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Syftet med denna uppsats är att undersöka serier som en adekvat bärare av kunskap
och därför ett möjligt didaktiskt instrument för att utveckla elevers lässtrategier i
svenskämnet på högstadiet. Uppsatsen redogör för seriens definition och samhälleliga
status samt möjligheter kopplade till genrens plats i skolan. Fokus ligger på serier som
faller under kategorin grafiska romaner, vilka är omfattande serieverk som berättar en
viktig historia. Stand-alone-stories och auteur är även viktiga begrepp eftersom de innefattar serier som inte är massproducerade och där serieskaparen är ansvarig för hela
den kreativa processen. För att nå en djupare förståelse för serier innehåller serien ett
analysinstrument baserat på semiotik. Instrumentet används för att analysera två grafiska romaner: Persepolis av Marjane Satrapi (2006) och Maus av Art Spiegelman
(2009). Analysen visar att genom en fördjupad dekonstruktion av serier kan en större
förståelse och kritisk förmåga utvecklas hos elever. Slutligen diskuteras möjligheterna
för att använda serien i skolan med särskilt fokus på svenskämnet.
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ABSTRACT
Magdalena Ek, Elin Östebo
Understanding the language of comics
A semiotic comic analysis of two graphic novels to develop students’ reading strategies
Number of pages: 33
The focus of this thesis has been to research comics as an adequate holder of
knowledge, and therefore a possible didactic tool to develop students’ reading strategies in Swedish language classrooms. The thesis engages in the definition and societal
status of comics and the possibilities and obstacles connected to reading the genre in
schools. Focus has been on comics that fall into the category graphic novels, which are
more extensive works of comics that tell an important story. Stand-alone-story and auteur are also important concepts since they encompass comics that are not mass-produced and where the creator is responsible for the entire creative process. To reach a
better understanding of comics the thesis contains an analysis instrument based on semiotics. The instrument is then used to analyse two graphic novels: Persepolis by
Marjane Satrapi (2006) and Maus by Art Spiegelman (2009). Our analysis shows that
through an in-depth deconstruction of comics, a greater understanding and critical
ability can be reached. Finally we discuss the possibilities of using comics in all subjects, particularly in language classes.
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1 Inledning
Många är vi som växte upp med Fantomen, Kalle Anka och Bamse. Kanske hörde dessa serier
till några av våra första läsupplevelser, en läsning som vi klarade av själva. Sedan växte vi
upp och seriealbumen lades undan i en låda på vinden. Eller? På senare år har lådan plockats
ner och seriernas värld börjat återupptäckas. Genren har utvidgats och vuxit upp; den är inte
längre något som endast förknippas med barns läsning. Sedan början av 2000-talet har seriemarknaden i Sverige förändrats och nya typer av serier har sett dagens ljus. Fler kvinnor har
fått ta plats som serieskapare vilket lett till en utökad tillgång på serieverk med ny tematik.
Målgruppen för serier har breddats och allt fler verk vänder sig direkt till vuxna. Sett ur ett
samhällshistoriskt perspektiv har serien stött på motstånd och genom åren kritiserats både för
form och innehåll. Men genren som sådan bör inte dömas ut eftersom den utmanar de föreställningar som finns mellan fin- och fulkultur, mellan det skrivna och det tecknade. Serien
upplöser de knivskarpa gränser som finns mellan text och bild inom skönlitteraturen och tilltalar människans estetiska sinne. Enligt Scott McCloud (1995, s. 6) kan serien liknas vid en
saftkanna där formen är den tomma kannan och saften är seriens innehåll. Oavsett om innehållet är underhållande, politiskt eller estetiskt utgår alla serier från någon slags gemensam
grund, vars definition vi kommer att gå in på i bakgrunden (kapitel 2). Det finns de som intresserar sig primärt för seriens form, alltså saftkannan, och de som främst studerar innehållet,
saften. Vi anser att kombinationen är mest fruktsam. De serier vi har analyserat i denna uppsats har vidgat vår förståelse för hur mediet kan förmedla tunga historiska skildringar. Genom
den komplexa kombinationen av bild och text kan läsaren utmana sin läsförmåga och sitt mod
att ta sig an nya typer av berättelser.
