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Sammanfattning  

Nationell och internationell forskning belyser att familjer och kärleksrelationer konstrueras på 

ett ensidigt sätt i läromedel, med ett starkt kärnfamiljsideal. Det rör sig exempelvis om att det 

främst är kvinnor som skildras i den privata sfären (Mahamud 2005), samtidigt som det 

problematiseras att vara ensamstående eller leva tillsammans som ogifta (Mohammed 2007) 

Samkönade relationer tenderar att utelämnas (Hickman 2012; Mattlar 2006), och i de fall hbt-

teman behandlas sker det snävt och distanserat (Larsson & Rosén 2006). 

Studiens syfte är att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text 

och bild i läromedel inom sfi och anknyter till kritisk diskursanalys. Den behandlar tre 

nybörjarläromedel för sfi. I analysen används Kress och van Leuweens (2001) multimodala 

diskursanalys i kombination med Hallidays funktionella grammatik (Halliday & Mathiessen 

2014). Utgångspunkten för analysen är frågeställningar utarbetade från språkets ideationella, 

interpersonella och textuella metafunktion (Kress & van Leuween 2006). Analysen har även 

ett transdisciplinärt anslag, då den lutar sig mot begreppet hegemoni samt relaterade koncept.  

Resultatet visar att den vita kärnfamiljen med olikkönade föräldrar utgör subjektet och 

utgångspunkten i läroböckerna. Frånsteg från detta ideal används som en pedagogisk resurs för 

att mana till diskussion och förmedla berättelser på ett sätt som sätter de avbildade grupperna i 

objektposition samt stärker deras minoritetsstatus. Samkönade relationer inkluderas i endast ett 

av läromedlen. Där konstrueras de som objekt för diskussion och analys samtidigt som 

personerna varken framträder som individer eller får ta plats i läromedlets narrativa huvudfåra. 

Denna selektivitet präglar även läromedlens avbildning av etnisk och kulturell variation samt 

ensamstående föräldrar. Ur ett genusperspektiv är slutligen kvinnor mest framträdande i 

processer som anknyter till barn och relationer. 
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INLEDNING 
Engelskläraren och lärarutbildaren Scott Thornbury ventilerar i en artikel sin frustration över 

den ensidiga avbildningen av familjer och kärleksrelationer i läroböcker för engelska som 

främmandespråk (Thornbury 1999). I artikeln anförs något tillspetsat att personerna framställs 

antingen som heterosexuellt gifta eller dedikerade singlar, medan familjeträd och -foton är 

rigoröst heterosexuella. Hbt-personer förvisas därmed bestämt till läroboksgarderoben. 

Thornbury ifrågasätter på grundval av detta läromedelsförlagens moraliska integritet, och 

efterfrågar syrligt att åtminstone samkönade rumskamrater och ogifta farbröder inkluderas så 

att tolkningsutrymmet ökar en smula. 

Ovanstående kan härledas till skolans uppdrag när det gäller demokrati och värdegrund. I 

läroplanen för vuxenutbildningen (Skolverket 2012) framgår det bland annat att verksamheten 

ska ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” samtidigt som ingen ska 

” utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling”. Det framgår vidare att alla som 

verkar inom vuxenutbildningen aktivt ska hävda dessa grundläggande värden och ta avstånd 

från sådant som strider mot dem. Detta ställer i sin tur krav på de läromedel som ofta ligger till 

grund för undervisningen. I en analys för Skolverkets räkning med fokus på läroböckers 

innehåll i relation till läroplanens värdegrund finner Larsson och Rosén (2006) en mycket snäv 

avbildning av hbt-personer, uteslutande i relation till att sexualiteten som sådan avhandlas. 

Samtidigt förekommer heterosexuella personer, par och familjer i en mängd olika sammanhang 

för att illustrera en stor variation av skeenden, resonemang och dilemman.  

Thornburys argumentation (1999) som introduceras ovan är raljerande snarare än vetenskaplig, 

men träffsäker och dessutom helt i linje med forskning presenterad av Larsson och Rosén 

(2006) samt liknande resultat från en rad andra nationella och internationella forskare som 

kommer att presenteras i denna studies bakgrundsavsnitt. Resonemanget slår även an en sträng 

hos mig personligen, eftersom jag gjorde liknande reflektioner då jag under innevarande läsår 

har diskuterat konceptet familj med en nybörjargrupp i svenska för invandrare utifrån ett 

släktträd i ett lärobokskapitel. De avbildade kärleksrelationerna var inte bara strikt 

heterosexuella, utan avspeglade även en grad av uthållig tvåsamhet som tycktes stå i bjärt 

kontrast till rådande nationell skilsmässostatistik. Den tillrättalagda framställningen skavde allt 

mer i takt med att vi diskuterade den, vilket ledde till ett utvikande resonemang där jag 

förklarade att det är vanligt med skilsmässor (ett ord som inte förekom i kapitlet), samtidigt 

som det också förekommer att män gifter sig med män och kvinnor med kvinnor. ”Det är 

normalt?” blev den ensamma reaktionen från en elev. ”Ja”, blev det kortfattade svaret. 

Frågor som rör aspekter som jämlikhet och sexuell identitet är sammanfattningsvis centrala i 

skolans demokratiuppdrag. De är dessutom i princip omöjliga att undgå i den sociala interaktion 

som skildras i läroböcker, exempelvis språkläromedel (Nelson 1990). Ur ett nationellt 

perspektiv framstår det som märkligt om vår självbild som världens mest jämlika och toleranta 

land (Gruntviginstitutet 2005) inte alls avspeglar sig i de läromedel vi använder i 

undervisningen av nya svenskar. Med bakgrund av detta finner jag det intressant och angeläget 

att närmare undersöka vilken bild som framträder av familjer och kärleksrelationer i läroböcker 

för sfi. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNNGAR 
Syftet med denna studie är att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom 

text och bild i läromedel inom sfi. Granskningen sker i form av en kritisk, multimodal 

diskursanalys med särskilt intresse för följande frågeställningar: 

 Hur konstrueras den traditionella kärnfamiljen i förhållande till ensamstående samt 

alternativa par- och familjebildningar? 

 Hur förhåller sig de avbilade familjerna och relationerna till heteronormen? 

 Hur konstrueras kön inom ramen för familjer och relationer? 

 Hur konstrueras etnisk och kulturell mångfald inom ramen för familjer och relationer? 
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BAKGRUND 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning, såväl nationell som internationell, om hur 

familjer och relationer konstrueras i läromedel.  

Forskning om hur familjer konstrueras i läromedel 
Eilard (2008) har granskat hur bland annat familjer konstrueras i grundskolans läseböcker 1962-

2007. Eilard uppmärksammar hur tydligt uppdelade könsroller under 1960-talet började ersättas 

av en jämställdhetsdiskurs under 70-talet, där kvinnor/flickor stärktes genom att attribueras 

typiska manliga egenskaper samtidigt som en ny typ av ”mjukisman” delvis förlöjligades. 

Ensamstående kvinnor konstruerades under denna period som en ekonomisk underklass. 

Utvecklingen fortsatte under 80-talet genom att könsneutralitet och arbetarklassnormer 

främjades, samtidigt som även ensamstående pappor började ta plats i berättelser med 

varierande ton och en mindre entydig klasstillhörighet. Sedan kunde en utveckling mot två 

familjetyper skönjas: dels den nya medelklassfamiljen, med en intellektuell fader samt en för 

familjens välbefinnande oumbärlig moder, dels en etnisk mer mångfaldig familj där 

medlemmarna var rumsligt separerade från varandra. Senare böcker ger allt mer utrymme åt 

barnen, samtidigt som fadern arbetar flitigare i hemmet i linje med det moderna 

jämställdhetsidealet. Eilard konstaterar dock att heteronormativa ideal dominerar helt, och att 

vi ännu inte har fått se ”homofamiljen” i läromedel.  

Gee och Jackson (2005) finner samma heteronormativa diskurs i sin analys av hur kön 

konstrueras i nyzeeländska läseböcker under 50 år. Den övergripande bilden läseböckerna 

förmedlar framstår enligt Gee och Jackson som statisk i förhållande till de omfattande sociala 

förändringar som har skett sedan 1950, med avbildningar som präglas av könsuppdelade 

föräldraroller med omvårdande, hemarbetande mammor och yrkesarbetande pappor som leker 

med barnen utomhus. Pandeys (2005) drar liknande slutsatser ur sitt resultat av indiska 

läroböcker, som visar hur kvinnor trots en politisk förändringsvilja i samhället fortfarande 

skildras i traditionella roller som stärker stereotypa föreställningar, som hemmafruar, 

sjuksköterskor och kokerskor. Samtidigt förknippas män med yrkesarbete, ekonomi och 

naturvetenskapliga ämnen. Mattlar (2008) finner en något mer progressiv bild i sin 

ideologianalys av läromedel i svenska som andraspråk, där en av böckerna tenderade att 

upprätthålla könsroller genom att exempelvis främst skildra kvinnor i den privata sfären, medan 

andra hade en relativt tydlig jämställdhetsagenda med en negativ attityd till traditionella 

könsroller.  

Sronka (2005) finner liksom Gee och Jackson (2005) och Pandey (2005) en tydlig 

rollfördelning i hemmet i sin analys av ryska läseböcker under respektive efter Sovjet-eran. 

Under 50- och 60-talen visades stora familjer, med en närvarande mor och en arbetande far. 

Bilden kompletteras enligt Sronka under 80-talet av den fabriksarbetande modern, även om 

rollen som den omvårdande hemmafrun förblir tydlig. Efter Sovjet-eran krymper familjen, och 

skildringarna fokuserar i hög grad faderns roll och många talanger, som nu även inkluderar 

hushållsarbete. Mahamud (2005) blickar också bakåt i tiden med intresse för hur spanska 

skolböcker för tidig grundskola gestaltade moderskap under 30-, 40- och 50-talet. Hon fann ett 

avsexualiserat moderskap där endast den publika delen visas, då barnet har fötts och paret 

förvandlats till den önskvärda familjen. Texterna som kretsar kring familj och moderskap ger 

romantiserande föreskrifter snarare än att sakligt beskriva hur familjer såg ut i det sexistiska 

och patriarkala samhället. Den enda vägen för flickor att vara respekterade samhällsmedborgare 

var enligt Mahamud (2005) i egenskap av (hemma)fruar och mödrar.  
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Mohammed (2007) har undersökt hur läroböcker i samhällskunskap inom Trinidad och 

Tobagos skolsystem porträtterar bland annat familjer och förhållanden. Resultatet visar hur 

kärnfamiljer, komplett med giftermål, framställs i positiv dager med en tendens att uppmuntra 

val som bibehåller deras sammansättning (s. 61). Personer i andra former av partnerskap 

associeras däremot med tillfälliga jobb och lägre socioekonomisk status. I kontrast till detta 

finner Matthes (2005) en mer ambivalent hållning till kärnfamiljen i sin studie av tyska 

samhällskunskapsböcker. Den benämns ömsom som ett fortsatt livskraftigt och 

stabilitetsbringande ideal i samhället, ömsom som ansatt av en mångfald av alternativa 

levnadssätt med oklara konsekvenser som följd.  

Ovanstående forskning intresserar sig främst för vilket bäring konstruktionen av familjer har på 

könsroller, samt hur moderskap framställs i förhållande till faderskap. Detta är aspekter som 

även är av intresse i min resultatanalys, och inbjuder till tillfällen att se sammanfallande 

tendenser alternativt kontraster. Jag noterar samtidigt att flera av studierna jag refererar till 

utelämnar de aspekter kring sexualitet som Thornbury (1999) lyfter fram i den artikel som jag 

uppmärksammar i studiens inledning. Min förhoppning är att föreliggande studie innebär ett 

tillskott på detta område.  

Forskning om hur relationer konstrueras i läromedel 
Såväl Wylie (2012) som Hawkins (2012) har analyserat amerikanska historieböcker, och 

konstaterar samstämmigt att kärleksrelationer som faller utanför heteronormen förtigs på ett 

sätt som kan betraktas som historiskt inkorrekt och riskerar att cementera stereotypa 

uppfattningar bland studenter. I linje med detta beskriver Hickman (2012) hur läroböcker i 

engelsk litteratur ger kraft åt heteronormen, genom sitt icke-beaktande av hbt-teman 

och -personer. Detta skiner enligt Hickman igenom både när det gäller utformningen av 

biografier (inklusive sådana av hbt-författare) och i tolkningen av skönlitterära texter där i 

texterna könlösa personer könskodas av läromedelsförfattaren på ett sätt som upprätthåller 

stereotypa heterosexuella relationer. Även Mattlar (2008) noterar en avsaknad av hbt-teman i 

sin granskning av läroböcker i svenska som andraspråk. Eilard (2008) kommer till samma 

slutsats i sin granskning av läseböcker, i konstaterandet att senare böcker fokuserar 

parrelationer på bekostnad av kärnfamiljen samtidigt som ett starkt heteronormativt ideal 

framträder. Frånvaro av hbt-perspektiv uppmärksammas slutligen även av Cheng och Ghajarieh 

(2011) i en studie av iranska böcker i engelska som främmandespråk.  

Larsson och Rosén (2007) finner å sin sida att hbt-personer inkluderas när de på Skolverkets 

uppdrag granskar läroböcker i natur- och samhällsvetenskap. Avbildningen är dock snäv så till 

vida att ”den homosexuelle” framställs som ”en anonym person helt genomsyrad av sin sexuella 

läggning” och endast får ta plats för att gestalta sin (avvikande) läggning (s. 39). Samtidigt 

illustrerar heterosexuella personer en variation av koncept och händelser. Läromedel i 

naturvetenskap har även analyserats av Røthing och Bang Svendsen (2011), som finner att 

avbildningar av samkönade relationer och familjebildningar används för att positionera norska 

sexualitetsnormer mot exempelvis muslimska, och förekommer i anslutning till 

diskussionsfrågor där läsaren ska uttrycka sina åsikter om homosexuell kärlek. I en diskussion 

som även är relevant för föreliggande studie konstaterar Larsson och Rosén att frågan om 

resultatet är problematiskt i förhållande till läroplanen inte låter sig besvaras med enkelhet. 

Måste läroböcker skildra homosexualitet som negativt och icke önskvärt för att det ska anses 

strida mot läroplanen?  Larsson och Rosén menar att formuleringarna i styrdokumenten lämnar 

utrymme för olika tolkningar härvidlag, men tar ställning för att osynliggörande kan uppfattas 

som kränkande och att det behövs en förändring om andra läggningar än den heterosexuella ska 
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framstå som eftersträvansvärda. Jag har haft samma utgångspunkt, i mina slutsatser kring hur 

familjer och kärleksrelationer konstrueras i läroböcker inom sfi, med intresse för huruvida 

samkönade relationer alls inkluderas och i så fall på vilka villkor det sker. 
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TEORETISK RAM 
I detta avsnitt presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter för studien. Kress och van 

Leuweens (2001) multimodala teori för kommunikation samt Hallidays funktionella grammatik 

(Halliday & Mathiessen 2014) kompletterar varandra och har en central roll i min analys av hur 

familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. För att 

närmare förstå de dominerande konstruktioner som resultatet visar, och deras maktrelationer 

till övriga konstruktioner, använder jag även begreppet hegemoni tillsammans med en 

uppsättning relaterade begrepp. Dessa redogör jag också för, tillsammans med deras 

tillämpning i studien för att undersöka hur makt och normer relaterar till de analyserade 

texterna. 

Multimodal diskursanalys 
För att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel 

inom sfi har jag använt mig av en diskursanalytisk ansats. Ansatsen kännetecknas enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008) av synsättet att språkanvändning utgör sociala handlingar som 

präglas av variation och mångtydighet. Språkliga utsagor bör därför inte accepteras som 

entydiga avspeglingar av verkligheten, utan problematiseras och analyseras med intresse för 

deras uppbyggnad. Utsagorna skapas av existerande lingvistiska resurser i en selektionsprocess 

som sedan får konsekvenser i egenskap av exempelvis gensvar och påverkade föreställningar. 

Denna konstruerande kraft hos språket är anledningen till att jag i mitt syfte intresserar mig just 

för hur läroböckerna konstruerar familjer och kärleksrelationer.  

En av representanterna för ansatsen är Norman Fairclough med sin kritiska diskursanalys, som 

denna studie ansluter sig till. Fairclough betraktar språkanvändning, eller diskurs, som en 

praktik som formar och formas av den sociala kontexten (Fairclough 1993). Kritisk 

diskursanalys syftar i detta sammanhang till att genom systematisk textanalys undersöka hur 

diskurs relaterar till maktutövning, samt hur språkanvändning bidrar till maktrelationer och 

sociala orättvisor. Modellen är inte endast beskrivande, utan har ett tydligt syfte att adressera 

orättvisorna och möjliga sätt att komma tillrätta med dem (Fairclough 2010).  

Alvesson och Sköldberg (2008) riktar viss kritik mot diskursanalys, på grund av dess tendens 

att fokusera ensidigt på språket och det mikrosammanhang som det utövas i utan att ta hänsyn 

till den större kontexten. En sådan tillämpning av ansatsen är inte aktuell i föreliggande studie, 

eftersom jag i enlighet med Fairclough (2010, s. 10) inte bara har analyserat diskursen som 

sådan utan även höjt blicken för att dra slutsatser och göra kopplingar till sociala processer 

utanför mikrosammanhanget. Anslaget är, också i linje med Fairclough, transdisciplinärt 

genom tillämpning av analysverktyg med ursprung i exempelvis politisk teori (hegemoni), 

filosofi (den andre) och psykologi (beskådandet). Min utgångspunkt i diskursanalysen är 

kritiskt realistisk (s. 4-5), i min erkänsla av en verklighet som existerar oberoende av våra 

uppfattningar kring den, vilket är en kontrast till Alvesson och Sköldbergs (2008, s. 399) 

klassificering av diskursanalys som en postmodern ansats som ogärna känns vid någon 

utomspråklig verklighet. 

Kritisk diskursanalys är en ansats och metod som har fått stor spridning och används på olika 

sätt av olika forskare. Denna studie är ett exempel på detta, eftersom jag följer en annan 

analysmetod än den som Fairclough har utarbetat (se exempelvis Fairclough 1993) samtidigt 

som studien som helhet betraktad faller inom ramen för de tre kriterier som Fairclough (2012, 

s. 10-11) fastställer för vad som är, och inte är, kritisk diskursanalys. 
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1. Den är inte bara en analys av diskurs (eller, mer konkret, text) utan inkluderar 

relationer mellan olika diskurser samt till andra sociala processer. I detta avseende har 

jag satt de olika diskurser som framträtt i analysen i relation till varandra, samt även till 

resultat från tidigare forskning sfi. Jag har även sökt problematisera resultatet i ett större, 

samhälleligt perspektiv med hjälp av transdisciplinära analysverktyg som relaterar till 

makt, undervisning och normer. 

2. Den innefattar inte bara generella kommentarer kring diskurs utan någon form av 

systematisk textanalys. Jag har analyserat texterna genom frågeställningar utarbetade 

från Kress och van Leuweens multimodala teori om kommunikation samt även med 

stöd i Hallidays funktionella grammatik. 

3. Den är inte bara deskriptiv utan normativ; den adresserar diskursiva aspekter av 

sociala orättvisor och söker komma tillrätta med dem. Jag tar i min studie ställning för 

att avbildningar av familjer och kärleksrelationer i läromedel inom sfi ska återspegla 

den mångfald som finns i samhället, och ger även förslag på hur det kan ske.  

Diskursanalytiska ansatser koncentrerar sig ofta på text framställd muntligt eller skriftligt. Detta 

leder till vissa begränsningar i relation till föreliggande studie, eftersom läromedel inom sfi, 

särskilt de på nybörjarnivå, präglas av korta och kraftigt förenklade texter samtidigt som 

bildspråket har en framträdande roll. Därför har jag valt att främst luta mig mot Kress och van 

Leuweens multimodala teori om kommunikation (Kress & van Leuween 2001). Denna teori 

söker ett gemensamt språk för att analysera multimodala framställningar, med andra ord sådana 

som använder kombinationer av kommunikationssätt. Detta är angeläget då den västerländska 

traditionen av monomodalitet, alltså framställningar som bygger på endast ett 

kommunikationssätt, har fått ge vika för moderna medier som exempelvis kombinerar ljud och 

bild. Detta har även påverkat utformningen av traditionellt monomodala framställningar, 

exempelvis dokument från myndigheter och universitet.  Dessa präglas nu av medvetna val 

beträffande typografi, illustrationer och disposition som samspelar i en helhet. De olika 

kommunikationssätten utgör inte heller längre nödvändigtvis ett produktionsled där olika 

personer hanterar de olika momenten i framställningen av exempelvis läromedel. Ofta har 

istället en och samma individ möjlighet att hantera och manipulera kommunikationssätten, och 

gör således en avvägning av hur något bäst kommer till uttryck. 

Jag upplever teorin som ändamålsenlig, eftersom den är väletablerad och erbjuder ett sätt att 

fånga innebörd i såväl verbala som visuella kommunikationssätt. Detta behövs för att uppfylla 

mitt syfte att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i 

läromedel inom sfi. I kompletterande syfte har jag även använt Hallidays funktionella 

grammatik (Halliday & Mathiessen 2014) för att närmare analysera verbaltexten i läromedlen, 

alltså den skrivna texten. Teorin är en central referenspunkt för många diskursanalytiker, 

inklusive Fairclough, Kress och van Leuween . Språkmodellens kraft i detta sammanhang 

kommer från att den sätter betydelsen främst istället för formen (Holmberg & Karlsson 2006, 

ss. 10-13). När man i den traditionella grammatiken använder sammanhang och idiomatik för 

att förklara avvikelser utgör dessa istället själva utgångspunkten i den funktionella 

grammatiken. Grammatiken blir på detta sätt betydelseskapande, samtidigt som fokuset på 

innebörd oavsett val av kommunikationssätt gör det möjligt att likt Kress och van Leuween 

tillämpa principerna även på icke-verbal kommunikation.    

