen något förminskas. Ganska uppenbart men det ledde mig till en ny tankegång där 

begreppet exkludering fick stå i centrum. Gestaltningen lämnades därhän och istället fick det 

skriftliga arbetet vara i fokus. 

Det var också där kontakten skedde med de begrepp som slutligen valdes och som nämndes i 

inledningen: De Andra och Icke-erkännande. De begreppen återkom ständigt i litteraturen och 

blev viktiga i min granskning. Hur skulle det vara att göra de Andra till oss och vi till dem? 

Hur är det att inte bli erkänd? Kan man gestalta det? Och så föddes idén med att vända på 

normen och se vad som händer när man gör det, eller försöker att göra det. 

1.4.2 Genomförande 

De bilder som skulle användas eftersöktes via internetsidor, främst Flickr och Pixabay. Det 

viktigaste var att få bilder som var gratis, upphovsrättsfria och fick manipuleras. Det finns 

många sidor som erbjuder upphovsrättsfria bilder mot prenumerationer eller övriga 

medlemsavgifter samt sidor som riktar sig endast mot företag. Valet föll däremot på de som 

främst riktar sig till privatpersoner, av privatpersoner. Det visade sig snart bli en utmaning att 

hitta de önskvärda bilderna då utbudet upplevs som stort men i verkligheten är begränsat. Det 

finns många bilder men varje motiv har få representationer. Några av de använda sökorden 

finns också inkluderade. 

De tre uttänkta bilderna förändrades allt eftersom arbetet fortskred och komplikationer 

uppstod, snarlika de som uppstod under det självständiga arbetet. 

• Vad är det egentligen jag vill säga med mina bilder? 

• Vad förstår betraktaren av mina bilder? 

• Vad är bilden utan det självständiga arbetet? 

2. Bilderna 
Nedan kommer en kortfattad beskrivning kring arbetet med varje bild. Alla bilder är digitala 

med upphovsfria bilder från internet och alla är gjorda som collage. När begreppet vi används 

är det menat som en vit heteronormativ person, vilket var den läsare som troligen är tänkt till 

Happy-böckerna. Bilderna är inte menade att vara en triptyk utan alla står för sig själva men 
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de tillhör samma tema: Att bli medveten om sina egna normer och värderingar och göra 

motstånd mot dem. Storleken på samtliga bilder är A3, det vill säga 297×420 mm. 

2.1 De Andra är vi 

 

Figur 6 

Det var i synnerhet den här bilden som gav problem och är den enda bilden som inte har 

samma titel som bildtexten. Det kan verka som ett förlöjligande av alla utom de i den vita 

heteronormen och det blev därmed oerhört viktigt att sätta rätt bildtext för att vara tydlig med 

intentionerna med bilden. Inledningsvis skulle bildtexten lyda ” Och där står du och känner 

dig utanför”, de Andra skulle vara i fokus och ingen som representerar den vita heteronormen 

skulle inkluderas. Människorna skulle placeras i en miljö som inte förknippas med 

västvärlden (som fick ta väldigt stor plats i böckerna) och där betraktaren skulle stå och känna 

sig utanför den gemenskap som bilden förmedlade.  

Där bilden till en början, och kanske framförallt tillsammans med ursprungs-bildtexten, blev 

en omedveten parodi på de Andra, arbetades en medveten parodi på det vita heteronormativa 

subjektet snarare än de Andra. Hur ser det ut när ”vi” föreställer oss de Andra? Ingenting är 

som vanligt, himlen och marken har fel färg, det brinner och är allmänt främmande mot 
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vardagen. Genom att definiera andra definierar vi också oss själva och vi bildar motsatser och 

främmandegör människor. Men det kan också vara så att man projicera egna svagheter på 

andra människor.  

I mitt självständiga arbete blev det tydligt att de beskrivningar som görs av andra människor 

är också en tydlig redogörelse av oss själva. Varför är en del information och bilder utvalt? 

Vad är det som inte blev utvalt och varför? Att välja ut ett fåtal bilder tillsammans med en 

kort text säger väldigt lite om ett land, dess människor och kultur. Ändå återfinns snarlika 

representationer i flera av läroböckerna.  

Urval av de sökorden som gjordes på svenska och engelska för att hitta bilder till bilden: 

Handikapp, rullstol, pride, homosexuell, ballonger, öken, leende och skyline. 

2.2 Ingen vet var du köpt din tröja 
Den här bilden blev ungefär så som det 

var ursprungligen tänkt. En siluett av 

vad som ser ut att vara två män, som är 

nära varandra på något sätt. Siluetterna 

fylldes med saker som ska representera 

Botswana (till vänster) och Sverige (till 

höger). 

Botswana valdes ut för att det är ett av 

många länder där homosexualitet är 

förbjudet (Backlund 2013) till skillnad 

från Sverige som troligen är ett av de 

mest homotoleranta länderna i världen. 