Enligt senaste PISA-undersökningen sjunker svenska elevers läsförståelse vid en internationell jämförelse (Skolverket, 2013, 12 ff.). Lärare behöver därför hitta nya strategier för att utveckla elevers läsning och förmåga att “förstå, använda, reflektera över och engagera sig i
texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i
samhället” (a.a., s. 12). Serieläsning är lustfylld läsning som skapar engagemang hos elever
och detta är viktigt att utnyttja som lärare. Om elevers läsande stimuleras, oavsett om det sker
via serier eller annan skönlitteratur, gynnar detta den sammantagna läsförmågan. Seriemediet
skulle kunna bygga en bro mellan skolan och ungdomars verklighet eftersom de redan har förförståelse för genren. Flertalet röster hörs från skolforskningen idag om att elevers verklighet
4

måste bli synlig i skolan. Deras kultur och intressen behöver tas på allvar för att skapa ett engagemang för undervisningen. Trots att serieläsning hör till många ungdomars fritidssysselsättning har vi inte stött på mediet i någon större utsträckning ute på skolorna. Seriens dåliga
rykte och lågkulturella status har bidragit till att den inte fått ta plats när svenskämnets stoff
har valts ut. Om lärare är obekanta med genren kan det upplevas svårt att veta hur undervisningen kan utformas. Dessa tre grunder: elevers sjunkande läsförståelse, seriens låga status
samt lärares okunskap kring genren, utgör den grund varpå vårt motiv för denna uppsats vilar.
Förhoppningsvis kan vår serieanalys bidra med didaktiska uppslag kring seriemediets användning i svenskämnets läsundervisning. Vi önskar även att inspirera till fortsatt serieläsning och
i förlängningen eget serieskapande, både bland elever, lärare och allmänhet.
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2 Bakgrund
I bakgrunden redogörs för hur serien kan definieras som en egen uttrycksform samt utvecklingen mot nya publiceringsformat. Vidare behandlas seriens samhälleliga status och förutsättningar både historiskt och nutid. Därefter beskrivs forskning kring seriens didaktiska användning i skolan för att utveckla lässtrategier samt genrens plats i svenskämnet. Avslutningsvis
följer en kort sammanfattning av de centrala element serien är uppbyggd av.

2.1 Definition av seriemediet
Den allmänna uppfattningen av serier är att de består av rutiga sidor, uttrycksfulla figurer och
pratbubblor. Definitionen av serier är dock inte så enkel. Helena Magnusson (2005, s. 26)
trycker på behovet av att prata om seriens närliggande uttrycksformer för att kunna definiera
dess särart. Barnbilderböcker är ett exempel på en sådan form då den fungerat som inspirationskälla för barnserier. Centralt för både serier och barnböcker är att bild och text samspelar
och bidrar till en viss typ av läsupplevelse (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 133). Ytterligare
en närliggande uttrycksform är filmen, då serien utgör en typ av stillfilm där läsaren skapar
rörelsen genom att blicken förflyttas mellan bildrutorna (Peterson, 1984, s. 77). För att serien
ska bli möjlig att definiera fristående från dessa närliggande bildmedier behöver den en mer
specifik bestämning. Ett försök till definition utformades av Pierre Couperie 1972:
Serien är en berättelse (men behöver inte nödvändigtvis vara en berättelse…) bestående av bilder ritade
av en eller flera tecknare (därmed eliminerar vi filmen och fotoromanen), bilderna är statiska (i motsats
till den tecknade filmen), de ligger omedelbart intill varandra (i motsats till illustrationer eller den illustrerade romanen) (refererad i Magnusson, 2005, s. 27).

Couperies vida definition har mycket gemensamt med den som McCloud använder: “uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, vilka syftar
till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt gensvar hos betraktaren” (1995, s.
9). Magnussons definition skiljer sig något från McClouds då hon menar att begreppet “avsiktlig sekvens” är alltför otydligt. Hon har därför valt att betona seriens narrativa aspekt och
beskriver serien som: “en överblickbar sekvens av orörliga berättande bilder” (2005, s. 27 f.).
Ett centralt begrepp för seriemediet är ikonotexten, vilket innebär kombinationen av visuella
och textuella element som samverkar till en helhet (Hallberg, 1982, s. 165). Oavsett var betoningen läggs är det denna växelverkan som är utmärkande för serien.