Ovanstående teoriers tillämpning redogör jag närmare för i metodavsnittet, med fokus på de 

språkliga metafunktioner som har en central roll i analysarbetet. 
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Normer, makt och undervisning 
I detta avsnitt presenterar jag olika koncept som relaterar till hur undervisning förhåller sig till 

normer och makt. Dessa har tillämpats i min analys av hur familjer och kärleksrelationer 

konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. 

Heteronormativitet 
En fråga man kan ställa sig är vad som motiverar att inkludera aspekter som sexuell identitet 

och hbt-perspektiv i undervisningen. På vilket sätt är det relevant i förhållande till det språk 

som ska läras in? Nelson (1990) argumenterar i detta sammanhang för att sexuell identitet är en 

ofrånkomlig komponent i social interaktion, inte minst sådant som rör familjeliv och relationer, 

som i sin tur knappast går att undvika inom ramen för undervisning och språkinlärning. Frågan 

blir alltså inte om sexuella identiteter behandlas i stoffet, utan istället hur det sker. 

Heteronormativitet är ett centralt begrepp härvidlag, och definieras av Oesterrich (2002) som 

att samhället förutsätter ständiga parbildningar av män och kvinnor. Idén om att män och 

kvinnor bildar par, förökar sig och blir gamla tillsammans genomsyrar hela samhällets struktur: 

allt i från könsroller till yrkeskategorier och klädkoder. Detta får i sin tur konsekvenser för hur 

personer som faller utanför ramen kan delta i samhällslivet och dess institutioner, exempelvis 

skolan. Bromseth (2010) använder begreppet livsnarrativ, berättelser om det goda livet, i en 

diskussion över hur skolan även när den har genuspedagogiska anspråk tenderar att framställa 

det jämställda heterosexuella paret med barn som det eftersträvansvärda, samtidigt som 

normbrytande levnadsval förvägras detta attraktiva utrymme.  

Den andra 
Den andra är ett etablerat begrepp inom samhällsvetenskapen som ofta används för att belysa 

hur normer skapar och upprätthåller maktrelationer (exempelvis Bromseth 2010; Larsson & 

Rosén 2006). I relation till kön har det använts av exempelvis de Beauvoir (1949) i sin 

diskussion om kvinnan som det andra könet. Enligt de Beauvoir är mannen subjektet i 

förhållande till det kvinnliga objektet som endast kan föreställa sig självt i förhållande till 

mannen. Morgan (1972) använder begreppet androcentrism för att beskriva hur män omedvetet 

”ser sig som skapelsens krona med en kvinnlig satellit kretsande kring sig likt månen kretsar 

kring solen (s. 10)”. Att bryta detta tankemönster är enligt Morgan att jämställa med svårigheten 

att frångå den geocentriska världsbilden, där jorden sågs som universums medelpunkt. Jag 

finner Morgans uttalande som illustrerande, inte bara för relationen man kontra icke-man, utan 

även exempelvis heterosexuell kontra icke-heterosexuell, samt vit kontra icke-vit.  

Det poängteras av de Beauvoir (1949) att den andre inte begränsar sig till kön utan genomsyrar 

alla tänkbara grupperingar i samhället sedan tidernas begynnelse. Detta sker med anledning av 

det primitiva mänskliga behovet att definiera sig själv. Vetskapen om vem man är måste även 

innefatta vad man inte är. Även Said (1978) hänvisar till samma behov när han beskriver vilka 

diskurser som präglar västerlandets syn på Orienten, bland annat hur den rationella, dygdiga 

och mogna europén ställs mot den irrationella, fördärvade och barnsliga orientalen (s. 112). 

Said poängterar i detta sammanhang hur företeelsers objektiva innebörd föregås av ett betydligt 

mer subjektiv tillskrivande, byggd på en logik som varken är förutsägbar eller universell (s. 

130). Tajfel och Turner (1989) framhåller inom ramen för Tajfels etablerade teori om social 

identitet att blotta föreställningen att tillhöra en grupp är tillräcklig för att sätta igång 

diskriminering mellan grupper, där ingruppens intressen främjas på bekostnad av utgruppens. 

Detta leder till en social kategorisering, som systematiserar den sociala världen och definierar 

individens plats i samhället. I en strävan efter en positiv social identitet strävar sociala grupper 

efter att fördelaktigt differentiera sig mot relevanta utgrupper. Tajfel och Turner (1989) 
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poängterar samtidigt hur medlemmar i minoritetsgrupper ofta nedvärderar den egna gruppen 

och uppvisar positiva attityder till den dominerande utgruppen.  

Paechter (1998) intresserar sig för hur kön konstrueras inom skolväsendet, och betonar i linje 

med Tajfel och Turner (1989) problematiken med assymetriska maktrelationer mellan in- och 

utgrupper. Den överordnade ingruppen sätter då agendan och gör sig till det eftersträvansvärda 

subjektet i de relaterade diskurserna, vilket förutsätter exkluderandet av och motståndet mot 

den underordnade utgruppen som får representera det andra och det som är mindre 

eftersträvansvärt. Vilka som representerar det andra beror på vilka som utgör subjektet; det 

finns lika många andra som maktrelationer mellan grupper. Bromseth (2010) beskriver i detta 

sammanhang hur det heterosexuella medelklassparet med barn utgör den eftersträvansvärda 

normen, eller subjektet med de Beauvoirs (1949) och Paechters (1998) ordval, för hur en familj 

ser ut i Sverige idag. Detta förhållande åtföljs enligt Bromseth (2010) av gränsdragningar mot 

det andra, och då inte bara mot samkönade par utan exempelvis singlar, heterosexuella barnlösa 

par, invandrarfamiljer (med för många barn) och icke-monogama relationer. Vid några tillfällen 

har jag använt uttrycket andrafiering för att beskriva de processer som leder till konstruktionen 

av det andra. 

Beskådandet 
Den andra definieras enligt Paechter (1998) av att den är föremål för subjektets beskådande1. 

Foucault (1977) uppmärksammade i sin diskussion kring moderna fängelsers organisation hur 

ett disciplinärt beskådande i form av övervakning användes som ett mer effektivt sätt att 

kontrollera fångar än kroppsliga straff. Detta sker eftersom potentialen att för tillfället vara 

övervakad föder en självövervakning. Foucault (1978) beskriver även hur beskådandet har en 

sexuell laddning: både den som riktar blicken och den som blir föremål för, och eventuellt söker 

undkomma dem, erfar en njutning sprungen ur en form av katt- och råttalek. Berger (1972) 

fokuserar detta fenomen i sin analys av konstverk, och finner mönstret att män tittar på kvinnor 

som i sin tur ser sig själva bli beskådade. Detta leder till en internalisering av det manliga 

beskådandet, och en omvandling av sig själv till objekt. Said (1978) uppmärksammar å sin sida 

angående västvärldens postkoloniala betraktande under 1800-talet att ”[m]an såg sällan 

orientaler [...] [i]stället såg man rakt igenom dem och analyserade dem” (s. 324). Orientalen 

blir således något man bedömer, studerar och avbildar (s. 113).  

Konceptet beskådandet har tydliga beröringspunkter med Kress och van Leuweens (2001) teori 

om multimodal kommunikation. Inom ramen för denna skulle mannen beskrivas som aktör 

medan kvinnan är reaktör, alternativt det studerade fenomenet. Paralleller kan även dras till den 

interpersonella metafunktionen, närmare bestämt läsarens granskande blick. Huruvida de 

avbildade framträder som objekt eller subjekt, individuellt eller kollektivt, är som tidigare 

nämnts aspekter jag har intresserat mig för i resultatanalysen av hur familjer och 

kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. 

Hegemoni 
Ett angränsande begrepp till den andra och heteronormativitet är hegemoni, som också har 

använts i denna studie för att belysa hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text 

och bild i läromedel inom sfi. Begreppets användning inom modern social, politisk och kulturell 

teori kan härledas till den marxistiske filosofen Antonio Gramsci, och handlar om hur 

dominerande grupper utöver ett kulturellt, moraliskt och intellektuellt ledarskap över allierade 

                                                 
1 Detta är min personliga översättning av det vedertagna psykoanalytiska begreppet ”the gaze”. Min uppfattning 

är att ordet ”blick” inte täcker in det intentionella som ryms i det engelska begreppet. 
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och underordnade grupper (Gramsci 2011, ss. 194; 249-50). Styrningen bygger på samtycke 

snarare än våld och tvång, vilket förutsätter att den ledande gruppen lyckas uppnå och överträffa 

inte bara sina egna intressen, utan även dem som tillhör andra betydande sociala grupper. 

(Gramsci 2011, s. 211). Paechter (1998), som använder begreppet som analysverktyg för att 

undersöka förhållandet mellan kön, makt och skolgång, poängterar i detta sammanhang hur 

denna strävan efter att vidmakthålla status quo förverkligas genom att påverka människors 

tänkande så att det blir svårt att föreställa sig alternativ. Den inflytelserika sociala och politiska 

teoretikern Lukes (2008) hämtar också inspiration av Gramsci när han avfärdar konflikt som ett 

kriterium för maktutövning. Detta sker med argumentet att den yttersta formen av maktutövning 

är att styra över människors önskningar och idéer: ”det mest effektiva och försåtliga sättet att 

utöva makt är att undvika att sådan konflikt överhuvudtaget uppstår” (s. 35-36). Gramsci (2011, 

ss. 324-5) betonar i detta sammanhang språkets betydelse för att konstruera och spegla 

verkligheten. Gramsci menar att det vi tar för givet och betraktar som sunt förnuft förmedlas av 

intellektuella, som utövar makt tack vare att de är effektivt positionerade i samhället för att 

verbalisera de uppfattningar som blir dominerande. Språkanvändning bör därför granskas 

kritiskt, vilket också är en central utgångspunkt i föreliggande studies analys av hur familjer 

och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. 

Toleranspedagogik kontra normkritisk undervisning 
Om nu undervisningen oundvikligen anknyter till normer och maktförhållanden blir frågan hur 

det ska hanteras i förhållande till skolans värdegrund. Ett problem läraren ställs inför är enligt 

Nelson (1990) att eventuella föresatser att legitimera exempelvis hbt-identiteter i läromedel 

riskerar att underbygga gruppens minoritetsstatus. Att förespråka tolerans innebär att man 

förutsätter intolerans, samtidigt som individer delas in i två grupper: de som tolererar respektive 

de som tolereras. Bromseth (2010) belyser samma problematik och använder begreppet 

toleranspedagogik för att beskriva förändringsstrategier där den andre uppmärksammas 

selektivt, exempelvis genom enskilda exempel eller särskilda temadagar. Ett annat exempel är 

tendensen att avbilda och tala om hbt-personer kollektivt, som en homogen grupp för eleverna 

att respektera. Förändringsstrategin är enligt Bromseth välmenande, men ineffektiv så till vida 

att den snarare förstärker än ifrågasätter rådande normer och maktstrukturer.  

Toleransinriktad pedagogik problematiseras även av Wimark (2013) som undersöker sin egen 

praktik som lärarutbildare kritiskt. Wimark fann att föreläsningar och seminarier på exempelvis 

hbt-tema visserligen gjorde att de studerande visade empati med marginaliserade grupper, men 

att de samtidigt inte kunde se sin egen del i marginaliseringsprocesser. I linje med detta fann 

Reiners (2007) i en studie att studenter på lärarutbildningar fostras att betrakta skolor som 

heterosexuella utrymmen. Det blev uppenbart under ett seminarium där det rådde konsensus 

kring att det bästa sättet att inspirera till tolerans för hbt-personer är att bjuda in representanter 

från RFSL. Denna ståndpunkt tjänar snarare till att förstärka heteronormen då man skickar 

signalen att 1) skolan är ett heterosexuellt utrymme där hbt-personer inte finns representerade 

bland personal och studerande, och att 2) hbt-personer är en särskild och homogen grupp som 

kan representeras av ett fåtal personer. Larsson och Rosén (2006) talar utifrån resultatet av sin 

granskning av hur sexuell läggning framställs i läroböcker om en välviljans ideologi, som 

synliggör homo- och bisexuella samtidigt som de fortfarande utgör det andra i förhållande till 

den allmängiltiga heterosexualiteten och dess åtföljande par- och familjebildningar. 

Som kontrast till den kritiserade toleranspedagogiken argumenterar Nelson (1990) utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv för en normkritisk pedagogik. Inom ramen för denna är det inte bara 

underordnade sexuella identiteter som bör undersökas utan även den dominerande, med andra 
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ord den heterosexuella. Istället för att behandla frågan huruvida en viss sexuell identitet är 

naturlig blir föremålet för granskning hur vissa identiteter lingvistiskt och kulturellt framställs 

som naturliga och andra inte. Möjligheterna till denna typ av kritisk läsning lyfts även fram av 

Wylie (2012) som ett exempel på hur normativt laddade texter kan fylla en positiv funktion i 

undervisningen. Bromseth (2010) poängterar vikten av att i undervisningen hela tiden reflektera 

över vad som görs till norm: ”i allt från matteexempel, exempel på kärleksrelationer, val av 

kurslitteratur och skönlitteratur och hur man språkligt formulerar sig i klassrummet till val av 

bilder och övningar” (s. 43). Behovet av ett normkritiskt perspektiv i användandet av läromedel 

betonas dessutom av Wimark (2013) och Reiners (2007) och ligger väl i linje med vad Larsson 

och Rosén (2006) slutsatser att en utveckling mot ökad normmedvetenhet är önskvärd för att 

uppfylla läroplanens intentioner. 

Begreppens tillämpning 
Ovanstående bakgrund redogör för koncept som jag har intresserat mig för i föreliggande studie. 

Det rör sig bland annat om hur materialet förhåller sig till heteronormen samt vilka grupper 

som får utgöra subjekt respektive det andra i de hegemoniska diskurser som framträder i 

analysarbetet. Kärnfamiljsidealet, utgjord av ett medelklasspar tillsammans med sina barn, är 

en central utgångspunkt och jag analyserar hur denna dominerande grupp genom hegemoniska 

diskurser positioneras i förhållande till sambor, singlar och samkönade par. Den andra har, 

liksom beskådandet, också varit användbara begrepp för att belysa hur kön och etnicitet 

konstrueras inom ramen för de familjer och kärleksrelationer som avbildas i läromedlen, med 

intresse bland annat för vilka individer och grupperingar som ur läsarens perspektiv utgör 

subjekt att identifiera sig mer respektive objekt att granska och värdera.  

Jag uppmärksammar även om resultatet tyder på att läroböckerna använder strategier som 

indikerar toleranspedagogik alternativt normkritik. Jag delar således de utgångspunkter som 

exempelvis Nelson (1990) och Bromseth (2010) i sin syn på hur undervisning bör förhålla sig 

till normer, med en möjlig reservation: jag anser inte att basläromedel i sfi nödvändigtvis måste 

utöva normkritik i betydelsen att de kritiskt granskar samhällets rådande normer, eller 

uppmanar till detsamma. För detta krävs språkliga resurser som rimligen inte är tillgängliga i 

en språkkurs på nybörjarnivå. Däremot anser jag att moderna läroböcker oavsett ämne och nivå 

bör vara normmedvetna så till vida att de i sina val av exempel, texter och sammansättningar 

av personer inte förstärker de maktrelationer som finns i samhället mellan in- och utgrupper. 

Detta har jag därför lagt stor vikt vid när jag diskuterar resultatet av hur familjer och 

kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. 
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METOD 
I detta avsnitt beskriver jag urvalet av texter, samt hur de analyserades inom ramen för en 

multimodal diskursanalys med intresse för hur familjer och kärleksrelationer konstrueras 

genom text och bild i läromedel inom sfi. Jag behandlar även frågor som rör studiens värde och 

kvalitet.  

Urval 
Jag har valt att undersöka tre läroböcker för nybörjarelever i sfi: Mål 1, Språkvägen för sfi kurs 

b samt Rivstart A1 + A2. Urvalet är intentionellt, så till vida att jag har erfarenhet av att använda 

dem i undervisningen och innan studien visste att de behandlar ämnena familjer och relationer.  

Mål 1  
Mitt val av Mål 1 (Althén, Ballardini, Stjärnlöf & Viberg 2012), grundar sig i att det är ett 

läromedel som har stor spridning och lång historia, samtidigt som det har omarbetats till sin 

fjärde utgåva nyligen. Dess fokus på ett begränsat antal karaktärer som läsaren får följa under 

deras vardagliga förehavanden ger dessutom rikliga möjligheter att studera hur familjer och 

kärleksrelationer konstrueras i text och bild. Åtta texter valdes ut ur boken för analys, varav de 

flesta är tagna från sammanhållna avsnitt som kretsar kring koncepten familj, släkt och bröllop. 

Fem av texterna handlar om bokens centrala karaktärer som återkommer vid upprepade 

tillfällen i en löst sammanhållen berättelse, i studien benämnd läromedlets narrativa huvudfåra. 

Tre av texterna handlar om andra personer som bara förekommer vid enstaka tillfällen. 

Språkvägen för sfi kurs b  
Språkvägen för sfi kurs b (Ekblad & Söderkvist 2012) riktar sig liksom Mål 1, till personer som 

läser sfi kurs b inom ramen för studieväg 2, vilket innebär att de har en viss skolbakgrund men 

saknar högre utbildning. Läromedlet utgör samtidigt en kontrast till Mål 1 eftersom det kom 

med sin första upplaga så nyligen som under 2012. Boken är strukturerad utifrån vardagsnära 

teman, vilket också öppnar upp för möjligheter att studera hur familjer och kärleksrelationer 

konstrueras. Fem texter har valts ut för analys, huvudsakligen från ett sammanhållet avsnitt med 

”familj” som ämne. 

Rivstart A1 + A2 
Rivstart A1 + A2 (Levy Scherrer & Lindeman 2007) riktar sig till skillnad från de andra 

läromedlen mot utländska studerande av svenska som främmandespråk, alternativt 

högutbildade personer som läser sfi kurs c inom studieväg 3: en nybörjarkurs med snabb 

progression. Även detta läromedel har vardagsnära teman med relevans för studiens syfte att 

analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild. I likhet med Mål 

1 finns det ett antal återkommande karaktärer i läromedlet, men dessa illustreras sällan med 

bilder. En sparsam användning av bilder är kännetecknande för läromedlet i förhållande till de 

andra böckerna som har analyserats, vilket leder till att analyserna blir något mindre 

uttömmande. Från detta läromedel analyserar jag tre texter, hämtade från avsnitt som kretsar 

kring presentation, familj och släkt samt nätdejting.  

Genomförande och analys 
För att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel 

inom sfi har jag använt mig av begreppet språkliga metafunktioner. De beskriver hur språket 

används för att vi ska kunna förstå våra erfarenheter och förverkliga våra sociala relationer 

(Halliday & Mathiessen, 2014 ss. 78-9). Begreppet är centralt i Hallidays funktionella 

grammatik, och är också framträdande i Kress och van Leuweens teori om multimodal 
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kommunikation (Kress & van Leuween 2006, ss. 41-44). De svenska begrepp jag använder i 

relation till metafunktionerna är oftast mina egna översättningar från engelska, men Holmberg 

och Karlsson (2006) samt Björkvall (2009) har konsulterats i de fall jag har varit osäker på 

vilken benämning som är lämplig. 

Analysen har präglats av abduktion, det vill säga en växelverkan mellan teori och empiri 

(Alvesson & Sköldberg, ss. 55-56). Tidigare forskning, liksom min teoretiska utgångspunkt i 

multimodal diskursanalys, har använts som inspiration för studiens successivt utökade 

tillämpningsområde i egenskap av utvalda och analyserade texter. Samtidigt har empirin berikat 

teorin genom att jag har formulerat, preciserat och lagt till frågeställningar utifrån vad jag har 

funnit i texterna, samtidigt som jag har fördjupat mig i tidigare forskning och utarbetat en 

teoretisk referensram. Exempel på den abduktiva arbetsgången är hur jag under resultatanalysen 

lade till begrepp relaterade till makt och normer i den teoretiska ramen, samt hur jag förkastade 

en alternativ analysmodell (beskriven i metoddiskussionen) när den inte bidrog med tillräckligt 

informationsvärde i relation till studiens syfte.  

Analysarbetet inleddes med att välja ut för syftet relevanta texter ur respektive lärobok, som 

analyserades utifrån mina frågeställningar som i sin tur är relaterade till de språkliga 

metafunktionerna. Under analysen utkristalliserade sig olika hegemoniska diskurser, främst 

avseende hur kärnfamiljsidealet relaterar till alternativa par- och familjebildningar. Det är dessa 

diskurser som utgör strukturen för det presenterade resultatet. 

De tre metafunktionerna beskrivs i följande avsnitt, tillsammans med de frågeställningar jag 

har haft med mig i analysarbetet.  

Ideationell metafunktion 
Den ideationella metafunktionen handlar om hur språket konstruerar och avbildar mänsklig 

erfarenhet (Halliday & Mathiessen 2014, ss. 78-79). Saker och företeelser benämns, 

kategoriseras, bildar taxonomier och formas i komplexa grammatiska mönster. Dessa 

kategoriseringar har varit av intresse i analysen av hur familjer och kärleksrelationer 

konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi.  

Kress och van Leuween (2001, s. 41) betonar å sin sida de olika val som finns beträffande 

avbildningen av hur objekt, eller deltagare, relaterar till andra deltagare och processer genom 

finita verb2. Halliday och Mathiessen (2014 ss. 515-6) presenterar här sex olika processtyper 

med relevans för det engelska språket, men jag har i linje med Holmberg och Karlsson (2006 s. 

79) haft utgångspunkten att fyra processtyper räcker för att täcka in det svenska språket. Dessa 

fyra är materiella processer, som beskriver yttre skeenden, mentala processer, som relaterar till 

inre företeelser som tankar, känslor och åsikter, verbala processer i form av muntliga yttranden 

samt relationella processer som klassificerar och attribuerar egenskaper hos deltagarna i 

processerna. Inom ramen för några av analyserna har jag även inkluderat beteendemässiga 

processer, som ligger i gränslandet mellan mentala och materiella processer (Halliday & 

Mathiessen 2014, ss. 515-516) Dessa innefattar observerbara handlingar som speglar en mental 

process, exempelvis att skratta. Olika texttyper får sin specifika karaktär genom de processer 

som utmärker dem: materiella i instruerande texter som recept, verbala i nyhetsrapportering, 

mentala i vardaglig konversation etcetera. (ss. 393-394).  