Med de tre bilderna som var land har 

fått tilldelat sig och inkluderat i sin 

siluett, ska ett land representeras – inte 

helt olikt den situation som uppstår när 

man gör en lärobok. En naturbild, en 

bild på befolkningen och en på ett 

landmärke. Hur mycket säger det 

egentligen?  

Figur 7 
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Bilden ska väcka tankar om personerna vi ser, vilka de är och var de kommer ifrån. Det är ju 

så att vi inte vet mycket om dem alls men att de alldeles säkert får en bakgrund och/eller en 

framtid tillsammans när vi betraktar den. Den ena kommer ifrån ett land där homosexualitet är 

förbjudet om man förstår vad bilderna kommer ifrån, den andra inte. Men det betyder inte att 

de bor där nu, att de är uppvuxna där eller att deras förhållande på något vis är ett problem. 

För att förstärka det gällde även här att hitta rätt bildtext och inledningsvis var det ” och de 

levde lyckliga i alla sina dagar” men det stämde inte överens med visionen för bilden utan 

blev snarare en bekräftelse på att deras förhållande på något sätt varit problematiskt men att 

de överkommit svårigheterna. 

Slutligen blev texten Ingen vet var du köpt din tröja som är en medveten omformulering av 

Raymond och Marias låt Ingen vill veta var du köpt din tröja från 2004. Bilden ska väcka 

tankar kring slutsatser som människor drar utifrån ytterst begränsad information.  

Urval av de sökorden som gjordes på svenska och engelska för att hitta bilder till bilden: 

Botswana, Sverige, svensk, afrikan, Gaborone och Stockholm. 

2.3 Blue Screen of Shibboleth 
Den sista bilden vars titel är en 

sammanslagning av Blue screen of 

death, vilket är det felmeddelande som 

visas på PC datorer när hårddisken 

stöter på ett allvarligt problem, och 

Shibboleth (schibbolet på svenska) som 

är ett begrepp som används för att visa 

på olika språk-sociologiska markörer 

som talar om var talaren är ifrån och 

därmed fungerar som skapare av vi och 

dem (Nationalencyklopedin 2015). 

Bilden förställer två kvinnor som 

troligen är ett par, där den ena kvinnan 

väntar barn. Bakom dem syns det 

felmeddelande som kallas The blue 

screen of death. Även om Sverige är ett 

homotolerant land så är vi inte fullt ut Figur 8 
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välkomnande när det gäller alla sexuella läggningar. Bilden ska väcka tankar kring 

homosexualitet och de fördomar som kan finnas kring det samt knyta an till den digitala 

världen och dess bilder. 

Den här bilden är nog den som i största grad förändrades från ursprungsidén. Den skulle 

bygga på felmeddelanden från datorer för att sammanlänka bilden till den digitala bildvärlden, 

där olika felmeddelandena skulle infogas i konturerna av kända landmärken, miljöer och 

människor så att all betydelse av ursprungsmotivet försvann. Bakgrunden till den idén är att vi 

idag behöver vara källkritiska både gällande text och bild eftersom det finns ett enormt flöde 

med information som många upplever varje dag men reflekterar litet över. Mycket av det som 

förekommer i sociala medier till exempel är tagna ur sitt sammanhang eller fabricerade. 

Bilderna som är utvalda till läroböcker är också till stor del tagna ifrån sin ursprungskontext 

och satt i en ny, vilka krockar kan uppstå då? Idén skrotades då de inledande skisserna i 

Photoshop inte blev bra då jag inte behärskade programvaran tillräckligt väl för att genomföra 

idén. Tankarna lämnade däremot spår i den nya bilden. 

Urval av de sökorden som gjordes på svenska och engelska för att hitta bilder till bilden: 

kvinna, gravid, blue screen of death, laddnings ikon, felmeddelande och siluett. 

3. Diskussion 
Det var ingen av bilderna som blev så som det från början var tänkt, vilket var positivt för 

arbetet i och med att de problem som bildredaktörerna upplever, upplevde också jag. Det går 

inte att få tag i exakt den bilden som man vill ha om man inte tar den själv, vilket är både 

tidskrävande och dyrt om man ska ha bilder från alla världens hörn. 

Bärkraften de här bilderna har utanför det självständiga arbetet är tvivelaktig. Det har varit en 

balansgång när de skapats i avseenden gällande tydlighet. Det är en fin linje mellan att servera 

ett facit och ta bort all spänning ur bilden (som jag upplever att den har) och att vara alltför 

kryptisk och riskera att innehållet helt går förlorat. Hur det upplevs av en utomstående när den 

fyller de eventuella luckor som finns? Det är ju i dem som utrymmet för tolkning är störst. De 

brister mitt självständiga arbete har i avseende fakta eller form kommer att avspeglas i 

bilderna och hur de uppfattas.  