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Under senare år har nya typer av serier tillkommit, vilka bidrar till ökad mångfald inom seriegenren. Ett amerikanskt publiceringsformat som etablerats de senaste decennierna är graphic
novel, översatt som grafisk roman eller serieroman. Enligt Sture Hegefors (2001, s. 24) har
detta inneburit en möjlighet för konstnärligt intressanta berättare att sprida mer komplexa berättelser med seriösa ämnen i serieformat. Kritik har riktats mot beteckningen grafisk roman,
då den skulle kunna vara ett försök att rena genren från seriens dåliga rykte som lågkultur
(Labio, 2011, s. 126). Det som skiljer grafiska romaner från kommersialiserade serier är att
de är stand-alone-stories. Det innebär att de inte består av oföränderliga karaktärer som kan
reproduceras i ett oändligt antal serievolymer (Christensen, 2006, s. 227). Vidare kan grafiska
romaner förses med den konstnärliga beteckningen auteur, vilket innebär att serieskaparen
själv är ansvarig för alla steg i processen utan ett större förlag bakom sig. Dessa två faktorer:
att den grafiska romanen kan stå för sig själv, samt drivs av en enskild författare, bidrar ofta
till vågade och nyskapande berättelser både vad gäller form och innehåll (Wolk, 2007, s. 31
f.). Begreppen grafisk roman, stand-alone-stories samt auteur blir användbara för vår analys
då verken vi valt passar in under dessa beteckningar.

2.2 Seriens plats i samhället
Seriens samhällsposition har genom historien alltid varit mer eller mindre ifrågasatt. Under
1950-talet ansågs populärkulturen och seriens ökade spridning bidra till ungdomens förfall
(Magnusson, 2005, s. 160 ff.). En bidragande orsak till den uppblossade debatten var utgivningen av boken Seduction of the Innocent 1954, författad av den amerikanske psykiatrikern
Frederic Wertham (Tilley, 2012, s. 383). Wertham hävdade sig ha kliniska resultat för seriernas katastrofala effekt på barns hälsa. Han krävde att försäljningen av serietidningar skulle begränsas och censureras från anstötligt innehåll så som bristfällig grammatik, alltför mycket
våld och övernaturliga varelser (a.a., s. 384). På grund av bokens stora genomslag i USA påverkades även seriens ställning i Sverige. Serieskräcken spred sig och den moralpanik som
uppstod är jämförbar med videovåldsdebatten på 1980-talet (Magnusson, 2005, s. 160 ff.).
Främst var lärare och kvinnoorganisationer oroade över barns ökade konsumtion av vad man
ansåg som olämplig läsning. Det var även många kritiker som ansåg att själva serieformen var
rent fördärvlig för unga, på grund av ett bristande språk. Slang, fattigt ordförråd, samt en
blandning av talspråk och skriftspråk var en del av den kritik som riktades mot seriens språk.
Kritikerna menade att “bilderna och pratbubblorna gör att blicken irrar och att därmed ända-
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målsenlig bokläsningsteknik, från vänster till höger i raka rader, försvåras” (a.a., s. 162). Debatten utvecklades på många håll så radikalt att en total förkastning av serier ansågs som enda
lösningen. Censur började förordas och stora satsningar på barnböcker genomfördes för att på
så sätt förminska seriens påverkan (a.a., s. 160 ff.). Under 1960-talet användes serien i
svenskundervisningen i syfte att påvisa skillnaden mellan god och dålig litteratur. Barnen
skulle i små doser exponeras för serier för att vaccineras mot vad som ansågs vara skräpkulturens skadeverkningar. Serierna kontrasterades mot barnböckerna och läraren hoppades att
eleverna självmant skulle välja böckerna. På detta sätt bidrog serien till att populärkulturen
togs in i skolan, men med en tydlig stämpel av lågkultur som följd (Persson, 2000, s. 32 ff.).