Enligt Kress och van Leuween (2006) innehåller även bilder processer. De skiljer i detta 

sammanhang på narrativa och konceptuella framställningar. Narrativa processer skildrar 

                                                 
2 Verb som är böjda i presens, preteritum eller imperativ.  
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skeenden med hjälp av aktörer och reaktörer i aktions- respektive reaktionsprocesser. Ofta 

finns även ett mål med i bilden. Konceptuella framställningar, däremot, avbildar deltagarna på 

ett mer statiskt sätt med fokus på aspekter som klassificering, struktur eller innebörd. Dessa 

kännetecknas av klassificerande, analytiska och symboliska processer. Det som avbildas kan 

vara föremål eller mer abstrakta objekt som diagram. Men även människor kan avbildas i 

konceptuella processer, i detta fall benämnda bärare, och poserar då för åskådaren snarare än 

att ägna sig åt en handling. Syftet med avbildningen kan vara att låta åskådaren analysera 

specifika kännetecken, exempelvis klädsel, i en analytisk process eller att deltagaren är bärare 

av en viss innebörd eller identitet i en symbolisk process. 

I relation till studiens syfte att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom 

text och bild i läromedel inom sfi kommer jag att intressera mig för följande frågor beträffande 

den ideationella metafunktionen: 

 Vilka deltagare och kategoriseringar får representera läromedlets avbildning av familjer 

och kärleksrelationer, och vilka utelämnas? 

 Vilka typer av framställningar och processer har valts av läromedelsförfattarna i 

avbildningen av familjer och kärleksrelationer? 

Interpersonell metafunktion 
Enligt Halliday och Mathiessen (2014, s. 78) fokuserar den interpersonella metafunktionen 

språket som handling, och reflekterar den interaktiva och personliga dimensionen hos språket. 

Genom språkliga handlingar formulerar vi påståenden och frågor som bland annat syftar till att 

informera, ifrågasätta, argumentera, och utvärdera. Enligt Halliday och Mathiessen (2014, ss. 

259-263) är det alltid så att språkanvändaren antingen ger något till lyssnaren eller kräver något 

av den. Föremålet för utväxlingen kan sedan antingen vara icke-verbalt som ”varor eller 

tjänster” eller information. De olika möjliga kombinationerna visas i figur 1. 

 varor och 

tjänster 

Information 

Ge erbjudande Konstaterande 

Kräva order Fråga 
Figur 1 Halliday & Mathiessen 2014, s. 262 

Kress och van Leuween (2006, ss. 116-120) talar om erbjudanden kontra krav, och menar att 

det finns en fundamental skillnad mellan bilder, föreställande människor, där de avbildade 

deltagarna ser in i åskådarens ögon och bilder där detta inte är fallet. Bilder som känns vid 

åskådaren genom en riktad blick gör den avbildade till ett subjekt och uttrycker ett krav. Vilket 

krav som ställs beror på den avbildade aktörens ansiktsuttryck, som kan vara exempelvis 

vänligt, förföriskt eller kyligt. Resultatet blir oavsett en förväntan, från bildskaparens sida, på 

att åskådaren ska ingå någon form av social relation med den avbildade. I bilder där blicken 

inte riktas mot åskådaren blir den däremot en osynlig betraktare. Bilden blir på så sätt ett 

erbjudande för åskådarens distanserade reflektion, och deltagaren blir ett objekt likt ett 

exemplar inuti en glasmonter medan den osynlige åskådaren utgör subjekt (Kress & van 

Leuween, s. 117).  

Modalitet är en annan aspekt hos språkanvändning hemmahörande i den interpersonella 

metafunktionen. Den beskrivs av Halliday och Mathiessen (2014, ss. 324-327) som skalan av 

osäkerhet mellan ett definitivt ja och ett definitivt nej. Placeringen på skalan gestaltas ofta av 

ett modalt verb såsom kan, borde, ska eller måste men även genom interpersonella 

satsadverbial som uttrycker grad av trolighet, vanlighet, villighet samt förpliktelse på skalor 
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mellan exempelvis möjligt-säkert och sällan-ofta. En tredje möjlighet är en utökning av 

verbgruppen med exempelvis ett adjektiv: ”Det är angeläget för mig att ärendet klaras upp”.  

Kress och van Leuween (1996, ss. 156-163) menar att begreppet modalitet även kan appliceras 

på visuell kommunikation. Personer, föremål och platser kan framställas visuellt som om de 

existerade på riktigt, eller som om de vore fantasier, föreställningar eller karikatyrer. Kress och 

van Leuween beskriver vidare olika faktorer som har bäring på bilders modalitet. Flertalet av 

dem är begrepp relaterade till färglära, såsom grad av mättnad, differentiering och djup. 

Modaliteten påverkas även av graden av kontextualisering. Begreppet relaterar till bildernas 

bakgrunder, och rör sig på en skala mellan full kontextualisering med en komplett detaljerad 

bakgrund till frånvaro av bakgrund. Modaliteten sänks i bilder som avkontextualiseras genom 

saknad eller utslätad bakgrund, vilket får konsekvensen att det som avbildas framstår som 

generiskt, som ett typiskt exempel snarare än något specifikt med anknytning till en särskild 

plats och en särskild tid.  

I relation till studiens syfte att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom 

text och bild i läromedel inom sfi har jag intresserat mig för följande frågor beträffande den 

interpersonella metafunktionen: 

 Vilka krav respektive erbjudanden riktas till läsaren? 

 Vilken grad av modalitet kan urskiljas i bild och verbaltext? 

Textuell metafunktion 
Den textuella metafunktionen beskriver enligt Halliday och Mathiessen (2014, s. 79) hur texten 

skapar sammanhang genom att organisera det diskursiva flödet i segment. Detta sker bland 

annat genom den tematiska strukturen, som innebär att en del av satsen får status som 

budskapets utgångspunkt i egenskap av tema. Resten utgör satsens rema, och kompletterar 

budskapet genom att utveckla temat. Denna organisation vägleder mottagaren och är en 

förutsättning för att tolka budskapet. I språk som engelska och svenska (Holmberg & Karlsson 

2006, s. 143; Halliday & Mathiessen 2014, ss. 181-184) indikeras temat av att det placeras först 

i meningen. I linje med detta framhåller Kress och van Leuween (2006, s. 46) att även visuella 

kommunikationssätt har komponenter för interaktion och avbildning vars inbördes relation 

avgör betydelsen hos dem. Känd information (tema) placeras till vänster och förutsätts vara 

intuitivt begriplig för åskådaren, medan ny information (rema) tar plats till vänster och har en 

mer oväntad och potentiellt uppseendeväckande karaktär (ss. 179-181). Principen gäller säväl 

för hela uppslag med både text och bild som för enskilda bilders uppbyggnad. Vid några 

tillfällen har jag analyserat den tematiska strukturen hos verbaltexter som helheter, och ibland 

ökat tillämpningsområdet ytterligare genom att granska den tematiska strukturen hos segment 

i hela avsnitt. En sådan analysgång förespråkas inte explicit av Kress och van Leuween, men 

har visat sig värdefull för att se vad som presenteras som utgångspunkten i de läroboksavsnitt 

som behandlar familjer och kärleksrelationer. 

Det finns ytterligare aspekter kring vilket informationsvärde objekt får i kraft av sin placering. 

Det rör sig exempelvis organisationen av element från över- till underkant (ss. 186-187). Det 

som presenteras överst får karaktären av det idealiska, vilket betyder att det har en idealiserad 

och generaliserad karaktär. Element som placeras i underkant beskrivs som reella, eftersom de 

får en mer jordnära och specifik natur. Vissa bilder är istället organiserade med ett tydligt 

centrum, en framställningens kärna runt vilken sekundära och beroende element kretsar.  
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Det finns även textuella aspekter som är relativt frikopplade från sin placering. En ett exempel 

är hur framträdande textens olika objekt är (Kress & van Leuween, ss. 201-203). Detta bestäms 

av ett ofta komplext samspel av visuella markörer, som skapar en hierarki av betydelsefullhet 

bland objekten. Det kan exempelvis röra sig om storlek, kontrast, fokus och överlappning. 

Slutligen inverkar även inramning på den textuella metafunktionen (Kress & van Leuween, ss. 

203-204). Förekomsten av linjer för inramning av enskilda element ger intrycket av 

individualitet och differentiering medan motsatsen förmedlar gruppidentitet. Björkvall (2009), 

som är en av föregångsgestalterna för multimodal analys i Sverige, menar att valet av 

individuella respektive kollektiva avbildningar spelar roll för läsarens förmåga att identifiera 

med deltagarna (s. 82). Individualiserade människor är lättare att identifiera sig med än 

kollektiviserade, vilket också påverkar förutsättningarna för att känna empati med dem.   

För att organisera det diskursiva flödet och förmedla logiska och betydelsebärande samband i 

verbaltext spelar även konjunktioner3 en viktig roll (Halliday & Mathiessen 2014, s. 1012-

1027). Konjunktioners funktion är att markera samband mellan textdelar genom att antingen 

utveckla, utvidga eller tydliggöra. Inom ramen för denna studie har jag främst intresserat mig 

för utvidgande konjunktioner, som i sin tur kan vara tilläggande (exempelvis ”och”, ”också”), 

motsättande (”men”, ”å andra sidan”) eller varierande (”eller”, ”istället”).  

I relation till studiens syfte att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom 

text och bild i läromedel inom sfi har jag intresserat mig för följande frågor beträffande den 

textuella metafunktionen: 

 Vad presenteras som utgångspunkt respektive som ny information i textens tematiska 

struktur? 

 Vad presenteras som det idealiska respektive reella i textens över- respektive underkant? 

 Vilka identiteter förmedlar inramningen, eller bristen på densamma, i form av 

samhörighet-individualitet samt individualisering-kollektivisering? 

 Vilket eller vilka objekt i texten är mest framträdande? 

 Vilka relationer mellan satser signalerar verbaltextens konjunktioner? 

Dessa relativt talrika och specifika frågeställningar har behandlats i den mån jag funnit dem 

relevanta i analysen av de enskilda texterna.  

Studiens värde och kvalitet 
Det finns olika perspektiv när det gäller att utvärdera kvalitativa studiers värden kvalitet. De 

två välkända begreppen validitet och reliabilitet är sprungna ur den kvantitativa 

forskningstraditionen och avser noggrannhet i hanteringen av mät- och analysinstrument 

respektive att det som mäts överensstämmer med studiens syfte (Magne Holme & Krohn 

Solvang 1997). Vissa anser att dessa begrepp även kan tillämpas för att granska giltigheten och 

trovärdigheten hos kvalitativa studier (se exempelvis Kihlström 2007). Andra, som Fejes och 

Thornberg (2009), menar att den kvalitativa forskningstraditionen bjuder in till alternativa sätt 

att se på studiers kvalitet. Jag har i detta avsnitt valt den senare linjen genom att använda 

kvalitetskriterier för kvalitativ forskning föreslagna av Larsson (1994). Anledningen till valet 

är att de enligt min uppfattning framstår som relevanta och inbjuder till en perspektivrik 

                                                 
3 Det är den funktionella grammatikens definition av konjunktion som avses här, vilket inkluderar ord 

som skulle betraktas som exempelvis adverb inom den traditionella grammatiken. 
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diskussion kring studiens kvalitet, samtidigt som de representerar föreställningar om kvalitet 

som är väl förankrade i det kvalitativa forskningsfältet. 

Larsson (1994) lyfter inledningsvis fram kvaliteter hos framställningen i sin helhet, och nämner 

perspektivmedvetenhet som betonar vikten av att forskaren redovisar sin förförståelse och 

utgångspunkt för studien. Detta bör framgå i denna studies inledning samt teoriavsnitt där jag 

redogör för mitt perspektiv på det som undersöks, samt även i metoddiskussionen där jag gör 

vissa självkritiska reflektioner. En kvalitativ studie bör även ha en intern logik, vilket innebär 

att den är väl sammanfogad så till vida att studiens syfte harmoniserar med datainsamlingen 

samt analystekniken. Även detta kriterium uppfattar jag som uppnått, eftersom jag har kunnat 

redogöra för hur specifika frågeställningar har utarbetats med hjälp av den valda analysmetoden 

för att besvara studiens syfte att analysera hur familjer och kärleksrelationer konstrueras genom 

text och bild i läromedel inom sfi. I resultatdiskussionen återkopplar jag dessutom till 

problemställningen och forskningsläget presenterat i bakgrunden samtidigt som jag ger mitt 

eget bidrag en framträdande plats. Även detta är ett tecken på intern logik, enligt Larsson 

(1994).  

Det avslutande kriteriet för framställningen som helhet är det etiska värdet, och har en något 

begränsad betydelse i denna textanalytiska studie eftersom den inte har involverat några andra 

deltagare än mig själv. Larsson anmodar dock till reflektion över hur studiens resultat kan 

påverka grupper i samhället, och här kan det konstateras att jag tillskriver läroboksförfattare 

och –producenter betydelse när det gäller att förmedla tongivande bilder av samhället samtidigt 

som jag framför kritik. Kritiken framstår dock förhoppningsvis som relevant, konstruktiv, och 

även balanserad då jag också lyfte fram aspekter som kan betraktas som positiva tillskott till 

tidigare forskning om läromedel. Detta tangerar det viktiga begreppet vetenskaplig hederlighet, 

som Larsson (1994) också inkluderar i etiskt värde och innebär att forskaren inte manipulerar 

resultatet av egenintresse.  

Larsson (1994) beskriver även kvaliteter hos studiens resultat. Bland dessa kvaliteter räknas 

innebördsrikedom, vilket innebär att i analysen fånga det väsentliga men samtidigt med 

nyanserna i behåll. Jag uppfattar att mitt val av de språkliga metafunktionerna som 

analysinstrument i kombination med de frågeställningar jag har utarbetat lämpar sig väl för att 

frambringa en innebördsrikedom i studiens omfattande resultat. I potentiell konflikt med detta 

nämner Larsson struktur som nästa kriterium. Det innebär att resultatet har en enkel och klar 

struktur samtidigt som komplexiteten reduceras. För att tillgodose detta har jag strukturerat 

resultatet utifrån de hegemoniska diskurser jag har sett i förhållande till studiens syfte 

tillsammans med relevanta exempel, vilket förhoppningsvis gör resultatet lättillgängligt. Ett 

ytterligare bidrag till ökad klarhet och reducerad komplexitet, som också är önskvärt enligt 

Larsson, är de synteser jag gör i anslutning till varje diskurs, där jag drar paralleller mellan olika 

texter samtidigt som jag sätter dem i relation till begrepp som visar hur texterna relaterar till 

makt och normer. Det avslutande kriteriet Larsson presenterar angående studiens resultat är 

teoritillskott, vilket innebär att studien, utifrån den valda ansatsens förutsättningar, tillför något 

nytt till fältet. I denna studies diskussion positionerar jag mitt resultat i förhållande till tidigare 

forskning, där jag till viss del bekräftar forskningsläget men även lyfter fram sådant som bildar 

kontraster och tillför ytterligare nyanser. Den operationalisering studien visar av Kress och van 

Leuweens (2001) multimodala teori om kommunikation, i kombination med Hallidays 

funktionella grammatik, kan också inspirera till ytterligare studier där teorierna används för att 

utvinna nyansrik information ur texter och bilder i relation till specifika syften. 
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Avslutningsvis diskuterar Larsson (1994) validitetskriterier. Dessa inkluderar diskurskriteriet, 

som behandlar hur studien står sig gentemot alternativa perspektiv. Studien har, som brukligt, 

ventilerats vid ett seminarium där examinator, opponent och övriga deltagare framförde 

synpunkter. Det framfördes att studien fungerade väl beträffande exempelvis struktur, 

teorianvändning och dragna slutsatser samtidigt som det ventilerades ett fåtal kritiska 

synpunkter som mest noterbart har resulterat i ett preciserat syfte. Ett annat centralt 

validitetskriterium är enligt Larsson studiens heuristiska värde, vilket innebär att den bidrar till 

ett nytt sätt att se på verkligheten.  Hur min studie svarar upp mot detta lämnar jag åt läsaren att 

bedöma, men jag kan konstatera att den åtminstone har gett upphov till nya perspektiv för egen 

del. Det gäller inte minst hur bilder kan analyseras utifrån aspekter som tematisk struktur samt 

i termer av kollektivisering-individualisering för att synliggöra värderingar och antaganden som 

inte är uppenbara vid första anblicken. Larsson (1994) diskuterar härnäst vikten av empirisk 

förankring, med andra ord hur väl tolkningar är förankrade i insamlad data. Min uppfattning är 

att den valda analysmetoden, tillsammans med mina detaljerade och teoretiskt förankrade 

frågeställningar, har tillsett en systematik i analysarbetet som bidrar till slutsatser med god 

förankring i de granskade texterna. Det angränsande kriteriet konsistens behandlar hur 

resultatets delar harmoniserar med den helhet som tolkningen utgör. Detta är ett potentiellt 

problematiskt område i min studie, då den kännetecknas av en omfattande resultatanalys där en 

variation av texter analyserar utifrån en variation av frågeställningar och redskap, som dessutom 

tillämpas med viss selektion. Ett sätt att försäkra mig om att resultatet har en konsistens är mitt 

val av struktur, där jag sätter kärnfamiljsidealet i centrum, visar hur det konstrueras som ett 

allmängiltigt ideal och sedan redogör för hur gränsdragningar sker mot underordnade 

konstruktioner med hjälp av etablerade analysbegrepp. Precis som Larsson (1994) poängterar 

är dock ingen tolkning fullkomlig, och det är möjligt, för att inte säga sannolikt, att jag 

undermedvetet har bortsett från vissa fenomen i texterna för att kunna förmedla en helhetsbild.  

Slutligen framförs det pragmatiska kriteriet, som uppehåller sig vid resultatets konsekvenser. 

Detta kriterium framstår som betydelsefullt i min studie, eftersom den i linje med kritisk 

diskursanalys (Fairclough 2012) avser avtäcka sociala orättvisor och söka komma tillrätta med 

dem. Detta ligger nära Larssons (1994) formuleringar om det emancipatoriska 

kunskapsintresset, som handlar om att synliggöra och ifrågasätta antaganden som leder till att 

människor accepterar förtryck. I detta avseende hoppas jag att min studie har bidragit till att 

synliggöra hur lärobokstexter, som vid första anblicken framstår som oproblematiska, vid en 

närmare granskning ändå tycks förstärka dominerande normer i relation till exempelvis kön, 

sexualitet och etnicitet. Jag ger även uppslag till hur man kan komma till rätta dessa 

missförhållanden, eller, mildare uttryckt, obalanser, för en vidare utveckling i riktning mot 

mångfaldiga perspektiv på fenomen som familjer och kärleksrelationer. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt presenterar jag det analyserade resultatet. De granskade texterna har satts i 

relation till de tre språkliga metafunktionerna, och presenteras strukturerade utifrån de 

hegemoniska diskurser jag har sett beträffande hur familjer och kärleksrelationer konstrueras. 

Dessa diskurser har framträtt genom en tillämpning av begrepp beskrivna i avsnittet om normer, 

makt och undervisning. Inledningsvis beskriver jag hur kärnfamiljsidealet förhåller sig till 

alternativa konstruktioner. Dessa hegemoniska maktrelationer presenteras i separata avsnitt, där 

relevanta texter analyseras utifrån de språkliga metafunktionerna. Varje avsnitt avslutas med en 

syntes, som sammanfattar resultatet, drar paralleller mellan läromedlen och visar hur 

diskurserna är uppbyggda. Dessa synteser kan ses som ett avstamp för studiens 

resultatdiskussion. Sedan följer en ytterligare diskussion om vilka hegemoniska diskurser som 

är påtagliga när det gäller konstruktionen av kön respektive etnicitet. Det faktum att de enskilda 

texterna som analyserats ofta innehåller flera olika diskurser med relevans för studiens syfte 

innebär att jag återkommer till dem vid upprepade tillfällen. Det betyder också att mina analyser 

ibland refererar till texter som har visats tidigare i texten, eller visas längre fram. 

Jag vill också förklara några begrepp jag använder i analyserna. Mitt bruk av termerna text och 

läsare har här en utvidgad betydelse som relaterar till såväl skriven text som bilder (inklusive 

konsumtionen av dem). När kommunikationssätten kommenteras separat benämns de som 

verbaltext respektive bild. För att beskriva de kärleksrelationer som konstrueras i läroböckerna 

använder jag vid upprepade tillfällen begreppet samkönade relationer, i betydelsen par där båda 

har samma kön, och olikkönade relationer, för par bestående av individer med olika kön.  

Angående textens digitala utgåva 
Av upphovsrättsliga skäl har jag i denna digitala utgåva av magisteruppsatsen valt att utelämna 

de inskannade lärobokssidor som i den trycka utgåvan kompletterar textanalyserna. 

Förhoppningsvis bidrar de ingående granskningar av bilder och verbaltexter som Kress och van 

Leuweens analysmetod medför till att läsaren ändå får en tydlig uppfattning om vad som visas 

i läroböckerna. Den tryckta versionen, komplett med läroboksbilder, finns på Högskolan i 

Borås, Institutionen för pedagogik. 

Konstruktionen av kärnfamiljsidealet som subjekt 
I detta avsnitt beskriver jag med stöd i de tre språkliga metafunktionerna hur kärnfamiljen 

konstrueras som ett ideal i de tre läromedlen, samt hur kärnfamiljen utgör subjekt i förhållande 

till alternativa, underordnade konstruktioner i en hegemonisk diskurs. 

Genom introduktioner av konceptet familj 
Jag analyserar under denna rubrik hur läromedlen konstruerar kärnfamiljsidealet som subjekt 

genom val relaterade till hur de introducerar begreppet familj. En text från varje läromedel har 

valts ut, i egenskap att vara den första i respektive lärobok att introducera centrala begrepp i 

anslutning till familjer och civilståndsrelationer. 