Genom att arbeta i Photoshop och med de bilder som finns tillgängligt, lagligt, via internet har 

många lärdomar gjorts. Det är inte problemfritt att hitta bilder som passar det uttänkta 

ändamålet helt och hållet och det bildas ett enormt tolkningsutrymme om man inte använder 
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sig av bildtexter. Utan bildtexter hade bilder i gestaltningen inte tjänat sitt syfte alls så som det 

var föreställt. Bilder och text kan samverka eller motverka varandra, allt beroende på hur 

genomtänkta bildtexter, design och form är hos respektive del. Tillsammans, och enskilt, 

förmedlar de inte bara ämneskunskaper utan även konventioner. 

Tanken var aldrig varit att skapa sömlösa collage utan de skulle vara lite kantiga och ”fula”, 

man ska se att det är förfalskat och digitalt. Jag ville även prova att arbeta på olika sätt med 

varje bild, vilket i min mening uppnåddes. Det hade kanske varit tilltalande att göra en 

sammanhängande triptyk men meningen var att gestaltningen skulle vara lite obekväm och 

skava, precis som det normkritiska perspektivet gjort under hela arbetets gång. 

Hur är bilderna främmandegörande? Visserligen är ordinära saker och personer satt in i 

situationer som inte är vanliga, och då främst på bilden de Andra är vi, men 

främmandegörningen kanske sker i betraktandet och bearbetandet av bilderna? Begreppet 

främmandegöring var däremot behjälpligt när bilderna arbetades fram, även om de i slutändan 

eventuellt inte kan ses som främmandegörande verk. Att vända på en norm innebär att se den, 

hos mig själv och andra, och försöka visa den på ett nytt sätt för att väcka eftertanke.  

Vad hände då när jag försökte vända på normen? Det går sannerligen att diskutera om det är 

det som gjorts. Om bilderna ses oberoende från det självständiga arbetet så kan de utan tvekan 

ses som ännu ett försök att skina ljus på det som är avvikande och därmed göra det 

annorlunda ännu mer avvikande. Är det roligt? Är det seriöst? Tjänar det ett syfte? Det går 

inte att helt lämna heteronormativitet, stereotyper och normer som är skadliga. Även om 

människor alltid är välkomnande, accepterande och toleranta finns det alltid en motsats. Båda 

kommer alltid existera även om det skadliga inte utövas. En ny förståelse för hur svårt det är 

att ha ett normkritiskt förhållningssätt har uppstått. Goda avsikter kan stjälpa istället för 

hjälpa. Är det så bilderna blivit? Goda avsikter som egentligen är normupprepande? Jag har 

bråkat med mina normer, frågan är om arbetet får någon annan att bråka med sina. Om de får 

andra att reflektera och granska sinaegna föreställningar kring sina normer så anser jag att 

bilderna är framgångsrika även om de inte vände på någon norm. 

3.1 Efter opponering 
Jag vill infoga en kort och avslutande diskussion om gestaltningen efter opponeringen. 

Bilderna väckte känslor hos en del av betraktarna, en del tyckte även att jag gick över gränsen 

för vad som är okej med bilden De andra är vi. Gestaltningen handlade i slutändan om att jag 

skulle bege mig ur min bekvämlighetszon och göra något som jag inte gjort tidigare, det ledde 
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också till att jag fick problem med att prata om bilderna. I efterhand förstår jag att jag tänkte 

abstrakt kring bilderna där samspelet mellan verk och betraktare snarare var målet än verket i 

sig själv. Det i sin tur ledde till att jag fick svårt att motivera mina val och gestaltningen blev 

således en klädhängare där betraktaren hängde sina kläder. Jag tänker lämna bilderna därhän 

och låta bilderna vara lyckade misslyckanden där jag lämnade det bekanta, försökte ta mig an 

ett område som jag finner uppriktigt svårt men viktigt och fick fördjupad kunskap om ämnet.     
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Bildförteckning 

Figur 1. Jan Stenmark. 2008. Collage. Tillhör konstnären.  

Figur 2. Jeroom. 2012. Seriestripp. Tillhör konstnären. 

Figur 3. Meme. Parodi på Gustav Dorés Jacob wrestling with the angel. Ursprung okänt. 

Figur 4. Meme. Parodi på Carl Blochs Consolator. Ursprung okänt 

Figur 5. Peter Johansson. Korv I fågelholk. Skulptur, blandteknik. Höjd 42 cm. 1996. 9/11 a 

tego. 

Figur 6. Anneli Nilsson. 2014. Digitalt Collage. De Andra är vi. 297×420 mm. Tillhör 

författaren. 
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Figur 7. Anneli Nilsson. 2014. Digitalt Collage. Ingen vet var du köpt din tröja. 297×420 mm. 

Tillhör författaren 

Figur 8. Anneli Nilsson. 2014. Digitalt Collage. Blue Screen of Shibboleth. 297×420 mm. 

Tillhör författaren. 
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