Vad gäller den moderna utvecklingen av serien har mycket hänt de senaste decennierna, globalt sett, men även i Sverige. Från 1970-talet och framåt går det att se en stark utveckling av
politiska och samhällsorienterade serier (Boglind & Nordenstam, 2010, s. 137). Ett exempel
på det är den tidigare nämnda grafiska romanen. En annan utveckling är den ökade mångfalden av serieskapare. Seriebranschen har länge varit manligt dominerad; både de serietecknare
som har uppmärksammats historiskt och de författare som skriver om serier är nästan uteslutande män. Redan under 1960- och -70-talen började dock kvinnliga serieskapare i USA protestera mot seriegenrens patriarkala struktur, genom att skapa serier med nya teman som berörde kvinnor (McAllister, Sewell & Gordon, 2001, s. 9). På senare år har fler framstående
kvinnliga serieskapare fått ta plats. Nya svenska serieförlag som Galago och Kartago har
medvetet arbetat med att öka mångfalden bland serieskapare, vilket bidragit till att nya typer
av verk publicerats. Liv Strömquist, Sara Granér, Nanna Johansson och Lisa Myhre är alla seriekonstnärer som utmanar de föreställningar som funnits inom seriebranschen, då de kombinerar svidande samhällskritik med ett träffande bildspråk (Floman, 2013, 21 oktober). Liv
Strömquist uppger i en intervju att hennes serier innehåller åsikter som hon inte hade vågat
skriva i en debattartikel, men som kan uttryckas i serieformat (Astorga Díaz & Echeverría
Quezada, 2013, 5 oktober). Seriemediet blir därmed en kanal för röster som annars hade tystats.

2.3 Serien i skolan
Trots seriens ökade erkännande tvivlar många svensklärare fortfarande på serien som informations- och kulturbärare och därmed dess plats i skolans läsundervisning. Fredrik Strömberg
menar att det kan handla om lärares osäkerhet i hanteringen av själva seriegenren (2005, s. 19
8

f.). Det finns en föreställning om att serier kan vara användbara i skolan så länge de ses som
inkörsport till så kallad riktig litteratur (a.a., s. 19). Exempel på detta är klassiska litterära verk
som har blivit utgivna i serieformat. Där utgör bilderna stöttning för orden vilket leder till att
eleven kan tillgodogöra sig ett innehåll som annars hade upplevts svårtillgängligt. Denna förenkling av texter bör inte vara den primära anledningen till att använda serier i undervisningen, anser Strömberg. Han menar att det är förringande för seriegenren att endast utnyttja
den i stödjande syfte (a.a., s. 19 f.).
Vad gäller litteratur på svenska kring seriemediets didaktiska potential finns inte mycket utgivet. Erling Fricks Tecknade serier i undervisningen från 1977 lyfter dock fram en rad förslag
på hur seriemediet skulle kunna användas i skolan, som seriernas möjlighet till konkretisering
av förlopp och begrepp samt diskussioner om skolans värdegrund (s. 134). Vid en internationell utblick finns det mer nutida forskning att tillgå. En artikel som undersökt elevers eget
skapande av serier pekar på hur serien, som en representant för populärkulturen i skolan,
minskar klyftan mellan elevers och skolans värld (Morrison, Bryan & Chilcoat, 2002, s. 758
f.). En grekisk fallstudie undersökte digitala seriers potential i språkundervisningen där syftet
var att utveckla elevers multimodalitet, vilket innebär sammanförandet och meningsskapandet
i olika medier (Vassilikopoula et al., 2011, s. 115). Studien kartlade vad som skrivits om seriens förtjänster i skolan och använde detta som utgångspunkter (a.a., s. 118). Till exempel såg
de att serier kan anses motiverande på grund av människans naturliga dragning till det visuella. Serier skulle även kunna anpassas till elevens egen läshastighet och är mer bestående än
audiovisuell media. Vidare kan genren bli ett sätt för läsare med svagt självförtroende att våga
börja läsa och senare ta sig an andra texttyper. Slutsatsen av den grekiska studien blev att serier är effektiva att använda i språkundervisningen eftersom de är ett medium som generellt
uppskattas av eleverna. Själva processen med att skapa serier bidrog till elevers utveckling av
språkkunskaper. De fick använda sin fantasi, kreativitet samt kulturella erfarenheter för att
skapa multimodala texter (a.a., s. 126).