Jag inleder analysen med ett uppslag ur Mål 1 (text 1; Althén 2012, ss. 56-47) som presenterar 

åtta personer i samma lägenhetshus, med fokus på familje- och civilståndsrelationerna dem 

emellan. Presentationen sker tillsammans med porträttfoton samt ytterligare information som 

namn, ålder och sysselsättning. Karaktärerna återkommer i boken i vad som kan beskrivas som 

en löst sammanhållen berättelse. 

En analys av textens ideationella metafunktion visar att paret Ellen och Jonas Åberg är de 

deltagare som presenteras först tillsammans med sin son och sin dotter. Dessa personer får 
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representera den traditionella kärnfamiljen. Andra sidan på uppslaget visar alternativ till 

kärnfamiljen i form av ett olikkönat sambopar och två singlar. Dessa återkommer jag till när 

jag analyserar hur kärnfamiljen förhåller sig till sambo- respektive singelskap. 

Som tidigare nämnts avbildas deltagarna i porträttfoton. Framställningen får anses vara 

konceptuell, eftersom deltagarna poserar för läsaren utan att företa sig någonting. Processerna 

i bilderna är således inte narrativa utan snarare symboliska med deltagare som bärare av 

identiteterna man, fru, son och dotter. 

Angående den interpersonella metafunktionen är det av intresse att samtliga avbildade aktörer 

riktar sin blick mot läsaren, vilket gör att bilderna får betraktas som krav och anspråk på att 

ingå en social relation med läsaren. De flesta av deltagarna som utgör kärnfamiljen ler mot 

läsaren, med undantag av Jonas som med riktad blick och halvöppen mun ger ett koncentrerat 

intryck.  I kontrast till bildernas kravfylldhet präglas verbaltexten uteslutande av erbjudanden 

bestående av konstateranden.  

Porträttfotona som avbildar deltagarna på uppslaget får i egenskap av att vara just porträttfoton 

en relativt hög modalitet: de visar hur människor ser ut i verkligen istället för att vara 

abstraktioner. Samtliga har dock samma generiska grå bakgrund. Detta drar enligt Kress och 

van Leuween (2006) ned bildernas modalitet, och de avbildade aktörerna får karaktären av 

"typiska exempel" snarare än specifika personer som verkar i ett sammanhang. Intrycket 

förstärks av en relativt låg färgmättnad och –differentiering, vilket också är faktorer som 

reducerar modaliteten enligt Kress och van Leuween. 

Granskningen av textens textuella metafunktion visar att tvåbarnsfamiljen har placerats till 

vänster på uppslaget och därmed utgör textens väntade utgångspunkt i form av tema. Till höger 

återfinns samboparet och även de ensamstående, som därför blir det potentiellt 

uppseendeväckande remat i framställningen. Detta indikerar enligt Kress och van Leuweens 

teori om multimodal kommunikation att kärnfamiljen anses vara det som är oproblematiskt och 

i linje med sunt förnuft.  

Beträffande inramning framställs den avbildade kärnfamiljen genom de individuella 

porträttfotona som separata från varandra istället för att bilda en helhet. Detta val betonar enligt 

Kress och van Leuween familjemedlemmarnas individuella roller snarare än familjens 

sammanhållning. Denna individualisering gör det enligt Björkvall (2009) även lättare för 

läsaren att identifiera sig med de avbildade.  

Sammanfattningsvis konstruerar uppslaget i text 1 en traditionell kärnfamilj med ett olikkönat 

gift par tillsammans med sina två barn som utgångspunkten i presentationen av läromedlets 

huvudsakliga karaktärer. Placeringen i form av tema gör att familjen representerar något känt 

och förväntat. De konstrueras på ett sätt som inbjuder till identifikation, och kraven bilderna 

ställer tycks vara att läsaren ska bekräfta deras respektive identiteter. Att bilderna är 

avkontextualiserade bidrar till att de får en allmängiltig prägel snarare än specifik.   

Härnäst analyserar jag en sida ur Rivstart A1 + A2 (text 2: Levy Scherrer & Lindemalm 2007, 

s. 15). Texten kretsar kring civilståndsrelationer, och introducerar familjeord. 

Sidan kan sägas bestå av tre delar. Den första är en verbaltext som visar två korta dialoger 

mellan två personer vardera som presenterar sig för varandra. På det ideationella planet 

domineras texten av relationella processer både i frågor och svar. I första dialogen tillfrågas 

Katerina av Renate om hon är gift, vilket är fallet. Följdfrågan blir sedan om hon har barn, 
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vilket hon svarar nekande på. Vid en returnering av frågan får vi reda på att på att Renate inte 

är gift samtidigt som hon har två barn. I den andra dialogen är det Brian och Akinori som har 

en konversation på samma tema, och det framgår att Brian har en olikkönad svensk sambo samt 

att Akinori har en flickvän. Frågan om barn dyker inte upp här. 

Under verbaltexten finns en ruta med ”familjeord”, där konstruktionen av de centrala 

relationella processerna belyses i form av fraserna jag är och jag har som genom analytiska 

processer förbinds med information om civilstånd och klassificering av partner i form av 

flickvän/pojkvän/sambo/partner etcetera. Läsaren ombeds slutligen omsätta fraserna i dialoger 

med medstuderande samt att skriva en text om en man som sitter på en klippa och leende ser in 

i kameran i en symbolisk process.  

Angående den interpersonella metafunktionen ser vi att verbaltexten och rutan med 

familjeorden utgör erbjudanden till läsaren i form av konstateranden, men åtföljs av krav genom 

uppmaningen att fråga studiekamrater om de är gifta och har barn. Att deltagarna i verbaltexten 

inte avbildas visuellt är en faktor som enligt min tolkning sänker modaliteten hos texten 

märkbart. Uppmaningen att skriva om mannen på bilden, underförstått angående hans civilstånd 

och eventuella barn, utgör ett krav på att läsaren ska agera som understryks av bilden där 

deltagaren leende ser in i kameran.  

Angående bruket av konjunktioner i texten kan det noteras att när Katerina svarar att hon är gift 

får hon följdfrågan om hon har barn också. Denna additiva utvidgning associerar på ett tydligt 

sätt barn till giftermål. Konjunktionsvalet i Renates svar på huruvida hon är gift kommer att 

vara av intresse när jag analyserar hur kärnfamiljen konstrueras som subjekt i förhållande till 

singelskap. Det kan dock redan här noteras att hon på frågan om giftermål lägger till att hon har 

barn utan att bli tillfrågad, vilket ger ytterligare en signal om att läroboksförfattare kopplar 

samman giftermål med barn. I en avslutande observation angående textens textuella 

metafunktion utgör rutan med familjeord sidans mest framträdande objekt, tack vare 

inramningen och objektets centrala position.  

Syftet med texten är att läsaren ska lära sig berätta om sin civilståndsrelation samt eventuella 

barn. Mönstret att inleda med en verbaltext i dialogform för att fortsätta med en 

grammatikgenomgång som slutligen ska tillämpas i språklig produktion är påtagligt i boken. 

Att förmedla en berättelse kring karaktärerna i boken får en underordnad betydelse. Frågornas 

konstruktion samt bruket av konjunktioner visar att den traditionella kärnfamiljen är 

utgångspunkten.  

Min avslutande analys av hur läroböckerna konstruerar kärnfamiljsidealet som subjekt i 

introduktioner av begreppet ”familj” behandlar Språkvägen för sfi b (Ekblad & Söderqvist 

2012). Den analyserade texten (text 3: Ekblad & Söderqvist, s. 35 och 37) inleder ett 

temaavsnitt om begreppet ”familj”, genom att introducera en ung man vid namn Peter och 

berätta om hans familj. Kompositionen bild-text är något annorlunda i denna bok jämfört med 

de andra läroböckerna, eftersom läsaren först ska lyssna när läraren berättar alternativt läser 

texten och sedan återberätta den utifrån en tankekarta med bilder, som illustrerar informationen 

om Peter och hans familj. Texten dyker därefter upp på nästföljande uppslag, åtföljd av en bild 

av Peter som även är inkluderad i tankekartan. I min analys har jag dock valt att betrakta 

texterna och bilderna som helheter, vilket innebär att jag själv har satt samman ”uppslaget” i 

text 3 utifrån sidor som alltså finns på olika uppslag i läroboken. 

Det första stycket i verbaltexten är en kort presentation där vi på det ideationella planet främst 

genom relationella processer får reda på omständigheter kring Peter. Dessa inkluderar ålder, 
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bostadsort och sysselsättning i egenskap av studerande. Han bor i Göteborg, och befinner sig 

således långt från familjen i Umeå. Sedan följer ett stycke som domineras av materiella 

processer, och alltså beskriver skeenden, med inslag även av relationella och verbala processer. 

Vi får reda på att familjemedlemmarna, bestående av mamma, pappa och syster, ringer till Peter 

(materiell process) och säger att kan ska komma hem till jul (verbal process). Peter vill åka 

(materiell process), men kan inte eftersom en flygbiljett är dyr och han har inte råd (relationella 

processer): ”[h]an måste betala hyra och mat varje månad” (materiell process).  Avslutningsvis 

förekommer även mentala processer: ”Peters familj längtar efter honom [och] Peter längtar 

efter sin familj”. Resan får vänta till sommaren. Bakom det beskrivna skeendet döljer sig en 

traditionell kärnfamilj med mamma, pappa och två barn.  

Textens enda bild består av en halvkroppsbild föreställande Peter som tittar på läsaren i en 

symbolisk process. Denna bild förekommer även på det föregående uppslaget kopplad, i 

förbindelse med ett flertal andra, med formen av en tankekarta. Som helhet betraktad är det en 

icke-linjär konceptuell framställning i egenskap av ett nätverk med analytiska processer 

utgående från bilden av Peter, som ska hjälpa den studerande att bringa reda i informationen 

om honom. De första trådarna löper till bilder som gestaltar Göteborg respektive Umeå. Den 

tredje och sista tråden kopplas till en bild av ett flygplan och ett par tomma fickor, och sedan 

till bilder av individuellt representerade familjemedlemmar inbegripna i telefonsamtal. Av 

mammas och pappans bekymrade ansiktsuttryck att döma är de reaktörer i en reaktionsprocess 

där Peter berättar att han inte kan komma hem. Uppslagets första del består av uppmaningar till 

att lyssna på läraren, återberätta utifrån bilderna och svara på innehållsfrågor. 

En analys av textens interpersonella metafunktion visar att verbaltexten om Peter är ett 

erbjudande i form av information, samtidigt som uppgiftsfrågor och uppmaningar i anslutning 

till dem utgör krav. Bilderna i det nätverk som beskrivs under föregående rubrik har i egenskap 

av kontextualiserade foton i regel hög modalitet samtidigt som de utgör erbjudanden till läsaren. 

Ett undantag är halvkroppsbilden av Peter, där den leende deltagaren har blicken riktad mot 

läsaren samtidigt som hans bakgrund nästan är reducerad till noll. Den reducerade 

kontextualiteten sänker modaliteten samtidigt som bilden utgör en förväntning på att inleda en 

social relation med läsaren. Peters leende står i kontrast till föräldrarnas ansiktsuttryck, där 

främst modern ser mycket bekymrad ut över att sonen inte kan komma hem.   

Textens splittring över flera sidor gör den svåranalyserad avseende tematisk struktur, men på 

ett övergripande textuellt plan kan den sägas utgöra den väntade utgångspunkten i bokens 

kapitel om familj. Bilden av nätverket är strukturerad runt Peter, som är det mest framträdande 

objektet i framställningen. Familjemedlemmarna är slutligen individuellt representerade, vilket 

betonar deras enskilda identiteter i form av mamma, pappa, dotter och son. 

Konceptet familj introduceras här av en traditionell kärnfamilj. Introduktionen sker genom 

bakgrundsinformation i kombination med ett skeende i form av de upprepade telefonsamtalen 

från föräldrarna och systern. Samtliga de fyra huvudsakliga processtyperna är representerade i 

texten (materiella, verbala, mentala och relationella), vilket ger den en dynamik samtidigt som 

en avsaknad av konjunktioner kan försvåra läsningen. Familjemedlemmarna avbildas 

individualiserat och med hög modalitet, vilket ger läsaren möjlighet att identifiera sig med dem 

och empatisera kanske främst med modern som är ledsen över att sonen inte kan komma hem 

till jul.  
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Syntes 
Samtliga de tre analyserade läromedlen konstruerar den traditionella kärnfamiljen med ett 

olikkönat par tillsammans med sina barn som subjekt. I Mål 1 och Språkvägen för sfi b sker 

detta främst genom val relaterade till tematisk struktur, när traditionella kärnfamiljer placeras 

som tema och således utgör den förväntade utgångspunkten. Kopplingen till Gramscis 

hegemonibegrepp är tydlig, avseende hur man genom språkliga val konstruerar vad som 

betraktas som allmängiltigt och i linje med sunt förnuft (Gramsci 2011). Det bör också noteras 

att såväl de centrala karaktärerna i Mål 1, som Peter i Språkvägen för sfi b avbildas 

individualiserat och med blicken riktad mot kameran, vilket underlättar identifikation och 

uppmanar till att läsaren ska ingå sociala relationer med de avbildade. Det faktum att dessa 

bilder har en reducerad kontextualisering sänker deras modalitet, samtidigt som intrycket stärks 

av att deltagarna representerar något allmängiltigt snarare än något specifikt. 

I Rivstart A1 + A2 konstrueras kärnfamiljen som subjekt främst i form av det mönster som är 

påtagligt i dialogerna. Utgångspunkten hos frågeställaren är uppenbarligen att den tillfrågade 

är gift och har barn, vilket utgör två kriterier för kärnfamiljsidealet. På ett textuellt plan verkar 

det därmed angeläget för läroboksförfattarna att läsaren snabbt lär sig att fråga och berätta om 

civilståndsrelationer samt barn. Detta väcker frågor kring hur vanligt och lämpligt det är att i 

presentationssituationer ställa frågan om samtalspartnern är gift. Frågan framstår som direkt, 

och dessutom av tveksam relevans i ett samhälle med hög andel samborelationer och 

singelhushåll i förhållande till andra länder. Det kan också nämnas att läroboken gavs ut innan 

Sverige fick könsneutral äktenskapslagstiftning, vilket innebär att frågan om giftermål 

förutsätter olikkönade relationer. 

En jämförelse av processammansättningen i verbaltexterna som introducerar konceptet familj 

visar att texterna i Rivstart A1 + A2 och Mål 1 är enkelt uppbyggda, eftersom de till större delen 

utgörs av relationella processer och därmed beskriver hur saker är. Texten om Peter i 

Språkvägen för sfi b visar som kontrast en betydligt högre grad av komplexitet, med en varierad 

processammansättning som även gestaltar händelser, tankar och känslor tillsammans med deras 

yttringar. Detta är av intresse i förhållande till konstruktionen av kärnfamiljsidealet eftersom 

det är den geografiska splittringen familjemedlemmarna emellan som utgör grunden för det 

händelseförlopp och de känsloyttringar som förekommer i texten. Kraften i idealet hos den 

sammanhållna kärnfamiljen används således som en pedagogisk resurs, för att skapa en 

dramaturgi och visa en språklig mångfald.  

Genom släktträd 
I detta avsnitt visar jag hur läromedlen konstruerar kärnfamiljsidealet som subjekt genom hur 

de avbildar släktträd. Fenomenet släktträd förekommer i samtliga tre läromedel, och det 

inledande exemplet är hämtat från Rivstart A1 + A2 (text 4: Levy Scherrer & Lindemalm 2007, 

s. 56 ). Släktträdet utgör en av flera sektioner på sidan.  

En analys av textens ideationella metafunktion visar att släktträdet utgör en konceptuell 

framställning med analytiska och klassificerande processer. Deltagarna i processerna illustreras 

endast av sina namn. Utgångspunkten för framställningen är det gifta paret Erik och Johanna 

som förbinds med två söner och döttrar. Den ena sonen, Robert, avbildas som gift med 

olikkönad partner tillsammans med två barn. Bengt och Carin är ensamstående, medan Sara är 

gift med en olikkönad partner och har ett barn, Anna. Det faktum att hennes man, Magnus, 

avbildas i sidoposition till relationen mellan Sara och Anna tyder på att hon fick dottern med 

en tidigare partner. Att deltagarna inte illustreras med bilder bidrar i kombination med grenarna, 
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som är parallella istället för vinklade (Kress & van Leuween 2006, ss. 79-83), till en hög grad 

av abstraktion. Personerna förekommer inte heller i boken i övrigt. 

Släktträdet ges, på det interpersonella planet, en relativt låg modalitet, på grund av att 

deltagarna inte illustreras av bilder samtidigt som de ljusblå ellipserna runt deltagarnas namn 

bildar en låg kontrast mot den vita bakgrunden. Framställningen följs upp av en övning där 

läsaren ska placera in ord relaterade till släkt och familj i påståenden rörande relationer mellan 

deltagarna i släktträdet.  

Släktträdet är relativt undanskymt på grund av sin ringa storlek och placerat längst ned på sidan 

efter en mer framträdande övning som inte relaterar till släktträdet. Den uppföljande övningen 

tar dock en hel sida i anspråk, med fjorton påståenden som ska kompletteras med lika många 

släktord. Det illustrerar olikkönade relationer på ett opersonligt och avskalat sätt med en hög 

grad av abstraktion. Fokuset är ensidigt på att läsaren genom de analytiska processerna ska 

utröna vilket begrepp relaterat till konceptet ”släkt” som beskriver vilken relation.  

Nästa släktträd som analyseras är från Mål 1 (text 5: Althén 2012, s. 120). Texten fokuserar hur 

Klara, dottern i kärnfamiljen som presenterades i text 1, berättar om sin släkt. Släktträdet utgör 

sidans övre hälft, och kompletteras av en verbaltext som ur Klaras synvinkel klargör 

släktförhållandena.  

Informationen utgörs av en bild i form av ett släktträd som åtföljs av en beskrivande verbaltext. 

Verbaltexten, som även här präglas av uteslutande relationella processer, inleds med bekant 

information om Klaras bror och föräldrar. Vi får sedan läsa om de gifta farföräldrarna och om 

morföräldrarna där morfar är död och mormor numera bor med sin sambo Bertil. Klara har även 

en farbror, som är gift med Maria. Av släktträdet framgår det att de inte har barn. Det finns även 

en moster, som har två barn och är ogift, samt slutligen en faster i form av Anna-Lena som är 

skild från Frank och har en dotter. Relationerna som avbildas är samtliga olikkönade.  

Det avbildade släktträdet inkluderar porträttfoton där deltagarna poserar för läsaren i 

symboliska processer och är bärare av sina respektive identiteter i egenskap av moster, faster, 

kusin etcetera. Trädet som omsluter deltagarna och visar relationerna dem emellan är ett 

exempel på en klassificerande, analytisk process. Det liknar ett faktiskt, om än barnsligt 

stiliserat, träd vilket tillsammans med de något böjda grenarna som binder deltagarna samman 

sänker graden av abstraktion och ger ett mer organiskt intryck. Att framställningen strävar mot 

det organiska snarare än det mekaniska stödjs även av det faktum att deltagarna har ovala ramar 

istället för rektangulära (Kress & van Leuween 2006, ss. 79-83). 

En analys av textens interpersonella metafunktion visar att deltagarna i porträttfotona har 

blicken riktad mot läsaren, och därmed gör anspråk på att ingå sociala relationer med den. I 

detta fall är samtliga deltagare leende i mer eller mindre grad, med ett möjligt undantag av 

Anna-Lenas exman Frank. Vad gäller modalitet har vissa av bilderna en något förhöjd grad av 

kontextualisering, då bakgrunderna fortfarande är enfärgade men åtminstone något olika, 

samtidigt som Klaras kusin Emma har en cykelhjälm vilket placerar henne i ett sammanhang 

inom ramen för en aktivitet. Att ge deltagarna denna grad av modalitet framstår som ett 

intressant val. De lyfts fram som individer i släktträdet genom porträttfoton kombinerade med 

namn medan den relevanta vokabulären som beskriver släktförhållandena endast finns i 

verbaltexten. Läsaren måste därmed växla mellan verbaltext och bild för att få ett helhetsgrepp 

och sätta ord på relationerna.  En mer abstrakt framställning, med generiskt tecknade karaktärer 

som figurerar namnlöst i form av sin respektive funktion, hade förmodligen varit mer 

ändamålsenlig om läsaren ska lära sig ord för släkt- och familjeförhållanden. Detta val är enligt 
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min mening något som understryker författarnas ambition att förmedla en berättelse om de 

centrala karaktärerna i boken. 

En granskning av hur verbaltext och bild samspelar med varandra på ett textuellt plan visar att 

släktträdet överst på sidan representerar det idealiska som kompletteras med mer specifik 

information i verbaltexten därunder. Rollfördelningen framstår i detta fall som tydlig, eftersom 

det är helt nödvändigt att läsa verbaltexten för att kunna sätta ord på relationerna mellan 

personerna i släktträdet. Det är Klara, placerad vid trädets stam, som är utgångspunkten medan 

de andra placeras i relation till henne. Klara kan således anses utgöra bildens kärna.  

En analys av verbaltexten som helhet visar att det är de etablerade sambo- och 

äktenskapsrelationerna som presenteras först i texten, och därmed får stå för det bekanta. 

Beträffande inramning omsluts samtliga deltagare av ett grovhugget släktträd, som är stiliserat 

på ett sätt som tycks återspegla Klaras ålder (5 år). Inom detta är porträttbilderna individuellt 

inramade. Ett val man har gjort är att avbilda de etablerade paren relativt långt ifrån varandra, 

med barnen emellan. Detta skapar en viss distans där syskon- och förälder-barn-relationer 

premieras på bekostnad av civilståndsrelationerna.   

Min avslutande granskning av hur kärnfamiljsidealet konstrueras som subjekt genom 

läroböckernas utformning av släktträd fokuserar Språkvägen för sfi b. Släktträdet (text 6: 

Ekblad och Söderqvist 2012, s. 147) är hämtat ur ett särskilt referensavsnitt i läroboken som 

belyser fenomenen ”släkt” och ”familj”. Sidan innehåller förutom släktträdet, placerat nederst 

på sidan, ett familjefoto samt familjerelaterade begrepp, men dessa analyseras först i ett 

kommande avsnitt.  

Släktträdet i Språkvägen för sfi b är en trädstruktur av abstrakt karaktär som åskådliggör 

begrepp som relaterar till släkt. Utgångspunkten för denna klassificerande, analytiska process 

är en glad humörsymbol, varifrån trådar utgår till orden pappa respektive mamma. De förbinds 

i sin tur till begreppsparen farmor-farfar respektive mormor-morfar i höjdled samt faster-

farbror respektive moster-morbror i sidled. Under mamma-pappa, parallellt med 

humörsymbolen, står begreppet kusiner. Grenarna är vinklade snarare än parallella, vilket 

sänker graden av abstraktion något i förhållande till alternativet (Kress & van Leuween 2006, 

s. 83). Begreppen för familj och släkt utgör erbjudanden till läsaren i form av information, 

eftersom de inte åtföljs av några krav eller uppmaningar.  

På det textuella planet är släktträdet placerat i nederkant, en position som ger intryck av något 

mer specifikt och jordnära. Trädstrukturen är det mest iögonfallande objektet på sidan. Texten 

presenterar sammanfattningsvis begreppet släkt i en strikt konceptuell framställning med 

analytiska processer. Den präglas av en hög grad av abstraktion. 

Syntes 
Säväl Rivstart A1 + A2 som Språkvägen för sfi b konstruerar kärnfamiljen som subjekt genom 

att exkludera alternativ i sin avbildning av släktträd. Det högst abstrakta släktträdet i 

Språkvägen för sfi b visar det som enda alternativ att ha en mamma och en pappa, medan 

alternativen i Rivstart A1 + A2 står mellan att vara olikkönat gift med barn eller att vara singel. 

En något större variation är påtaglig i släktträdet i Mål 1, gällande samboförhållanden och 

ensamstående föräldrar. Det är dock personerna med etablerade förhållanden som nämns först 

i verbaltexten och därmed utgör den väntade utgångspunkten. Läromedlet bryter heller inte det 

ensidiga fokuset på olikkönade förhållanden.  
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Medan släktträdet i Språkvägen för sfi b och Rivstart A1 + A2, om än i något olika utsträckning, 

håller sig på ett abstrakt och allmängiltigt plan väver Mål 1 in sin motsvarighet i läromedlets 

narrativa huvudfåra. Detta sker genom att Klara, i egenskap av en av de centrala karaktärerna, 

får berätta om sin släkt. Såväl Klara som medlemmarna i hennes släkt ser i kameran och är 

individuellt avbildade, vilket i likhet med tidigare slutsatser underlättar identifikation och 

uppmanar till att läsaren ska ingå sociala relationer med de avbildade. Detta kommer visa sig 

vara ett betydelsefullt grepp när det gäller gränsdragningen mellan kärnfamiljsidealet som 

subjekt och vissa övriga konstruktioner.  

Genom familjefoton 
I detta avsnitt visar jag hur läromedlen konstruerar kärnfamiljsidealet som subjekt genom 

utformningen av familjefoton. Med familjefoton menar jag i detta sammanhang inte bara foton 

på familjer, utan sådana bilder där familjemedlemmar står uppradade och poserar framför 

kameran med blickarna riktad mot betraktaren i syftet att avbildas kollektivt som familj. I 

förhållande till Kress och van Leuweens (2006) teori om multimodal kommunikation innebär 

bilderna en kollektiv avbildning av familjer som betonar den gemensamma identiteten. 

Deltagare utgör subjekt eftersom de ser in i kameran och riktar kravet mot åskådaren att positivt 

bekräfta deras identitet som familj. Jag inleder med att analysera fotot som förekommer ovanför 

släktträdet i Språkvägen för sfi b (text 6). 

Det finns ingen sammanhängande verbaltext på sidan, men till vänster visas singular- samt 

pluralformer av familjerelaterade ord. Till höger finns ett fotografi på en familj i tre 

generationer som utgörs av symboliska processer där deltagarna leende ser in i kameran. Ett par 

i övre medelåldern står i centralposition. De är böjda över två barnbarn medan deras dotter 

avbildas till höger i beröring med sin dotter i en dubbelriktad aktionsprocess och sonen längst 

ut till vänster. 

En analys av bildens interpersonella metafunktion visar att familjebilden, i linje med min 

definition av konceptet familjefoton, är ett krav eftersom deltagarna har blickarna riktade mot 

läsaren. Bilden har också en relativt hög modalitet, som dock sänks något av begränsat 

skärpedjup och enfärgad miljö. I linje med min definition av familjefoton avbildas även 

familjen kollektiviserat. Samtidigt framstår relationerna deltagarna emellan inte som helt klara 

vid första anblicken: Är den unge mannen barnens far, eller morbror? Det faktum att han ser 

ung ut samtidigt som jag skönjer drag i ansiktet som liknar övriga familjemedlemmars gör att 

jag lutar åt det senare alternativet. Bildens position i överkant ger, i en avslutande textuell 

observation, den en idealiserande och generaliserande karaktär enligt Kress och van Leuween 

(2006). 

Härnäst gör jag en analys av ett uppslag i Mål 1 (text 15: Althén 2012, ss. 128-129), som är 

selektiv så till vida att en av de fyra bilderna fokuseras. Uppslaget förekommer sist i ett kapitel 

som kretsar kring ämnet familj.  

Uppslagets fyra bilder visar en mångfald av familjesammansättningar som kommer att 

uppmärksammas i senare analyser. Denna analys fokuserar bild 2, som är den enda bild där 

deltagarna står uppställda och poserar framför kameran i linje med min definition av 

familjefoton. Relevant för samtliga bilder är att uppslaget inleds med frågor som läsaren ska 

reflektera kring. De byggs upp av relationella processer med fokus på å ena sidan de avbildades 

identitet och härkomst samt å andra mer generella frågor där läsaren ska jämföra 

familjebildningar i Sverige med motsvarande i hemlandet. Det bör också noteras att ingen av 

de avbildade deltagarna på detta uppslag ingår i vad jag väljer att kalla läromedlets narrativa 
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huvudfåra, alltså den löst sammanhållna berättelse som Mål 1 förmedlar om bokens centrala 

karaktärer. 

I den aktuella bilden får vi se en familj bestående av mamma, pappa och tre pojkar i varierande 

åldrar. Läsaren tolkning blir sannolikt att det är en afrikansk familj. Bilden kännetecknas av 

symboliska processer, då föräldrarna och två av pojkarna poserar framför kameran med ögonen 

riktade mot kameran, men även av aktionsprocesser där föräldrarna håller händerna om var sitt 

barn. Den äldsta pojken är engagerad i en reaktionsprocess då han har uppmärksamheten vänd 

mot sina syskon. I relation till uppslaget som helhet kan familjebilden, liksom de övriga 

bilderna, sägas utgöras av symboliska processer där deltagarna i bilderna är bärare av olika 

identiteter. I den aktuella bilden framstår det som sannolikt att det är deltagarnas etnicitet som 

ska uppmärksammas. 

En analys av bildens interpersonella metafunktion visar att verbaltexten består av frågor och 

utgör således informationsrelaterade krav på läsaren. Eftersom flertalet av 

familjemedlemmarna har ögonkontakt utgör även bilden ett krav, samt en förväntan på att 

läsaren ska ingå en social relation med de avbildade. Av deras leenden att döma tycks denna 

förväntan bestå i att positivt bekräfta deras kollektiva identitet som familj. Att en av pojkarna 

bryter mönstret för familjefoton och titta på ett syskon bidrar till avbildningens autenticitet, 

eftersom det framstår som något som sannolikt kan inträffa vid ett fototillfälle med barn 

inblandade. Bilden har en viss kontextualisering, då en mönstrad tapet syns bakom deltagarna. 

På det textuella planet skulle en isolerad analys av uppslaget visa att familjebilden är en av två 

bilder som utgör textens tema, och därmed representerar något väntat. Jag är dock benägen att 

se uppslaget i dess helhet som ett rema i läromedlets sammanhållna avsnitt om familjer, 

eftersom det förekommer sist i detta. Temat utgörs av släktträdet i text 5, där Emma, som en av 

de centrala karaktärerna i läromedlets narrativa huvudfåra, berättar om sin släkt och familj. 

Släktträdet utgör därmed den väntade utgångspunkten, medan samtliga bilder i text 15 utgör 

något mindre väntat och potentiellt uppseendeväckande. 

Ett avslutande exempel på familjefoto är hämtat från Språkvägen för sfi b, i anslutning till en 

läsförståelseuppgift (text 7: Ekblad & Söderkvist 2012, s.39 ). 

På denna sida visas tre stycken informationsrutor som ska paras ihop med lika många 

familjebilder. Bilderna visar ett olikkönat par med en dotter, ett olikkönat par med två döttrar 

samt en ensamstående mor med två döttrar. I detta sammanhang intresserar jag mig för bild b, 

föreställande det olikkönade paret med sina två döttrar, eftersom det är den enda bilden där 

familjemedlemmarna är uppradade framför kameran och poserar för åskådaren, i linje med min 

definition av familjefoto. Mamman sitter här med den yngre dottern i knät i en aktionsprocess, 

medan fadern har armen om den äldre dottern i en annan aktionsprocess. Bilden ska paras ihop 

med en textruta som beskriver familjen genom relationella processer. 

Deltagarna har, vid en analys av den interpersonella metafunktionen, blickarna vända mot 

läsaren, vilket gör de avbildade till subjekt samt uttrycker en förväntan om att läsaren ska 

bekräfta deltagarnas status som familj. Bilden är något avkontextualiserad eftersom bakgrunden 

är generiskt vit. 

Syntes 
Kärnfamiljen konstrueras som subjekt i familjefoton i såväl Språkvägen för sfi b som Mål 1 

genom sitt strikta fokus på olikkönade par tillsammans med deras barn. Bilderna på alternativa 

familjebildningar, i den mån de förekommer, uppfyller inte de kriterier jag har satt upp för 
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familjefoton vad gäller bland annat posering och ögonkontakt. Det faktum att personerna i de 

avbildade kärnfamiljerna etablerar ögonkontakt är betydelsefullt, eftersom detta gör dem till 

subjekt med anspråk att skapa en social relation till läsaren. Att familjefotonas kontextualisering 

är reducerat kan ses som ytterligare ett kännetecken för bildgenren, som i förhållande till Kress 

och van Leuween (2006) indikerar att deltagarna representerar något allmänt. 

Vad jag har valt att benämna som den afrikanska familjen, som avbildas tillsammans med en 

variation av familjebildningar, kan med tanke på att den ingår i remapositionen till ett avsnitt 

om familjer ses som det andra i förhållande till den vita kärnfamiljen. Samtidigt avbildas den i 

linje med övriga familjefoton, eftersom deltagarna poserar med blicken riktad mot kameran. 

Bilden på den enda kärnfamiljen ges således en särskild status i förhållande till övriga på 

uppslaget. 

I förhållande till att vara sambo 
I detta avsnitt uppmärksammar jag hur kärnfamiljsidealet konstrueras som subjekt i förhållande 

till samboskap. Jag kommer inledningsvis uppmärksamma samboparet Linda och Hassan, 

bekanta sedan text 1, som är två av de centrala karaktärerna i Mål 1.  

Vi får i den korta presentationen av dem (text 1), utgjord främst av relationella processer, reda 

på att de väntar sitt första barn. Hassan kan skönjas ha armen runt Linda i en aktionsprocess 

och blir därigenom aktör medan Linda är mål.  De har, liksom de individuella porträttfotona på 

kärnfamiljen, blickarna riktade mot läsaren vilket innebär ett krav bestående av en förväntan på 

at läsaren ska bekräfta deras identitet som sambopar.  

Textuellt är samboparet placerat som rema på vänster sida av uppslaget. Detta indikerar något 

mindre väntat i förhållande till kärnfamiljen som utgör uppslagets tema. Linda och Hassan är 

de enda deltagarna som inte avbildas individuellt, vilket kan ses som ett sätt att understryka för 

läsaren att de utgör ett etablerat par trots att de inte är gifta, med statusen ”sambo” istället för 

”man” respektive ”fru”. Valet av konjunktioner i texterna, som också tillhör den textuella 

metafunktionen, blir intressant när vi får reda på att Linda Nilsson och Hassan Scali "är sambo 

och de väntar sitt första barn" som är ett exempel på en additiv utvidgning där satsleden 

harmoniserar. Det faktum att de väntar barn är något som framstår som väntat, av 

konjunktionsvalet att döma, samtidigt som flera barn tycks vara önskade efter det första.  

Linda och Hassan återkommer i anslutning till ett uppslag där de centrala karaktärerna i 

läromedlet redogör för sina framtidsdrömmar (text 8: Althén 2012, ss. 130-131). Uppslaget 

vänstra sida visar porträttfoton på karaktärerna, tillsammans med korta verbaltexter där de 

beskriver sina drömmar. Uppslagets högra sida domineras av illustrationer av dessa drömmar, 

som ska paras ihop med rätt karaktär. 

Mentala processer, markerade av verb som vilja och drömma, är framträdande i verbaltexterna. 

Linda drömmer om ett stort kyrkbröllop, medan sambon Hassan är mer praktiskt inriktad och 

vill ha ett stort hus för att få plats med alla önskade barn. Även relationella processer är 

framträdande, förmodligen i syfte att påminna läsaren om omständigheterna kring karaktärerna, 

exempelvis deras civilståndsstatus. Texterna kompletteras även av porträttfoton, precis som 

tidigare med symboliska processer där de avbildade poserar för läsaren. Andra sidan av 

uppslaget utmärks av bilder med föremål och personer som läsaren ska para ihop med 

karaktärerna och deras drömmar. De som är relevanta för denna analys är ett par bröllopsringar 

och ett flervåningshus i naturskön miljö. Av intresse kan vara att de enda deltagarna bland 

bokens centrala karaktärer som inte berättar om sina drömmar är det gifta paret Ellen och Jonas 
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Åberg. Detta väcker frågan om deras lycka är fullkomlig i egenskap av gifta flerbarnsföräldrar 

och att de därför inte har några drömmar att dela med sig av. 

En analys utifrån den interpersonella metafunktionen visar att verbaltexten om deltagarnas 

drömmar utgörs av konstateranden, men åtföljs av krav i egenskap av frågan ”[v]em drömmer 

om vad?” följt av ordern ”[s]kriv rätt namn under bilderna”. Porträttfotona utgör liksom tidigare 

krav på läsaren till följd av att de avbildade etablerar ögonkontakt, samtidigt som de inte är 

kontextualiserade vilket sänker modaliteten. Bilderna som ska paras ihop med dessa deltagare 

utgör däremot erbjudanden. Vid en närmare granskning av kontextualisering sticker huset ut 

med förhöjd modalitet, eftersom det presenteras i en detaljrik och autentisk miljö. 

Bröllopsringarna, däremot, avbildas helt avkontestualiserat vilket ger dem en symbolisk och 

abstrakt karaktär. 

Vid en analys av verbaltextens konjunktioner kan det noteras att ”[n]u väntar de barn och 

Hassan vill ha ett stort hus för han och Linda vill ha många barn”. Konjunktionen, som är en 

additiv utvidgning, presenterar det som väntat att de vill ha fler barn. I Lindas verbaltext 

konstateras det att ”[d]e är sambor, men Linda vill gärna gifta sig”. Att vilja gifta sig framstår 

därmed som en kontrast till att vara sambo. 

Vi får sammanfattningsvis reda på att såväl Lindas som Hassans framtidsdrömmar kretsar kring 

att bilda en kärnfamilj. De tar sig dock något olika uttryck, i form av Lindas längtan efter ett 

kyrkbröllop, som vid detta tillfälle ter sig avlägset på grund av de involverade kostnaderna, 

medan Hassans önskan är ett stort hus som får plats med alla barn de önskar.  

I text 9 (Althén 2012, ss. 206-207), som jag analyserar mer utförligt i ett kommande avsnitt, 

framgår det att Linda och Hassan har fått sitt barn som de väntade i text 1. Informationen 

förmedlas i en dialog som dominerar större delen av uppslaget och kompletteras med en bild 

av en bebis. 

Deltagarna i verbaltexten är Ellen och Tina, som i uppslaget för analys 1 presenterades som gift 

respektive singel. Ellen delar med sig av nyheten att Linda har fått en pojke, och visar en bild. 

Hassan nämns först när Ellen nämner att han har skickat en bild på bebisen. Tina reagerar 

positivt på nyheten, och relaterar till sitt barnbarn som bär samma namn och bor i Danmark 

med Tinas son Ola. Förutom relationella processer, som inleder verbaltexten, utgörs den del av 

dialogen som handlar om omständigheterna kring den nyfödde av flera materiella processer.  

Verbaltexten präglas av erbjudanden bestående av konstateranden. Inte heller bilden på bebisen 

ställer något krav, på grund av utebliven ögonkontakt. Bilden har däremot en relativt hög 

modalitet, eftersom bebisen visas nedbäddad och därmed kontextualiserad. Bilden ska 

dessutom fungera som en avbildning av pojken Hassan och Linda har fått, vilket stärker 

förankringen i kontexten och höjer modaliteten. Modaliteten i verbaltexten är också relativt 

hög, i form av utrop som ”[v]isst är han söt” och ”[o]h vad gullig”. 

Även nästa analys fokuserar Linda och Hassan. Personernas upprepade återkomster illustrerar 

hur läromedlet bereder stor plats åt att förmedla en berättelse kring ett begränsat antal centrala 

karaktärer i en narrativ huvudfåra. Vi får denna gång ta del av hur Lindas drömmar om ett stort 

kyrkbröllop tycks vara på väg att gå i uppfyllelse (text 10: Althén 2012, s. 238). Detta framgår 

av en dialog mellan Linda och Hassan, som kompletteras med ett foto på karaktärerna i 

köksmiljö i textens överkant. Texten kan på ett övergripande textuellt plan betraktas som det 

väntade temat i ett sammanhållet avsnitt om bröllop. 
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Linda och Hassan har bestämt sig för att gifta sig, och diskuterar de praktiska omständigheterna 

kring bröllop samt förlovning. Linda tycks ha initiativet i samtalet när hon i relationella och 

mentala processer beskriver hur de bör planera. Hon sätter sina egna önskemål högt när hon 

sätter sig själv som förstedeltagare i ”[j]ag vill ha ett stort bröllop med många gäster”. Samtidigt 

vänder sig Hassan till henne med förslag, exempelvis ”[n]är tycker du att vi ska gifta oss?” 

(mental process) och ”[v]ad säger du om en lördag i början av juni?” (verbal process). Ett 

problem i texten är att Hassan inledningsvis är inriktad på hur han ska få sin släkt till bröllopet. 

Detta leder till en utväxling som innehåller flera beteendemässiga processer. Hassan menar att 

hans släktingar måste skynda sig att boka flygresa, vilket Linda bemöter med att han ska lugna 

sig samt komma och sätta sig. Hassan lovar sedan att koncentrera sig och föreslår ett datum i 

början av juni. Detta accepteras av Linda, som sedan nämner att de bör förlova sig. Hassan går 

med på detta, och konversationer tonar ut när Linda är i färd med att i ytterligare materiella 

processer planera förlovningen. Att det är Linda som har initiativet i samtalet framgår även av 

bilden som illustrerar dialogen. Den visar Linda och Hassan i en verbal aktionsprocess där 

Linda är aktör och Hassan mål. Bilden avviker således från mönstret med porträttfoton som är 

påtagligt i de andra texterna som kretsar kring bokens centrala karaktärer genom att gestalta ett 

skeende och således vara en narrativ framställning.  

På det interpersonella planet utgör verbaltexten ett erbjudande i egenskap av information till 

läsaren. Visserligen följs den upp av en övning kring reflexiva verb, men denna kräver inte stöd 

i texten. Bilden utgör heller inget krav eftersom deltagarna har blickarna fästa på varandra. Det 

faktum att bilden är kontextualiserad i en köksmiljö bidrar samtidigt till en hög modalitet. 

Verbaltexten är sedan relativt rik på modala verb. Hassan menar att föräldrarna måste ordna 

med biljetter, medan Linda anser att de måste sätta in en förlovningsannons i tidningen. Detta 

utgör exempel på hög modalitet, och kompletteras av direkta uppmaningar från Linda, såsom 

lugna dig samt kom och sätt dig. Lägre modalitet kan ses i förslag, exempelvis att de kan ha 

förlovningsmiddag från Hassan och kan gå och handla ringar från Linda. 

En analys av den textuella metafunktionen visar att verbaltexten börjar i utgångspunkten att 

Linda och Hassan har bestämt sig för att gifta sig. Faktumet presenteras alltså som känt och 

väntat, vilket med tanke på mönstret i tidigare analyser kanske får anses vara i linje med läsarens 

troliga uppfattning. Textens avslutning är intressant så till vida att den består i en utsaga som 

tonas ut från Linda när hon lägger upp planeringen för förlovningen. Detta kan ses som ett 

uttryck för hennes entusiasm för bröllopet, samt potentiellt problematiskt ur Hassans synvinkel 

eftersom han tycks en aning stressad. Beträffande val av konjunktioner följer Linda upp beslutet 

om bröllopsdatumet med frågan ”[m]en vi ska kanske förlova oss först?”. Det konstrueras 

således en motsättning mellan att planera bröllop och att inte först förlova sig. Detta ligger i 

linje med texten i övrigt, som genom främst Lindas röst betonar vikten av det ceremoniella och 

rituella i förberedelserna. 

Att Linda är pådrivande i konversationen kring planeringen ligger i linje med texten i text 8 när 

det var hon som drömde om ett stort kyrkbröllop. Hassan är samarbetsvillig men något mindre 

entusiastisk.  Bröllopet framstår som väntat med tanke på att Lindas bröllopsönskan har 

presenterats i ett tidigare kapitel, och konversationen kretsar uteslutande kring de praktiska 

göromålen. Någon motivation, som fördjupad kärlek eller pragmatiska överväganden, får inte 

läsaren. Det är bröllopet som ceremoni som står i fokus. 