På grund av sjunkande resultat för svenska elevers läsförståelse i internationella jämförelser
som PISA och PIRLS talas det idag mycket om att lärare måste hjälpa elever att utveckla lässtrategier (Skolverket, 2011b). Enligt professor Caroline Liberg (refererad i a.a.) behöver elever få tillgång till olika lässtrategier för olika typer av texter för att kunna bli starka läsare
med bred repertoar. De lässtrategier som elever får möjlighet att utveckla i samband med se9

rieläsning kan jämställas med annan skönlitterär läsning. Förmågan att följa en kedja av händelser, dra paralleller till egna erfarenheter, utveckla förståelse kring berättelsers dramaturgi
samt tolka symboler är några av de fördelar som kan lyftas fram (Canadian Counsil on Learning, 2010). Dessa förmågor finns även statuerade i kursplanen för svenska i årskurs 7-9,
vilka seriemediet skulle kunna utveckla (Skolverket, 2011a).

2.3.1 Seriens uppbyggnad
Det som särskiljer serien från annan skönlitteratur är kombinationen av ord, bild och form
vilka tillsammans bär upp ikonotexten. För att medvetandegöra elever om detta behöver lärare
vara förtrogna med seriens uppbyggnad och koder. Under de följande rubrikerna redogörs för
seriens centrala byggstenar, vars betydelse för att bära fram berättelsen är avgörande.
Serierutan
Den yttre ramen för seriemediet är rutan som kan variera i form och storlek och är i de flesta
serier konventionaliserad (Ajanović, 2009, s. 159 ff). Serierutan utgör det lilla mikrokosmos
inom vilken handlingen i serien tillåts att utspela sig. Strömberg menar att “rutan fungerar
som en sorts allmän markering av att tiden eller rummet har delats upp” (2005, s. 99).
Replikbubblan
En av seriens mest utmärkande drag är replikbubblan då den används för att signalera att en
figur pratar eller tänker. Textens syfte är främst att komplettera det bilden inte kan uttrycka,
och på det sättet fungerar replikbubblan i samklang med bilden (Rogström, 2001, s. 49).
Bubblan förmedlar ytterligare information till läsaren genom dess utformning. Till exempel
kan en bubbla vara istappsformad vilket markerar en frusen eller kylig karaktär, precis som en
taggig replikbubbla kan markera ilska eller explosion (Ajanović, 2009, s. 159 ff). Utformningen av texten i bubblan kan även förmedla sinnelaget hos karaktären. Genom användning
av versaler och fetstil kan läsaren uppfatta att karaktären skriker (Gustavsson, 2010, s. 12).
Textplatta
För att komplettera det som inte kan förmedlas i pratbubblan används ofta textplattor som kan
ge mer bakgrundsinformation eller förklara bilden (Ander, 2003, s. 136). I dessa textplattor
blir den intra- eller extradiegetiske berättaren tydlig. Den intradiegetiske berättaren finns
inom berättelsens värld och återger handlingen; den extradiegetiske står utanför verket och
blir en slags allvetande berättare (Pettersson, 2010, s. 45).
10

Kanalen
Något som är specifikt för seriekonsten är dess användning av mellanrummet mellan rutorna,
som på seriespråk kallas för kanalen (McCloud, 1995, s. 66). Läsaren får använda sin fantasi
för att förstå vad som sker i mellanrummet. Detta möjliggörs tack vare människans förmåga
att skapa slutning, vilket innebär att hjärnan täcker upp för det vi inte kan se eller uppleva
själva. Häri ligger seriens kärna eftersom serierutor endast ger fragmentariska bilder av det
som sker, men hjärnan lyckas ändå skapa en harmonisk helhet.
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3 Syfte & frågeställning
Syftet med denna uppsats är att lyfta fram seriemediet som ett möjligt pedagogiskt verktyg för
att utveckla elevers lässtrategier i svenskämnet på högstadiet. Vi vill därför ge prov på hur två
grafiska romaner kan analyseras utifrån ett analysinstrument med semiotisk grund. Vår frågeställning är: hur kan semiotisk serieanalys bidra till att utveckla elevers lässtrategier?