På en av de sista sidorna i det sammanhållna avsnittet om bröllop, som introducerades av texten 

som visas i text 10, delar olika personer med sig av sina åsikter om vikten av att gifta sig (text 

11: Althén 2012, s. 244). Foton och verbaltexter samspelar på ett sätt som för tankarna till 
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tidningsreportage av fem-på-stan-karaktär. Ämnet bröllop leder till att bland annat samboskap 

diskuteras. Personerna som avbildas förekommer endast på denna sida i boken, och ingår 

därmed till skillnad från exempelvis Linda och Hassan inte i bokens narrativa huvudfåra. 

 Eftersom deltagarnas åsikter om giftermål efterfrågas är det föga oväntat att det, på textens 

ideationella plan, förekommer mentala processer. De blandas med relationella processer för att 

uttrycka omständigheter. Margit, gift med Erik, tycker att det är bra att man nuförtiden kan bo 

ihop innan giftermål till skillnad mot förr då detta var en synd. Mohammed, å sin sida, ser inte 

något problem med ett livslångt samboskap som alternativ till giftermål (mentala processer). 

Aminas åsikt formuleras med en relationell process när hon säger att giftermål är viktigt enligt 

hennes och pojkvännens kultur och att människor i deras hemland inte lever ihop innan man 

har gift sig. Linn och Frida lutar sig mot en blandning av beteendemässiga, relationella och 

verbala processer när de uttrycker att de gärna vill visa att deras kärlek är äkta och lova varandra 

att leva tillsammans hela livet. Detta samkönade par kommer att uppmärksammas vidare i ett 

senare avsnitt.  

Beträffande bildernas processer kan det konstateras att Amina, Margit och Mohammed avbildas 

utan eventuella partners med porträttfoton utgjorda av symboliska processer. Linn och Frida, 

däremot, avbildas tillsammans och håller om varandra som interaktörer i en dubbelriktad 

aktionsprocess samtidigt som de ser in i kameran i en symbolisk process. På det interpersonella 

planet utgör samtliga bilder krav, eftersom blickarna är fästa på läsaren. Kravets natur blir, 

enligt min tolkning, att läsaren ska bekräfta deras respektive åsikter. Bilderna har i egenskap av 

porträttfoton även en hög modalitet, dock med något varierande grad av kontextualisering. 

I verbaltexten omgärdas konceptet giftermål av modalitetshöjande verbgrupper, där verben 

kompletteras med adjektiv med modal betydelse. Amina berättar som vi tidigare sett att 

giftermål är viktigt enligt hennes religion, medan Margit konstaterar att man var tvungen att 

gifta sig förr om man ville bo ihop. Frida och Linn, å sin sida, vill gärna gifta sig och visa sin 

kärlek, vilket är ett exempel på ett interpersonellt satsadverbial som uttrycker hög villighet. I 

kontrast till detta säger såväl Amira som Margit och Mohammed angående samboskap att man 

kan leva tillsammans utan att vara gift (åtminstone nuförtiden i Sverige). Hjälpverbet kan 

signalerar en relativt låg grad av modalitet. 

Amina respektive Margit är placerade till vänster på sidan och utgör således utgångspunkten 

för uppslaget som känd information. Det kan möjligen ses som en målgruppstillvänd 

anpassning, om läsaren förväntas identifiera sig med att giftermål är viktigt medan 

samboförhållanden inte förekommer i deras länder och betraktas som synd. Mohammed, med 

sin svala inställning till giftermål, samt det samkönade paret Frida och Linn, placeras i den mer 

uppseendeväckande remapositionen. Man kan här spekulera kring om läroboksförfattarna anser 

att utsagorna från Mohammed respektive Frida och Linn kan provocera målgruppen och 

föranleda diskussioner. Placeringen framstår som logisk med tanke på att båda avbildningarna 

bryter mot hur boken i övrigt fokuserar olikkönade äktenskapsrelationer. 

Samboskap förekommer sammanfattningsvis som ett diskussionsämne i slutet av avsnittet om 

bröllop. På ett övergripande textuellt plan är texten alltså placerad som rema, vilket ger den en 

oväntad och potentiellt uppseendeväckande prägel i förhållande till temat som utgörs av Linda 

och Hassans bröllopsplaner (text 10).  

Samboskap är, med bakgrund av ovanstående analyser, ett relativt framträdande ämne i Mål 1. 

Detsamma kan inte sägas om Språkvägen för sfi b och Rivstart A1 + A2. Samborelationer tycks 

helt exkluderas från Språkvägen för sfi b. I förhållande till de övriga läromedlen är begreppet 
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noterbart frånvarande i de avsnitt som introducerar konceptet familj. I Rivstart A1 + A2, 

introduceras begreppet sambo i exempelvis text 2 som utgör läromedlets introduktion till 

konceptet familj. Brian är sambo, och det är intressant att notera att han, till skillnad från 

Katerina som är gift, inte får följdfrågan om han har barn. Giftermål tycks således förutsätta 

barn enligt läroboken, medan samboskap inte gör det. 

Det verkar råda en viss ambivalens kring Brians civilståndsstatus, då han i det efterföljande 

kapitlet presenterar sin partner Sara som flickvän (Levy Scherrer & Lindemalm 2007, s. 20). I 

en text betydligt längre fram i läromedlet (ss, 134-138) tar Sara med Brian till sina föräldrars 

lantställe för att presentera honom. Iakttagelsen är intressant, för att situationen stärker intrycket 

av samboskap som en mindre etablerad form av relation, jämställd med att ha pojkvän/flickvän 

snarare än något som motsvarar ett äktenskap. Jag inkluderar inte texten i resultatet eftersom 

utflykten mest tycks vara ett verktyg för att presentera Stockholms skärgård samt svenska 

midsommartraditioner. 

Syntes 
Den traditionella kärnfamiljen, komplett med giftermål, konstrueras på ett tydligt som subjekt 

i förhållande till samboskap genom samboparet Linda och Hassans strävan mot detta ideal. 

Detta par har framträdande roller i Mål 1, och läsaren får läsa om deras drömmar att förverkliga 

kärnfamiljsidealet och även följa dem genom barnafödsel och bröllopsplanering. Att vara 

sambo konstrueras således som det andra, och det mindre eftersträvansvärda, i förhållande till 

äktenskap. En relativt hög grad av språklig komplexitet avseende processammansättning och 

modalitetsmarkörer är påtaglig i texterna om barnafödseln och bröllopsplaneringen, vilket är 

ett exempel på hur kraften i kärnfamiljsidealet, liksom karaktärernas gravitation mot detsamma, 

används som en resurs för att ge bränsle åt en dramaturgi samt en språklig variation.  

Intrycket av att samboskap är en mindre etablerad form av relation som man ingår i innan man 

tar det slutliga språnget i form av giftermål stöds genom några ytterligare observationer. Även 

Rivstart A1 + A2 kan sägas ha en berättelse om ett sambopar, i detta fall Brian och Sara som 

återkommer i flera texter. ”Sambo” tycks i detta fall dock vara utbytbart mot ”pojkvän/flickvän” 

snarare än ”man/fru”. Samboskap framstår som ett förstadium till äktenskap även i texten som 

diskuterar vikten av giftermål i Mål 1. Såväl Amina som Margit omnämner samboskap som 

något som kan ske innan giftermål, snarare än något som är eftersträvansvärt i sig. Mohammed 

presenterar härvidlag en motdiskurs som inte har stöd i läroboken i övrigt. Slutligen saknar 

Språkvägen för sfi b referenser till samboskap, vilket stärker det sammantagna intrycket av att 

denna relationsform konstrueras som det andra i förhållande till äktenskapsrelationer i 

läromedlen. 

I förhållande till att vara singel 
Jag visar i detta avsnitt hur kärnfamiljen konstrueras som subjekt och ideal i förhållande till att 

vara singel. Jag använder singel i en vid betydelse om innefattar alla som inte ingår i en 

kärleksrelation, även de som istället skulle kunna benämnas som frånskilda, ensamstående eller 

änkor/änkeman. 

Jag tar avstamp i en text från Rivstart A1 + A2 som beskriver en karaktärs strävan efter att hitta 

en partner (text 12: Levy Scherrer & Lindemalm 2007, s. 104-105). 

Uppslaget inleds med diskussionsfrågor om vad man kan göra föra att träffa en partner. Sedan 

följer en verbaltext om Anna, 34 år. Vi får först genom främst relationella processer veta 

omständigheter, såsom att Anna är trött på att vara ensam och har haft pojkvänner men ingen 
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sambo samt att tjejkompisar nu sitter hemma på helgerna med man och barn istället för att gå 

ut med henne på krogen (materiell process). Sedan följer en beskrivning främst genom 

materiella processer där det framgår vad Anna tidigare har gjort för att hitta en partner, 

exempelvis köpa hund och gå en kurs i spanska. Detta har inte burit frukt. Slutligen följer 

ytterligare materiella processer när vi får reda på att hon prövar nätdejting och har lagt in en 

sida om sig själv.  

På uppslagets andra sida ser vi en profilbild där Anna leende tittar på läsaren i en symbolisk 

process. Hon inleder med att beskriva omständigheter om sig själv genom relationella 

processer, och fortsätter sedan med att redogöra för sina intressen, preferenser och drömmar. 

Detta leder till en blandning av olika processtyper, Anna sitter gärna och fikar och diskuterar 

livet (materiell respektive verbal process) samt gillar att köra motorcykel (materiell process). 

Vissa önskningar och åsikter uttrycks som relationella processer, exempelvis att hon är trött på 

att hänga på krogen samt att hennes dröm är en tur på motorcykel genom Europa. Vid andra 

tillfällen används istället mentala processer, som ”[j]ag tycker inte om sport men jag älskar god 

mat”. Sedan följer fyra svar på hennes kontaktannons som också speglar en processvariation 

men inte analyseras närmare här. 

Angående den interpersonella metafunktionen kan vi notera att uppslaget inleds av krav i form 

av uppmaningar och frågor kring att diskutera hur man hittar en partner. Verbaltexterna utgörs 

sedan av erbjudanden bestående av konstateranden, medan Annas profilbild utgör ett krav som 

trots viss avkontextualisering har en hög modalitet. I den inledande verbaltexten förekommer 

det modala hjälpverbet borde i anslutning till råden vännerna ger Anna, vilket har en medelhög 

modalitet. Detsamma gäller det modala satsadverbet gärna, som förekommer i anslutning till 

vissa intressen och förslag i annonserna. Några försiktigare förslag konstrueras med 

satsadverbet kanske: Adam, en av de intresserade männen, föreslår att han kanske kan sitta bak 

på Annas motorcykel och att de kanske kan ”messa” innan de träffas.  

När Anna säger att hon inte tycker om sport kan det vara intressant att notera att Leif och Putte 

svarar med en högre modalitet: de hatar också sport. Adam använder dock ett övertygande 

satsadverbial när han vill se Wimbledon med Anna och lovar att sport faktiskt är kul. I 

uppföljande övningar förekommer krav där läsaren uppmanas till att diskutera vilket val av 

partner som är lämpligt för Anna. Läsaren ska även formulera ett svar från Anna till en av 

männen. 

Den utvidgande motsättande konjunktionen ”men” används rikligt i den inledande verbaltexten 

där Annas dejtingbestyr diskuteras. Hon har haft pojkvänner men aldrig varit sambo, blivit 

presenterad för olika singlar, men ingen har varit i hennes stil och hon har skaffat hund men inte 

fått prata med någon snygg man ”sådär som det brukar vara på film” när hon har rastat den. 

Hon brukade gå på krogen med tjejkompisar, men nu har alla man och barn och hon inleder sin 

kontaktannons med att beskriva att hon har många fördelaktiga saker i livet men ingen man. 

Konjunktionen signalerar det inte ännu uppnådda idealet att ha ett varaktigt förhållande med en 

man.  

I introduktionen av de centrala karaktärerna i Mål 1 (text 1) förekommer två singlar: Olle och 

Tina. De kategoriseras som frånskild respektive singel, och förekommer i remaposition på 

uppslagets högra sida. Positionen indikerar något mindre väntat och potentiellt 

uppseendeväckande. De tittar, liksom övriga deltagarna, in i kameran i symboliska processer 

där de i egenskap av bärare söker bekräftelse på sina respektive identiteter. Angående Olle är 

det intressant att notera hans något sammanbitna uppsyn, som står i kontrast till de leenden som 
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majoriteten av de övriga deltagarna riktar mot läsaren. Ansiktsuttrycket kan uppfattas som ett 

tecken på att frånskildhet och singelskap skildras som negativt, men bör sättas i relation till 

Tina som är singel och ler soligt.   

Angående bruket av konjunktioner i de korta verbaltexterna är det intressant att notera att Olle 

Palmgren "har tre barn, men är skild och bor ensam”. Denna utvidgning signalerar en 

motsättning mellan att ha barn och att vara skild alternativt bo ensam. Angående Tina följer 

sedan informationen att ”[h]on är singel och bor också ensam". "Och" visar att singelskap och 

ensamboende är företeelser som hänger ihop, medan "också" syftar tillbaka på frånskilda Olle 

som nämnts innan. Tina länkas genom denna additiva utvidgning ihop med Olle genom deras 

delade singelskap. Deras placering på sidan indikerar samma sak, då de visserligen avbildas 

separata men knappast mer så än individerna som presenteras i kärnfamiljen på sidan innan. 

Olle förekommer, liksom samboparet Linda och Hassan, även i texten som beskriver 

karaktärernas drömmar (text 8). Vi får läsa om hur Olle ofta känner sig ensam och drömmer 

om att träffa en ny kvinna, vilket är exempel på mentala processer. Drömmen avbildas genom 

en leende medelålders kvinna. Det faktum att hon har bilden något frånvänd gör henne till 

objekt snarare än subjekt, eftersom ögonkontakt inte etableras.  

Kvinnobilden framstår som idealiserad, vilket tillsammans med verbaltexten indikerar att det 

inte verkar vara en specifik individ som intresserar honom utan tvåsamheten, med den ännu ej 

funna drömkvinnan, som sådan. Därför får hans längtan en abstrakt och symbolisk karaktär.  

En analys av hur konjunktioner används i texten visar att Olle, som vi redan vet, ”har tre barn, 

men de bor mest hos mamma”. Detta följs av ”[d]ärför känner sig Olle ofta ensam”. 

Läroboksförfattarna visar genom en generell sambandsmarkerande konjunktion att ensamhet 

är en följd av skilsmässa. 

Tina förekommer också på uppslaget, men drömmer om att förverkliga sina 

skådespelarambitioner snarare än att inleda en relation. En andra analys av text 11, där Tina 

diskuterar Lindas och Hassans tillökning med Ellen, ger dock mer information av intresse för 

studiens syfte. Vi får reda på att hon har en son vid namn Ola, och att hans far dog innan han 

föddes. I det efterföljande samtalet berätta Tina sina känslor och attityder i relation till sonen 

och hans familj. Detta uttrycks undantagsvis genom mentala processer, som att Tina längtar 

efter dem, men främst som relationella processer. Hon anser sig ha tur och är glad över att ha 

en svärdotter som är väldigt trevlig. Dessutom är hon en god mamma och säkerställer att 

barnbarnet till skillnad från Ola har två föräldrar. Ellen konstaterar att ”[d]et måste ha varit 

jobbigt” att vara ensam med Ola. 

Modaliteten i samtalet förstärks av övertygande interpersonella satsadverbial, exempelvis att 

Tina ”längtar verkligen” efter sin son med familj. Det talspråkligt präglade ju förekommer också 

vid flera tillfällen, exempelvis ”Ola hade ju bara mig”. Detta specifikt svenska ord betraktar jag 

som ett interpersonellt bekräftelsesökande satsadverbial som också höjer modaliteten, eftersom 

det understryker det som sägs som något uppenbart. Valet av modalt hjälpverb i Ellens 

konstaterande att ”[d]et måste ha varit jobbigt för dig att vara ensam med [Ola]” bidrar också 

med en höjd modalitet. 

Beträffande konjunktioner bemöter Tina påståendet att det måste ha varit jobbigt att vara ensam 

med Ola på följande sätt: ”Ja, men det gick bra. Jag hade ju mina föräldrar. De bodde alldeles i 

närheten och min pappa blev som en pappa till Olle också”. Det problematiska med avsaknad 

fader löstes därmed av en annan fadersfigur.  
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Härnäst uppmärksammar jag den andra huvudsakliga texten i kapitlet om familj i Språkvägen 

för sfi b (text 13: Ekblad & Söderkvist 2012, ss. 41 resp. 43). Den handlar om Eva, som lever 

ensam och är änka. Upplägget för texten är identiskt med text 3 från samma läromedel, så vill 

vida att en tankekarta med bilder illustrerar informationen i texten, som sedan dyker upp på 

nästa uppslag. 

Vi får genom relationella processer information om Eva, som är 96 och bor ensam, samt om 

hennes avlidne man som var en snäll och bra man samt dessutom snygg. Vi möter Eva i ett 

skeende markerade av materiella processer där hon sitter och tittar ut genom fönstret på barn 

som skrattar och springer. Även beteendemässiga och mentala processer finns representerade, 

när Eva ler och tänker på sin man, ett förflutet som bildar en kontrast mot en nutid som avbildas 

mer statiskt genom relationella processer: Det är tyst i lägenheten samtidigt som vännerna hon 

träffade förut är döda nu. Berättelsens skeende fortsätter dock med att sonen, som bor i 

Thailand, ringer och frågar (verbal process) om Eva vill flytta dit till honom och hans familj. 

Detta sätter igång mentala processer hos Eva, där hon funderar över om hon ska orka och till 

slut bestämmer sig. Texten illustreras av en bild på en flygplatsutgångsskylt, vilket ger en 

ledtråd till Evas beslut. 

I likhet med berättelsen om Peter i text 3 åskådliggörs verbaltexten av en icke-linjär konceptuell 

framställning i egenskap av ett nätverk. Utgångspunkten för den analytiska processen är en bild 

av Eva där hon håller i en kaffekopp och ler mot läsaren i en symbolisk process. Nätverkets 

första tråd visar en kaffebryggare tillsammans med en kaffekopp och ett fat kakor, följt av ett 

bleknat foto på den framlidne maken avbildad som en ung man iklädd studentkostym. Den 

tredje bilden visar en kyrka, som symboliserar det faktum att han är död. Nästa tråd leder till en 

bild av Eva pratandes i telefon, tillsammans med ett foto föreställande hennes son med sin familj 

bestående av fru, dotter och son. Familjen håller varandra i händerna i dubbelriktade 

aktionsprocesser och går vid vattenbrynet på en strand. Det finns även en bild på ett torn som 

representerar Thailand. Nätverkets sista tråd leder till en väckarklocka, ett foto på en man som 

bär in en flyttlåda i en lastbil samt skylten på flygplatsutgången som även visades i anslutning 

till verbaltexten av Eva.  

Verbaltexten utgör på det interpersonella planet ett erbjudande bestående av information. På 

uppslagets andra sida återfinns krav i egenskap av diskussionsfrågor, som bland annat kretsar 

kring huruvida Eva bör stanna i Karlskrona eller flytta. På uppslaget med tankekartan är bilden 

på Eva som nätverket utgår ifrån ett krav, eftersom hon ser in i kameran. Modaliteten är hög 

med en stark färgdifferentiering, även om kontextualiseringen begränsas av skärpedjupet. 

Bilden på hennes man kan också sägas vara ett krav, men modaliteten är avsevärt lägre på grund 

av begränsad färgdifferentiering och den stela, poserande hållningen. Bilden utmärker sig i ett 

grepp som förmodligen syftar till att betona att han tillhör det förflutna. Flertalet av de andra 

bilderna följer mönstret med hög modalitet, särskilt de på kyrkan, flytten, tornet och sonens 

familj som är fullt kontextualiserade. Som i analys 9 finns det bredvid tankekartan krav i form 

av uppmaningar och frågor till läsaren som knyter an till textens innehåll.  

Berättelsen om Eva är den andra huvudsakliga texten i lärobokens avsnitt om familj, och kan 

därför sägas representera något oväntat och uppseendeväckande i egenskap av rema. I 

tankekartan är Eva hållandes i kaffekoppen det mest framträdande objektet, främst på grund av 

bildens storlek och den suddiga bakgrunden. Att hon, liksom hennes make, avbildas 

individualiserat i kontrast till sin sons familj framstår som väntade val i relation till verbaltexten 

som beskriver hur hon lever ensam utan sin make medan sonen lockar henne att flytta till 

Thailand. 
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Nästa analys fokuserar också Språkvägen för sfi b, närmare bestämt en skrivuppgift (text 14: 

Ekblad & Söderqvist 2012, s. 38) som presenteras på samma uppslag som läsuppgiften i text 

7. 

Först visas en pappa tillsammans med sin son och dotter, som båda uppskattningsvis är i 8-9-

årsåldern. De avbildas i en narrativ process som cyklande i en parkmiljö. Pappan och dottern 

ser leende på varandra och är således interaktörer i en dubbelriktad aktionsprocess, medan 

sonen är reaktör i en reaktionsprocess med pappan som fenomen. Verbaltexten består av krav i 

form av uppmaningar till läsaren bestående av materiella och relationella processer som 

uppfodrar till spekulation kring namn, bostadsort, ålder, pappans arbete samt aktiviteter på 

helgen. Bilden på pappan med de två barnen är fullt kontextualiserad i utomhusmiljö, vilket ger 

den en hög modalitet även om skärpedjupet är något begränsat. Bilden utgör ett erbjudande till 

läsaren, eftersom deltagarna inte ser in i kameran.  

Den andra sidan av uppslaget, presenterad i text 7, visar en bild på en ensamstående mamma. 

Även denna bild är tagen i utomhusmiljö, och vi ser mamman liggandes på en gräsmatta, med 

sina två döttrar på ryggen som mål i en aktionsprocess. Bilden ges en högre modalitet än de 

övriga inom ramen för uppgiften, eftersom den är mer kontextualiserad.  

Såväl bilden av den ensamstående pappan i text 14 som den ensamstående kvinnan i text 7 kan 

sägas utgöra ett rema till läromedlets introduktion av konceptet familj med Peter som 

huvudperson (text 3). Bilderna på de ensamstående föräldrarna utgör således något mindre 

väntat och potentiellt uppseendeväckande i förhållande till den mer väntade utgångspunkten i 

egenskap av en traditionell kärnfamilj. Det är i detta sammanhang intressant att notera att Peter 

i text 3 endast konstrueras som utflugen son i texten; läroboksförfattarna lägger därmed ingen 

vikt vid hans civilstånd som (förmodad) singel. 