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4 Teori
Den teoretiska utgångspunkt vi har valt för vår serieanalys är semiotiken, vilket i vid bemärkelse innebär vetenskapen om betydelsebärande teckensystem, dess tolkning och funktion
(Nordström, 1984, s. 82). Fokus för den semiotiska forskningen är hur tecken skapas, används
och tolkas i kommunikationen mellan människor och medier. Allt som är möjligt att tolka kan
benämnas som betydelsebärande tecken och kan därför ses som språk (Carlsson & Koppfeldt,
2008, s. 32). Lars Peterson menar att serier bör ses som bärare av ett eget språk med konventioner och koder som skiljer sig från annan litteratur (1984, s. 30 ff.). Det som utmärker serien
är det möte som uppstår då läsaren integrerar bild och text, vilka är seriens två semiotiska system. En semiotisk serieanalys syftar till att ge redskap för den avkodning av ikonotexten som
serieläsandet innebär. En fördjupad avkodningsförmåga driver läsaren till att bli mer medveten om de olika plan serien kan utläsas på. Den inriktning inom semiotiken som är mest relevant för vår serieanalys är bildsemiotiken som erbjuder en fördjupad förståelse för bildtolkning. Inom bildsemiotiken sammanfattas tecknets tre tolkningsnivåer till denotation, konnotation och privata associationer (Carlsson & Koppfeldt, s. 33; Peterson, s. 31 f.). Denotation
handlar om en läsning på ytan, vilket är det läsaren direkt ser och kan utläsa. Konnotation innebär de gemensamma kulturella associationer som läsaren gör på ett medvetet eller omedvetet plan. Den tredje nivån är de privata associationer som läsaren är ensam om, vilka beror
på tidigare erfarenheter och bakgrund (a.a.). Dessa tre nivåer samverkar vid avkodningen av
serier och bildar tillsammans en läsupplevelse.
I kommunikationsprocessen bestämmer serietecknaren sig för ett personligt språk som hen
väljer för sitt tilltal, vilket både innefattar grafisk utformning, layout och textinnehåll. Den
personliga stil och prägel serieskaparen använder sig av kallas för ideolekt (Peterson, 1984, s.
30 ff). Tillsammans med den ideolektiska koden finns ett flertal andra koder som serieskaparen kan välja att följa eller bryta med, för att förmedla ett budskap inom den begränsade bildytan. Med hjälp av en semiotisk analys av seriemediet möjliggörs en undersökning av hur
koderna samverkar till en helhet. Nedan följer en redogörelse för ett antal av dessa koder som
styr seriespråket, vilka är användbara för vår analys:
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Ikoniska koder
Dessa koder bygger på likheter som känns igen från tidigare bildtolkning och uttrycks bland
annat genom tecken och utsagor (Peterson, 1984 s. 32). Tecken är en typ av bild som ska likna
något utanför sig själv, exempelvis en person, sak eller idé (McCloud, 1995, s. 27). Tecken
kan delas in i ytterligare tre kategorier; ikon, index och symbol. Ikonen representerar något
från verkligheten på ett nästan exakt sätt, till exempel genom ett fotografi av en man. Ett index skapar ett orsakssamband mellan två företeelser, som en mustasch leder associationerna
till en man. Symbolen däremot behöver inte likna verkligheten eller ha något naturligt samband med dess representation. Symbolen förstås på grund av en kulturell överenskommelse:
en rund ring med högerriktad pil symboliserar man (Carlsson & Koppfeldt, s. 33).
Ikonografiska koder
När ikoner kombineras för att gestalta sammansatta och kulturbestämda utsagor kallas detta
för ikonografiska koder. Ett exempel kan vara bildframställningen av midsommar där symbolerna midsommarstång, blomsterkrans och svensk flagga skapar konnotationen (Nordström,
1984, s. 43).
Grafiska koder
Dessa koder bygger på hur serieskaparen väljer att framställa motivet. Hen kan välja att antingen överdrivet markera eller helt skala bort sådant som inte bidrar till betydelsen. Det finns
grafiska markeringar som inte överensstämmer med verkligheten men som ändå har betydelse
för kommunikationen. Exempel på detta är stjärnor som markerar smärta där förståelsen är
möjlig genom de konventionaliserade sätt som känslor gestaltas i seriemediet (Peterson, s. 77
ff.).