Även i Mål 1 förekommer det bilder på ensamstående mödrar. Ett uppslag, som har berörts 

tidigare) visar en bildserie på en variation av familjebildningar i anslutning till 

diskussionsfrågor (text 15). Bilderna håller platsen som det potentiellt uppseendeväckande 

remat i läromedlets avsnitt om familjer. Det rör sig dels om bild 1, som innehåller två deltagare: 

en mor tillsammans med sitt barn som gissningsvis är mellan ett och två år. Det förekommer 

här två aktionsprocesser: 1) modern som i egenskap av aktör håller om barnet som är målet och 

2) barnet dricker som aktör ur en vattenflaska. Modern och barnet har blicken vänd åt var sitt 

håll i processer som får betraktas som icke-transaktionella eftersom de inte tycks betrakta något 

särskilt. Det rör sig även om bild 4, som kännetecknas av fyra personer som sitter runt ett bord 

i en lummig trädgårdsmiljö. På ena sidan bordet finns en medelålders kvinna och en flicka i tio-

årsåldern. Förhållandet dem emellan kan antas vara mor och adoptivdotter, eftersom flickan till 

skillnad från de andra har ett asiatiskt utseende. Mitt emot dem sitter ett äldre par som 

gissningsvis är morföräldrar till flickan. De har uppmärksamheten riktade mot varandra 

samtidigt som de äter som interaktörer i dubbelriktade aktionsprocesser.  

Båda bilderna på de ensamstående mödrarna utgör erbjudanden, eftersom ingen av deltagarna 

ser in i kameran. Detta innebär, i kombination med en förhöjd grad av kontextualisering, en 

kontrast mot den mer traditionella familjebilden på den afrikanska familjen (bild 3) som 

uppmärksammats tidigare. Modern i bild 1 tycks ha en något melankolisk uppsyn. 

Tendensen att ensamstående personer placeras som rema kan avslutningsvis även noteras i 

släktträdet från Mål 1 (text 5), där två singelmammor nämns sist i verbaltexten, efter de som är 

gifta och sambor. Angående bruket av konjunktioner i den beskrivande verbaltexten framgår 

det att ”Eva är inte gift […] [m}en hon har två barn”. Detta bekräftar bilden av att barn kopplas 
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samman med äktenskap, och att avvikande exempel behöver förklaras. Angående Klaras moster 

Anna-Lena framgår det hon är skild ”så [kusinen] bor ibland hos Anna-Lena och ibland hos 

Frank”. Konjunktionsvalet signalerar ett orsakssamband mellan att vara skild och bo med sina 

barn ibland, gissningsvis halva tiden.  

Syntes 
Att vara singel konstrueras som det andra i förhållande till kärnfamiljsidealet på flera olika sätt. 

Det sker för det första genom tematiska val, där ensamstående personer placeras som ett 

potentiellt uppseendeväckande rema i förhållande till mer väntade utgångspunkter utgjorda av 

traditionella kärnfamiljer. För det andra sker det genom att konstruera singelskap som ett 

problem i väntan på sin lösning. Kraften i kärnfamiljsidealet används i detta avseende återigen 

som ett verktyg för att bygga upp dramaturgier och uppvisa en språklig variation i verbaltexter 

avseende processammansättning och modalitetsmarkörer. Strävan efter kärnfamiljsidealet 

utgör också ett sätt att locka läsaren till språklig produktion, genom uppgifter som uppmanar 

till att ingå skriftlig korrespondens med deltagarna samt även diskussionsuppgifter där läsaren 

ska ta ställning till olika val deltagarna står inför. Att inte ha uppnått kärnfamiljsidealet, 

alternativt att ha gått miste om det, framstår således som något mindre eftersträvansvärt, och 

utgör ett tydligt tecken på att ensamskapet konstrueras som det andra i förhållande till 

kärnfamiljsidealet.  

Ytterligare ett mönster med relevans för avbildningen av singelföräldrar är påtagligt i 

läromedlen. Det förekommer bilder av ensamstående föräldrar tillsammans med sina barn i Mål 

1 samt Språkvägen för sfi b. Det sker dock inte i den traditionella familjebildsformen som är 

påtaglig i avbildningen av kärnfamiljer där familjemedlemmarna poserar tillsammans med 

blickarna riktade mot kameran. Det faktum att de avbildade singelföräldrarna inte ser in i 

innebär att de inte gör anspråk på att ingå sociala relationer med läsaren, utan blir ett objekt för 

läsarens distanserade beskådande. Detta underbygger ytterligare de ensamståendes position 

som det andra i förhållande till kärnfamiljsidealet. Bilderna av de ensamstående föräldrarna 

tillsammans med deras barn präglas samtidigt av en högre grad av kontextualisering, vilket 

höjer bildernas modalitet och ger deltagarna en mer specifik karaktär.  

I förhållande till samkönade par 
Den sista diskursen jag presenterar i relation till kärnfamiljen är hur den konstrueras som 

subjekt i förhållande till samkönade relationer. Analyserna fokuserar Mål 1, eftersom såväl 

Språkvägen för sfi b som Rivstart A1 + A2 exkluderar relationer som, såvitt läsaren leds att 

förstå, är samkönade. 

Det första tillfället då läsaren får stifta bekantskap med samkönade par är sist i det 

sammanhållna avsnittet om familj (text 15), där släktträdet i text 5 var utgångspunkten. Detta 

sker genom fyra bilder, som visar en variation av familjebildningar och har uppmärksammats i 

tidigare analyser. 

I fokus denna gång är bild 3, som visar ett manligt par respektive ett kvinnligt par som tycks ha 

skaffat barn tillsammans i vad jag väljer att benämna som en regnbågsfamilj. Deltagarna sitter 

bredvid varandra under en regnbågsflagga. Samtliga har blicken riktad mot ett spädbarn som 

utgör fenomenet i dessa reaktionsprocesser. Barnet hålls av en av kvinnorna i en 

aktionsprocess. Precis som övriga bilder i serien, med undantag av den som avbildar den 

afrikanska kärnfamiljen, utgör fotot av regnbågsfamiljen ett erbjudande eftersom deltagarna 

inte ser in i kameran. Det innebär att de inte gör anspråk på att inleda en social relation med 
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läsaren, och utgör således ett objekt för distanserat betraktande snarare än subjekt. Bilden är 

fullt kontextualiserad, vilket ger den en hög modalitet.  

Regnbågsfamiljen utgör, liksom de övriga familjebilderna, ett ämne som läsaren förväntas 

diskutera, med avseende på vilka personerna är, var de kommer ifrån och huruvida 

familjebildningen kan förekomma i hemlandet. Med andra ord ska läsaren uppmärksamma 

vilka identiteter deltagarna är bärare av, utifrån de symboliska processer de representerar i 

förhållande till varandra och konceptet familj i stort. De kollektiva avbildningarna betonar 

slutligen sammanhållningen deltagarna emellan och gör det svårare för läsaren att identifiera 

sig med dem.   

Ett liknande uppslag (text 16: Althén 2012, ss. 246-247) förekommer längst bak i det avsnitt 

om bröllop som inleds av Lindas och Hassans bröllopsplaner (text 10).  

Det är fyra bilder på bröllop som fokuseras denna gång, åtföljda av liknande diskussionsfrågor 

som i text 15, med en uppmaning till läsaren att diskutera i vilket land bilderna kan vara tagna 

samt huruvida det möjligen kunde vara i hemlandet. Jag vill uppmärksamma bild 1 i serien, 

som i närperspektiv visar hur en kostymklädd deltagare är aktör i en aktionsprocess genom att 

trä på en vigselring på fingret på en annan kostymklädd deltagare, som blir processens mål. 

Liksom i analys text 15 uppbär bilderna i relation till varandra symboliska processer. Läsaren 

ska identifiera, och diskutera, vilka identiteter deltagarna är bärare av. I bild 1 är det sannolikt 

frågan om deltagarnas sexuella identitet, medan det i den perspektivmässigt likartade bild 3 

förmodligen handlar om etnicitet. Vad som ska anses utmärkande i bild 2 respektive 4 är mer 

oklart. Bild 1 och 3 inbjuder till en detaljerad granskning, vilket enligt min tolkning innebär att 

processerna graviterar mot att vara analytiska. 

Det faktum att bild 1 är ljus och har jämnt skärpedjup höjer modaliteten något i förhållande till 

övriga bilder. En möjlig anledning kan vara att det är viktigt att visa kläderna tydligt eftersom 

de är en central ledtråd för att läsaren ska förstå att båda deltagarna är män. Något som samtliga 

bilderna delar är, i likhet med medparten av bilderna i text 15, att deltagarna inte etablerar 

ögonkontakt med läsaren, vilket inbjuder till en distanserad granskning med de avbildade 

deltagarna som objekt.  

På det textuella planet utgör text 16 det mindre väntade och potentiellt uppseendeväckande 

remat till den mer väntade utgångspunkten som är Lindas och Hassans bröllopsplaner. 

Detsamma gäller, som tidigare konstaterats, sidan där vikten av giftermål diskuteras (text 11). 

Det samkönade paret Linn och Frida är entusiastiska inför konceptet giftermål, och beskriver 

med hög modalitet hur de gärna vill visa att deras kärlek är äkta och lova varandra att leva 

tillsammans hela livet. Detta utgör, i relation de övriga deltagarnas utsagor, en komplex 

processammansättning där relationen inte bara beskrivs som ett statiskt faktum utan som något 

man känner, verbaliserar, tar ställning för och manifesterar. Linn och Frida utmärker sig också 

genom att vara de enda deltagarna som avbildas i egenskap av ett par på sidan, trots att Amina 

och Margit, två av de andra deltagarna, introduceras verbalt ”med pojkvännen Ahmed” 

respektive ”gift med Erik”. Bilden på Frida och Linn uttrycker även en relativt hög grad av 

intimitet, då de håller tätt om varandra i en dubbelriktad aktionsprocess. Samtidigt är bildens 

grad av kontextualisering något förhöjd eftersom en bildskärm kan skönjas i bakgrunden i 

kontrast till de helt neutrala bakgrunderna i bilderna på Amina och Margit. Medan de övriga 

deltagarna ler försiktigt alternativt ser neutrala ut ler dessutom Frida och Linn stort mot läsaren, 

vilket förmedlar ett krav på läsaren i form av en förväntan på att dela deras lycka.  
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Syntes 
Jag vill inledningsvis konstatera att samkönade relationer konstrueras som det andra i Rivstart 

A1 + A2 och Språkvägen för sfi b genom konsekvent exkludering. Samkönade relationer 

presenteras inte som ett möjligt alternativ till olikkönade, vilket underbygger en diskurs där det 

heterosexuella etablerade paret framstår som det enda möjliga. I Mål 1, däremot, avbildas 

samkönade par vid tre tillfällen. Denna inkludering kan vid första anblicken framstå som 

vällovlig i förhållande till den övriga läromedlens exkludering, särskilt med tanke på att 

bilderna på de olikkönade parbildningarna utstrålar glädje eller åtminstone harmoni bland 

deltagarna. En närmare granskning visar dock hur texterna konstruerar samkönade par som det 

andra i förhållande till kärnfamiljsidealet på flera sätt. 

Det sker för det första genom val relaterade till tematisk struktur, där de avbildade samkönade 

relationerna placeras i den potentiellt uppseendeväckande remapositionen i avsnitt som kretsar 

kring koncept som familj och giftermål. För det andra exkluderas deltagarna i de samkönade 

relationerna från läromedlets narrativa huvudfåra. De ingår således inte bland de centrala 

karaktärerna i läromedlet, utan existerar utanför den löst sammanhållna berättelse läroboken 

söker förmedla. Den enda familjen med samkönade par avbildas för det tredje inte genom ett 

traditionellt familjefoto där deltagarna med blicken riktade mot kameran söker bekräftelse av 

läsaren, utan som ett objekt för en mer distanserad analys. En näraliggande och fjärde 

observation är att de som ingår i samkönade relationer konsekvent avbildas kollektivt, något 

som betonar sammanhållningen mellan de avbildade deltagarna istället för att underlätta 

läsarens identifikation med de avbildade som individer. I anslutning till bilderna på de 

samkönade paren är det också av intresse att notera den förhöjda graden av kontextualitet, vilket 

höjer modaliteten och bidrar till intrycket av att det som avbildas är något specifikt snarare än 

allmänt. För det femte förekommer de samkönade parbildningarna i anslutning till frågor där 

läsaren ska ta ställning till var par- och familjebildningarna kan placeras geografiskt, samt 

diskutera huruvida de vore möjliga i hemlandet. De samkönade relationerna utgör på så sätt till 

ett diskussionsämne, tillsammans med andra konstellationer som på något sätt avviker från 

kärnfamiljsstatus. Detta underbygger på ett tydligt sätt deras status som objekt och det andra. 

Avslutningsvis finns det anledning att uppmärksamma det samkönade paret Frida och Linns 

attityd till giftermål. De ger en betydligt mer känsloladdad motivering till giftermål än de 

olikkönade paren som diskuterar giftermål, vilket ger deras yttrande en högre modalitet och 

konstruerar deras relation som ett ställningstagande som behöver motiveras. 

Det ska konstateras att även olikkönade par förekommer i remaposition i anslutning till 

diskussionsfrågor, och att också heterosexuella personer samt relationer utgör objekt och 

avbildas kollektivt. De poänger jag vill göra bygger på det faktum att de samkönade paren 

konsekvent avbildas på ett sätt underbygger deras status som det andra. En avslutande 

observation är att avbildningarna av de samkönade relationerna, med deltagare vars hudfärg 

och namn placerar dem i en västerländsk kontext, konsekvent sker i anslutning till en etnisk 

variation som inte är påtaglig i läromedlet i övrigt. Detta kan, tillsammans med 

härkomstrelaterade diskussionsfrågorna, ses som ett tecken på att avbildningarna av de 

samkönade relationerna bidrar till att forma en västerländsk sexualnorm som positioneras 

gentemot den övriga omvärldens. 

Konstruktionen av kön 
Under denna separata rubrik vill jag uppmärksamma några aspekter kring hur kön konstrueras 

i de analyserade texterna, inom ramen för studiens syfte att undersöka hur familjer och 

kärleksrelationer konstrueras genom text och bild i läromedel inom sfi. I det granskade 
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textmaterialet kan det nämligen skönjas tendenser att lyfta fram moderskap framför faderskap. 

Detta indikeras bland annat av Olle, som är frånskild och utgör en av de centrala karaktärerna i 

Mål 1.  Vi kan i text 8 se hur ”[h]an har tre bar, men de bor mest hos sin mamma”. Detta innebär 

en kontrast jämfört med Klaras moster Amanda, som presenteras i läromedlets släktträd (text 

5). Hon är skild, ”så barnen bor ibland hos Anna-Lena och ibland hos Frank”. Anna-Lena tycks 

därför åtnjuta ett större umgänge med barnen än Olle. Faster Eva, som presenteras i samma 

släktträd, är å sin sida inte gift, men har två barn. Informationen om henne, i egenskap av 

ensamstående mor, nämns helt utan förbehåll vad gäller umgänge med barnen. 

Vid första anblicken framstår bilderna av singelpappan respektive singelmamman som avbildas 

i text 14 respektive 7 som likartade. En närmare granskning visar dock att familjen med 

singelpappan är kontextualiserad i högre grad inom ramen för aktiviteten cykling. Kontakten 

familjemedlemmarna emellan består endast av blickar. Som kontrast visar bilden av den 

ensamstående mamman henne i nära fysisk kontakt med barnen, samtidigt som bakgrunden är 

otydlig på grund av skärpedjupet. De övriga bilderna i text 7 stärker intrycket av att skildra 

moderskap med en högre grad av fysisk intimitet än faderskap. då modern i bild A framstår som 

den centrala personen, eftersom hon omsluts av såväl dottern som mannen, och i bild B är det 

modern som har den yngre dottern i knät. På ett liknande sätt är det det kvinnliga paret som 

avbildas i närmast anslutning till bebisen i text 15, samtidigt som vi ser två ensamstående 

mödrar med sina barn på samma uppslag.  

Det finns även mönster i verbaltexterna som indikerar att det är kvinnor som förknippas närmast 

med barn och relationer. Det gäller exempelvis Linda som önskar gifta sig och driver på för att 

förverkliga det (text 8 och 10). Att Linda i detta sammanhang drömmer om giftermål medan 

sambon Hassan är inriktad på att skaffa hus är ett exempel på stereotypa könsroller. Det framstår 

också som en aning stereotypt att det är två grannfruar som med förtjusning diskuterar Lindas 

och Hassans tillökning (text 9), samtidigt som samtalet glider in på hur förträfflig svärdotter 

Tina har och vilken tur det är att hon är en så bra mamma. Det är även mamman i texten om 

hemlängtande Peter (text 3) som framträder starkast i sin sorg över att sonen inte kan komma 

hem till jul. Saknad utgör ett viktigt ämne även i texten om Eva (text 13), där tomheten efter 

den avlidne mannen beskrivs. Det kan också noteras att Anna, som förekommer i Rivstart A1 

+ A2 i anslutning till konceptet nätdejting, agerar utifrån sitt missnöje med singelskapet på en 

rad olika sätt innan hon slutligen sätter in en kontaktannons (text 12). Detta kan jämföras med 

Olle i Mål 1, som visserligen också längtar efter en partner men utan att vidta några åtgärder. 

Avbildningen av kvinnan han drömmer om utgör dock ett tydligt exempel på det manliga 

beskådandet, med kvinnan som självmedvetet objekt. Slutligen är det det kvinnliga samkönade 

paret Linn och Frida som starkast tar ställning för giftermål i text 11.  

Konstruktionen av etnisk och kulturell variation 
Jag avslutar min resultatanalys med att uppmärksamma hur etnicitet och mångkultur 

konstrueras i läromedlen, inom ramen för studiens syfte att analysera familjer och 

kärleksrelationer. En granskning av de släktträd och familjefoton som används för att 

introducera koncepten ”släkt” och ”familj” visar en nästan obefintlig variation beträffande 

kultur och etnicitet. En person med rötter i Spanien förekommer i text 5, och markerar gränsen 

för hur långt bort från Sverige avbildningarna kommer. Hassan Scali, den ena halvan av det 

frekvent förekommande samboparet i Mål 1, kan av namnet och utseendet att döma placeras i 

Mellanöstern, men vi får inte reda på något om hans bakgrund mer än att hans släkt och föräldrar 

behöver flyga till bröllopet. Det övergripande intrycket blir att Hassan har invandrat under 

relativt oproblematiska omständigheter och integrerats, eller rent av assimilerats, in i det 
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svenska samhället. Det faktum att Hassan vill ha ett stort hus för att få plats med många barn 

kan, i ljuset av det måttliga barnafödandet som är påtagligt i läromedlet i övrigt, dock ses som 

ett uttryck för hur barnrika invandrarfamiljer utgör det andra i förhållande till den vita 

kärnfamiljen med lagom många barn (Bromseth 2010). Den monokulturella norm som 

släktträden och familjefotona ger uttryck för kan tyckas märklig, med tanke på målgruppen 

läromedlen vänder sig till. En granskning av det övriga textmaterialet visar dock att samtliga 

läromedel gör ansatser till att visa upp en större variation. Det sker dock med varierande 

strategier och resultat.  

I Mål 1 förekommer etnisk variation främst på uppslag i remaposition, tillsammans med (samt 

i kontrast till) andra andra, exempelvis personer i samkönade relationer (text 15 och 16). Den 

gränsdragning detta innebär när det gäller svensk kontra icke-svensk sexualnorm har 

uppmärksammats tidigare. Avbildningarna sker utanför läromedlets narrativa huvudfåra, vilket 

kan uppfattas som att läroboksförfattarna ser det som en prioritet att eleverna ska lära sig om 

”det svenska”. Den etniska och kulturella variationen förekommer i anslutning till 

diskussionsfrågor, där personerna bland annat ska placeras geografiskt. Detta förmedlar bilden 

att personer med osvenskt utseende som praktiserar osvenska traditioner hör hemma i andra 

länder. Det finns också anledning att uppmärksamma texten där olika personer ger sin syn på 

giftermål (text 11). Amina konstrueras på ett tydligt sätt som den andra i sin redogörelse för 

hur svenska sammanboendeformer strider mot normerna i hemlandet, medan Mohammed 

bidrar med en motdiskurs genom att förespråka livslångt samboskap. Avbildningen av Linn 

tillsammans med sin kvinnliga partner är intressant, eftersom hon därmed blir vad som ibland 

lyfts fram som själva sinnebilden av andrafiering genom att vara en svart, lesbisk kvinna. Det 

västerländskt klingande ”Linn” reducerar dock effekten. 

Om Mål 1 prioriterar att läsaren ska lära sig om ursprungssvenska familjer och deras dagliga 

förehavanden har Språkvägen för sfi b ett mer mångkulturellt anslag, med flera berättelser om 

invandrade personers bakgrund och liv i Sverige. De sker enligt samma upplägg som texterna 

om Eva och Peter i text 3 och 13. Personerna träder således fram individuellt som subjekt och 

levandegörs i ett narrativ. Det anmärkningsvärda är att just kapitlet om familj präglas av en 

monokulturell och monoetnisk norm, vilket ger underbygger den vita kärnfamiljens 

hegemoniska ställning. 

Rivstart A1 + A2 framstår som det mest målgruppstillvända läromedlet så till vida att de flesta 

av de återkommande karaktärerna har en utomsvensk bakgrund. Texterna fokuserar kanske i än 

högre grad än Mål 1 förhållanden i Sverige, men läsaren får ta del av dem i takt med att dessa 

förhållanden erfars av de också icke-svenska deltagarna i texterna. Det faktum att karaktärerna 

inte avbildas visuellt gör det nödvändigt att närmare granska deras namn samt hur de 

presenteras i verbaltexterna. Huvuddelen av deltagarna kan placeras i västvärlden, och ett fåtal 

är hemmahörande i Ostasien. Dessa har en gemensam identitet i läromedlet som högutbildade 

arbetsinvandrare alternativt utbytesstudenter. Det är uppenbarligen dessa länder 

läroboksförfattarna förväntar sig att målgruppen, utgjord av studenter som läser svenska på 

utländska universitet alternativt invandrade akademiker, kommer ifrån, medan deltagare från 

exempelvis Afrika och Mellanöstern är noterbart frånvarande. Denna exkludering kan, 

tillsammans med det bakomliggande antagandet om låg utbildningsnivå, ses som en 

kvardröjande bild av den mindre begåvade ”orientalen” i enlighet med Said (1978). 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuterar jag inledningsvis valet av metod för studien. Sedan följer en diskussion 

av resultatet, där de viktigaste poängerna i studiens resultat sammanfattas, diskuteras och 

positioneras i förhållande till tidigare forskning. Jag avslutar med ett resonemang om resultatets 

konsekvenser för undervisningen, samt förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 
För att en studie ska falla inom ramen för en kritisk diskursanalys krävs enligt Fairclough (2010) 

en systematisk textanalys. Mitt val föll på Kress och van Leuweens multimodala teori om 

kommunikation med fokus på de språkliga metafunktionerna. Valet framstår som 

ändamålsenligt, då jag i mitt resultat har kunnat visa hur läromedel inom sfi på olika sätt 

konstruerar familjer och kärleksrelationer i text och bild på ett sätt som bidrar med tillägg till 

tidigare forskning beträffande exempelvis hur hbt-personer avbildas inom ramen för familjer 

och relationer. Analyserna av Mål 1 och Språkvägen för sfi b har enligt min uppfattning i hög 

grad berikats av den systematiska analysen av de frekvent förekommande visuella 

framställningarna. Granskningen av texterna i Rivstart A1 + A2 drog nytta av det multimodala 

anslaget i lägre utsträckning, samtidigt som det ändå var möjligt att dra slutsatser om hur 

läromedlet konstruerar familjer och kärleksrelationer i analysen av verbaltexterna med stöd i 

Hallidays funktionella grammatik.   

En problematisk aspekt med Kress och van Leeuwens och Hallidays teorier är deras 

svårgenomtränglighet. Det rör sig om komplexa och omfattande teoretiska modeller som inte 

med enkelhet låter sig tillämpas i textanalyser. De frågeställningar jag genom en abduktiv 

process arbetade fram i metodavsnittet framstår därför som en nödvändig konkretisering och 

avgränsning för att göra analysverktygen hanterbara i relation till syftet. Samtidigt finns det en 

viss risk för att jag, genom att påbörja analysarbetet med Mål 1, lät detta läromedel bli styrande 

för de frågeställningar som togs fram och tillämpades även på de andra läromedlen. Att jag 

under analysen av de två andra läromedlen tog bort och lade till frågeställningar talar dock för 

att risken bör vara relativt låg.  

I anslutning till detta kan det också nämnas att jag inledningsvis övervägde att använda en 

alternativ, och vid första anblicken betydligt enklare, analysmodell av Kress och van Leuween 

(2001). Den tar ett helhetsgrepp om verbala, visuella och auditiva framställningar och diskuterar 

dem i termer av olika lager som var och ett bidrar med innebörd till texten: diskurs, formgivning, 

produktion samt distribution. Vid en pilotanalys visade sig dock inte denna modell bidra med 

tillräcklig systematik i analysarbetet, varvid den övergavs till förmån för en analys utifrån de 

tre metafunktionerna. Den tidskrävande läsningen av originaltexter från Kress och van Leeuwen 

samt Halliday ser jag, i kraft av vunna lärdomar, som en av de mest givande aspekterna för 

personlig del i genomförandet av denna studie. 

Förutom systematik i analysarbetet krävs för kritiska diskursanalyser enligt Fairclough (2010) 

att de inte bara ska vara beskrivande utan även normerande. Därför betraktar jag det inte som 

ett problem, utan snarare önskvärt, att jag i min forskarroll tar ställning för att familjer och 

kärleksrelationer ska avbildas på ett sätt som avspeglar den mångfald som finns i samhället. 

Eftersom såväl Kress och van Leuween som Halliday enligt min uppfattning är mer inriktade 

på att beskriva än värdera framstår det som ändamålsenligt att med ett inkludera etablerade 

begrepp relaterade till makt och normer, exempelvis hegemoni, heteronormativitet, den andre 

och beskådandet, som analysverktyg. Ett sådant transdisciplinärt angreppssätt ligger dessutom 

helt i linje med Faircloughs (2012) definition av kritisk diskursanalys. Ett krav som rätteligen 
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ska ställas på mig är samtidigt att jag inte går in i analysen av läromedlen med förutfattade 

meningar i negativ riktning som jag söker bekräfta. Läsningen av mitt resultat, åtföljt av 

resultatdiskussionen, bekräftar förhoppningsvis min strävan efter en balanserad analys, då jag 

har kunnat visa tillägg till tidigare forskning som kan uppfattas som positiva. Detta gäller 

exempelvis inkluderingen av samkönade förhållanden i ett av läromedlen, vilket är en kontrast 

till den granskning av läromedel som bland annat Mattlar (2001), Eilards (2008) samt Gee och 

Jackson (2005) har utfört. Att även de resultaten problematiseras utifrån ytterligare steg som 

bör tas återspeglar min vilja att, i enlighet med Faircloughs syn på den kritiska diskursanalysens 

normativa funktion, bidra till en positiv utveckling. 

Resultatdiskussion  
I resultatavsnittets synteser framgår hur den traditionella kärnfamiljen, i överensstämmelse med 

exempelvis Bromseth (2010), konstrueras som subjekt i förhållande till samborelationer, 

samkönade relationer och ensamstående. Dessa gränsdragningar sker i hög grad genom val som 

rör texternas tematiska struktur samt hur de relaterar till läsaren. Analyser av texternas 

processammansättning visar även spänningen mellan kärnfamiljsidealet och tillståndet att inte 

ha uppnått det används som en pedagogisk resurs, samtidigt som kärnfamiljens subjektsposition 

förstärks i förhållande till de andra. Att inte ha uppnått kärnfamiljsidealet ger i läromedlen 

nämligen bränsle åt berättelser och lyfter fram de avbildade deltagarnas tankar, känslor, 

handlingar och beteenden. Samtidigt verkar det råda stiltje i relationerna inom kärnfamiljen, 

åtminstone så längre medlemmarna är samlade. Kärnfamiljens hegemoniska särställning som 

det självklara och eftersträvansvärda framstår därmed som tydlig i relation till Gramsci (2011), 

Inledningsvis vill jag uppmärksamma hur kärnfamiljsidealet konstrueras som subjekt i 

förhållande till samkönade relationer. I två av läromedlen sker det genom en konsekvent 

exkludering av andra relationer än heterosexuella, vilket är ett nedslående resultat i linje med 

exempelvis Mattlar (2008), Eilard (2008), Cheng och Ghajarieh (2011) samt Wylie (2012). 

Precis som Hawkins (2012) betonar utifrån sitt liknande resultat är detta något som riskerar att 

ge kraft åt heteronormen och cementera stereotypa uppfattningar. I förhållande till Oesterreichs 

(2002) definition av heteronormativitet innebär det att läromedlen bidrar till en reproduktion av 

förgivettagandet att män och kvinnor bildar par, förökar sig och blir gamla tillsammans. Det 

innebär även, i relation till Bromseth (2010) en begränsning av de livsnarrativ läromedlen 

förmedlar.  

Det faktum att ett av läromedlen avbildar samkönade relationer vid flera tillfällen med hög 

modalitet i vad som framstår som ett fördelaktigt ljus kan därför uppfattas som ett positivt 

tillägg. Det finns emellertid flera mönster relaterade till textuella och interpersonella val som 

konstruerar personerna i de samkönade relationerna som objekt snarare än subjekt, och som 

något specifikt snarare än något allmängiltigt. Därmed erhåller individerna i de samkönade 

relationerna statusen som den andre i förhållande till personer i olikkönade relationer. Detta 

leder resultatet i samma riktning som vad Larsson och Rosén (2006) finner angående snävhet i 

avbildningar av hbt-personer. Resultatet stämmer även överens med Røthing och Bang 

Svendsen (2011) så till vida att de samkönade relationerna placeras i anslutning till 

diskussionsfrågor kretsande kring relationernas tänkbarhet i olika kontexter, samtidigt som de 

inkluderas i en västerländsk sexualnorm som bildar en kontrast mot övriga kulturers 

motsvarighet. Därmed andrafieras i ett komplicerat nätverk av maktrelationer de samkönade 

relationerna, samtidigt som de bidrar till gränsdragningen mot det etniskt andra. I relation till 

Thornburys (1999) kritik mot läromedel i engelska som främmande språk framstår 

exkluderingen som mindre total i föreliggande studie, samtidigt som läromedlen inte tycks vara 
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redo att inkludera samkönade relationer i släktträd, familjefoton. Läromedlets selektiva 

inkludering av samkönade relationer kan ses som ett välvilligt men delvis missriktat försök att 

visa en mångfald bland relationer och familjer, i linje med vad bland annat Bromseth (2010) 

lyfter fram angående toleransinriktad pedagogik. Det är också möjligt att göra en mer kritisk 

tolkning av resultatet: att avbildningen av icke-heterosexuella snarare handlar om en form av 

effektsökeri än en genuin vilja att producera ett inkluderande läromedel. Inte minst 

tillströmningen som har skett av hbt-flyktingar gör avbildningen av samkönade relationer 

relevant ur ett målgruppsperspektiv (RFSL 2013). 

Kärnfamiljens hegemoniska ställning är uppenbar även i den gravitation mot kärnfamiljsidealet 

som är påtaglig bland de sambopar och singlar som avbildas i läromedlen. Detta 

överensstämmer med Mohammeds (2007) resultat som visar att kärnfamiljen, tillsammans med 

val som tjänade till att bevara dess sammanhållning, framställs som eftersträvansvärd i 

läromedel inom Trinidad och Tobagos skolsystem. Att avbildningen av ensamstående familjer, 

varierar något i uttryck och ton samtidigt som deltagarna konsekvent förekommer i 

objektsposition, kan tolkas som en ambivalent hållning till kärnfamiljsidealet i linje med 

resultatet från Matthes (2005) granskning av tyska samhällskunskapsböcker. 

Familjekonstellationer med ensamstående föräldrar avbildas i två av läromedlen. Det kan 

noteras att det sker enligt ett liknande mönster som samkönade relationer, i bilder med hög 

modalitet där deltagarna samtidigt utgör objekt för distanserad analys. 

Resultatet har även analyserats utifrån ett genusperspektiv. Slutsatser bör dras med viss 

försiktighet, eftersom jag främst har behandlat texter som har familjer alternativt 

kärleksrelationer som explicit tema och därmed kan ha missat mer perifera men ändå 

betydelsefulla indikationer på hur kön konstrueras. Enligt min tolkning visar inte resultatet att 

kvinnor konstrueras som det andra i förhållande till män i läromedlen. En kvantitativt inriktad 

analys av bildmaterialet skulle visserligen sannolikt visa en viss kvinnlig överrepresentation 

bland deltagare som objekt för antingen läsarens eller någon annan deltagares beskådande, men 

det finns även frekventa avbildningar där kvinnor agerar och utgör subjekt i förhållande till 

läsaren. Ett påfallande mönster i detta sammanhang är dock att kvinnor framställs som mest 

aktiva i processer kretsande kring fenomen som barn och relationer samtidigt som moderskap 

är ett mer framträdande tema än faderskap. Paralleller kan dras till Mahamuds (2005), Sronkas 

(2005) och Pandeys (2005) resultat, som visade en traditionell fördelning av könsroller med 

kvinnor främst i den privata sfären alternativt inom könsstereotypa yrken. Det finns också 

indikationer på att fäder avbildas inom ramen för utomhusaktiviteter med sina barn, i likhet 

med Gees och Jacksons (2005) granskning av nyzeeländska läseböcker. Resultatet kan på så 

sätt uppfattas som nedslående, men vad jag har funnit beträffande könskonstruktioner i 

läromedel ska förstås som nyansskillnader snarare än en uttryckt, eller för den delen mer 

implicit, agenda att förespråka traditionella könsroller. 

Etnisk och kulturell variation är den aspekt hos resultatet jag finner mest svåranalyserad, 

förmodligen eftersom etnicitet som diskrimineringsgrund inte låter sig granskas inom ramen 

för studiens syfte att analysera familjer och kärleksrelationer med samma lätthet som kön och 

sexualitet. En annan anledning är att läromedlen tycks gripa sig an utmaningen att skildra 

kulturell och etnisk mångfald på olika sätt, vilket gör det svårt att finna övergripande mönster. 

Det kan dock konstateras att etniciteter och kulturella uttryck som inte enkelt passerar som 

svenska, eller vidare uttryckt västerländska, konstrueras som det andra genom att de skildras 

selektivt av läromedlen enligt ett mönster som liknar avbildningen av samkönade par samt 

ensamstående föräldrar. Inte minst exkluderas de i hög grad i avsnitten som introducerar 
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koncepten släkt och familj. Detta bidrar till konstruktionen av den vita kärnfamiljen, vilket 

också ingår i kärnfamiljsidealet enligt Bromseth (2010). Motsvarigheter till mer mångkulturella 

familjer i stil med dem Eilard (2008) fann i 90-talets läseböcker tycks därmed saknas i de 

analyserade läroböckerna. 

Gee och Jackson (2005) fann att utformningen av läromedlen tycks ha avstannat i sina 

skildringar av familjer och relationer, och därmed inte hängt med i samhällsutvecklingen. Inte 

minst avbildningen av samkönade relationer och ensamstående föräldrar får anses indikera ett 

något mer optimistiskt resultat i föreliggande studie. Samtidigt finns det goda skäl att önska en 

ytterligare utveckling mot ökad mångfald inom läromedel.  

Konsekvenser för undervisningen 
I min analys av hur familjer och kärleksrelationer konstrueras i läromedel inom sfi har jag lyft 

fram några aspekter med anknytning till kön, sexualitet och etnicitet som kan beskrivas som 

problematiska i förhållande till läroplanens formuleringar om likabehandling (Skolverket 

2012). Samtidigt kan det faktum att exempelvis samkönade par är inkluderade i ett av 

läromedlen, och dessutom skildras på ett positivt sätt, ses som ett framsteg i relation till tidigare 

forskning. Frågan är vad som är nästa steg i utvecklingen om läromedlen ska närma sig 

läroplanens intentioner och spegla den mångfald av familjer och relationer som finns i 

samhället? 

När det gäller samkönade relationer och hbt-personer anser jag inte att det är rimligt att kräva 

att språkläromedel på nybörjarnivå ska ägna sig åt den normkritik som förespråkas av 

exempelvis Wimark (2013) och Nelson (1990). Det faller inte inom ramen för de relaterade 

kurserna att på det sättet diskutera sexualitet och heteronormativitet i sig. Inte desto mindre 

visar min studie i linje med Nelson (1990) att läromedel knappast kan undvika ämnen som har 

bäring på heteronormativitet, exempelvis konstruktionen av familjer och kärleksrelationer som 

också är objektet för analys i denna studie. I detta avseende menar jag att läroböcker kan 

undvika att underbygga heteronormen genom att hbt-personer bereds plats som individer, vävs 

in läromedlens berättelser och figurerar i sammanhang där inte den sexuella identiteten är av 

primärt intresse. Det behövs, annorlunda formulerat, inkluderas personer förknippade med olika 

yrken, intressen, drömmar och andra företeelser som formar identiteten och dessutom råkar ha, 

eller vilja ha, en samkönad partner.  

En annan problematisk aspekt hos mitt resultat är att Thornburys (1999) påstående kring den 

konsekventa heterosexualiteten bland familjeträd och -foton inte vederläggs av min studie, 

åtminstone om man med familjefoton menar traditionella sådana där deltagarna tillsammans 

poserar med blicken mot läsaren. Detta ger ytterligare argument för att en utveckling behövs 

där konstruktioner av familjer och kärleksrelationer inte bara visar på en mångfald utan sker på 

lika villkor. När vi får se en ensam förälder, alternativt ett samkönat par, posera med sina barn 

på avkontextualiserade foton har vi kommit ytterligare ett steg på väg mot ökad mångfald bland 

familjer och kärleksrelationer i läromedel. 

Det framstår dessutom som angeläget med en mer jämställd avbildning av kvinnor och män, 

inte minst när det gäller moder- kontra faderskap. Det vore önskvärt att se fler bilder där pappor 

håller om sina barn, och där mammor är engagerade i aktiviteter med sina barn. En utveckling 

i en riktning där även män uttrycker känslor och agerar för att förverkliga romantiska ideal 

skulle också bidra till en bättre balans. En skevhet är dessutom påtaglig i avbildningen av etnisk 

och kulturell mångfald. Läromedlen sköter balansgången mellan att bekräfta målgruppens 

identitet som invandrande andraspråksinlärare och den fullt legitima föresatsen att förmedla 
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kunskaper om Sverige och människorna som är hemmastadda i landet på olika sätt. Ett vidare 

grepp, till stor del i linje med vad som jag förespråkar angående avbildningen av hbt-personer, 

är dock nödvändigt för att inte bidra till en andrafiering av målgruppen. 

En övergripande slutsats som jag snuddat vid tidigare är att sambor, singlar, personer i 

samkönade relationer samt personer med varierande ursprung tycks beredas plats just för att de 

inte uppfyller kriterierna för den allmängiltighetsförklarade kärnfamiljen. De utgör 

diskussionsämnen, och avbildas i högre grad som objekt för läsarens beskådande. Det får inte 

minst när det gäller etnicitet och sexualitet anses problematiskt att minoritetsgrupper används 

som en pedagogisk resurs på ett sätt som förstärker deras position som det andra. Det påminner 

om hur det andra definieras, och definierar sig själv, utifrån subjektet (de Beauvoir 2012) och 

kan ses som ett exempel på det försåtliga Lukes (1974) lyfter fram gällande hur den 

hegemoniska maktutövningen sker genom samtycke.  

Den andra sidan av myntet visar en påtagligt statisk skildring av den traditionella kärnfamiljen. 

Den används konsekvent som utgångspunkten för att illustrera konceptet familj, men såväl 

bilder som verbaltexter uppvisar en torftighet när det gäller såväl processammansättning som 

modalitetsmarkörer, åtminstone så länge familjen är sammanhållen: den bara är. En mer 

dynamisk skildring som fångar de glädjeämnen och slitningar som rimligen präglar etablerade 

förhållanden skulle kunna bidra till ett rikare språkligt inflöde. En skildring av exempelvis gräl 

och lyckliga skilsmässor skulle även kunna ses som en ansats till att problematisera 

kärnfamiljsidealet i linje med vad exempelvis Nelson (1990) förespråkar. Det är slutligen även 

intressant att notera att de ungdomar alternativt unga vuxna som ingår i läromedlens 

kärnfamiljer inte tycks ha några kärleksliv alls. Här går läroboksförfattarna miste om att skildra 

hur det låter på svenska när man exempelvis flörtar eller träffas på första dejten. 

Min förhoppning är att studiens resultat, i kombination med ovanstående reflektioner, kan bidra 

till värdefulla uppslag för att selektion och produktion av texter som med potential till en 

mångfald och nyansrikedom beträffande såväl språk som innehåll. I bästa fall kan en läsning 

av studien bidra till ett nytt sätt att se på läromedel i förhållande till minoritetsgrupper och 

skolans värdegrund. 

Förslag till vidare forskning 
Denna studies användning av Kress och van Leuweens (2006) multimodala diskursanalys visar 

att teorin kan tillämpas för att utvinna ett högt informationsvärde i förhållande till specifika 

syften även ur läromedel med korta och enkla verbaltexter. Studien har tangerat 

diskrimineringsgrunderna kön, sexualitet samt etnicitet, och modellen kan användas för att ge 

såväl bredare som fördjupade perspektiv på dessa teman. Studien har begränsat sig till att 

analysera konstruktionen av familjer och kärleksrelationer, och utelämnar genom detta fokus 

hur exempelvis transpersoner avbildas. Jag ser också en särskild möjlighet att med ett breddat 

fokus analysera hur etnicitet, mångkultur och integrationsprocesser konstrueras i läromedel 

genom en kritisk, multimodal diskursanalys, eftersom jag uppfattar det som ett intressant 

område i genomförande av föreliggande studie som kunde ha analyserats från fler perspektiv 

än vad avgränsningen till familjer och kärleksrelationer tillåter. Analysmetoden kan också 

tillämpas i studier som inriktar sig på, eller angränsar till, övriga diskrimineringsgrunder utifrån 

liknande frågeställningar som jag i denna studie har formulerat. Det kan exempelvis röra sig 

om vad som allmängiltigförklaras och beskrivs som utgångspunkten, vilka som individualiseras 

respektive kollektiviseras, samt vilka mönster som kan ses i hur processer associeras med olika 

avbildade deltagare.  
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Föreliggande studie har ett strikt fokus på läromedelsgranskning, men läromedlens utformning 

är långt ifrån det enda som får konsekvenser för hur undervisningen gestaltar sig. I detta 

sammanhang uppfattar jag det som angeläget att undersöka strategier lärare använder för att 

kompensera för läromedels ensidiga avbildningar av minoritetsgrupper. En fråga jag ställer mig 

är om försök att bredda perspektiven riskerar att utmynna i ett påklistrat rema, likt vissa 

exempel i läroböckerna. Hur kan man i undervisningen omformulera utgångspunkten och ta 

avstamp i mångfaldiga perspektiv även när det gäller språkundervisning på nybörjarnivå? 

Avslutningsvis är det också intressant att fortsätta följa utvecklingen hur nutida läromedel väljer 

att avbilda familjer och kärleksrelationer. Denna av nödvändighet begränsade studie inkluderar 

endast tre böcker inom det snäva fältet basläroböcker för svenska för invandrare, och det vore 

angeläget att följa hur ett vidare spektrum av läromedel tar sig an dessa allmänt förekommande 

teman. 

TACK 
Att genomföra denna kritiska, multimodala diskursanalys av läroböcker har uteslutande varit 

ett solitärt projekt. Jag vill dock rikta ett varmt tack till Anita Norlund, min handledare, för 

värdefull vägledning vid kritiska punkter i skrivandet.   
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