Rörelsens koder
Inom seriemediet kan rörelse uppfattas på två olika sätt: dels genom en rytmisk förskjutning
mellan flera bilder vilket denoterar ett händelseförlopp, och dels genom rörelser inom den enskilda bildens ram. Serieskaparen använder sig av olika grafiska markeringar för att skapa rörelse samt dess energi, omfattning och styrka (Peterson, s. 80 f.).
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Ljudets koder
Det finns två koder för ljud: en dialogkod samt en kod för visualisering av ljudeffekter (Peterson, s. 82). Serieskaparen kan med olika grafiska markeringar påvisa röststyrka, tankar eller
drömmar samt inställning hos talaren. Bokstavskombinationer som är avsedda att härma ljud
kallas för onomatopoetiska, vilka kan kombineras med andra grafiska effekter för att förstärkas (a.a.).
Känslornas koder
Det går att urskilja minst tre olika dimensioner av känslokoden (Peterson, s. 83 f.). För det
första kan bilden förmedla ett visst känslotillstånd hos den gestaltade, exempelvis genom tonala tecken som höjda ögonbryn vilket denoterar förvåning. Den andra dimensionen kan
frammana känslor hos mottagaren, något som ofta konnoteras och styrs på ett omedvetet plan.
För det tredje färgas berättandet av serieskaparens egna känslor och ideologi (a.a.).
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5 Metod
Vi valde att göra en litteraturstudie där vi analyserade två grafiska romaner utifrån Petersons
semiotiska modell för serieanalysen (1984, s. 30 ff.; s. 103 ff.). Med utgångspunkt i Petersons
upplägg och val av terminologi skapade vi ett analysinstrument (se Bilaga 1). Det anpassades
efter den serietyp vi ämnade undersöka, men är fortfarande såpass allmän att den går att applicera på andra serier. Med hjälp av instrumentet möjliggjordes reflektioner kring seriens kommunikationsprocess, struktur och innebörd. Vår analys inleddes av en helhetsanalys där vi undersökte den övergripande berättelsen i verket, vilket bidrog till ökad förståelse för verket.
Fokus i helhetsanalysen blev att titta på vad som utmärker serieskaparens ideolekt och hur den
verkar för att på olika sätt bära fram ikonotexten. I helhetsanalysen inkluderades bland annat
aspekter som layout, tidsperspektiv samt karaktärernas inre och yttre konflikter. Efter den
övergripande analysen valde vi att göra en mer djupgående sådan genom en passage, vilket
innebar två efterföljande sidor. Genom att titta på hela uppslag skapades en “bättre uppfattning om det visuella helhetsintrycket; tecknarens ideolekt och layoutens grundstrukturer”
(a.a., s. 109). Passageanalysen fokuserades kring tre olika områden: berättelse, bild och text.
Dessa områden samverkade ständigt och analyserades inte i en specifik ordning. Passageanalysens tyngdpunkt förlades till de komponenter som bar en komplex betydelse, vilket gjorde
att de element vi ansåg självklara inte djupstuderades. Centralt för hela analysen var vad olika
koder denoterar och konnoterar, eftersom vi i semiotikens anda ville “förvandla en skenbart
spontan process till något begripligt” (Peterson, 1984, s. 30). På detta sätt kunde lässtrategier
för seriemediet skapas.

5.1 Urval
Vi valde två grafiska romaner för vår serieanalys: Persepolis (Del I) av Marjane Satrapi
(2006) samt Maus (I: Min far blöder historia) av Art Spiegelman (2009). Maus innehåller två
delar och Persepolis fyra delar, men de är ändå stand-alone-stories eftersom berättelserna inte
har massproducerats. De faller inom kategorin auteur eftersom de inte tagits fram av stora
kommersiella företag utan snarare av författare som vill berätta sin historia. Persepolis och
Maus är verk som vi vid något tillfälle stött på ute på skolorna och därför kändes det relevant
att analysera dessa. Det går att finna en rad likheter mellan verken då de speglar ett större politiskt och historiskt skeende genom en personlig vinkel. Vi tilltalades av romanernas form
och innehåll samt att de kan användas i många ämnen som historia, samhällskunskap, religion
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och svenska. Som tidigare beskrivits är seriebranschen fortfarande manligt dominerad och
därför fann vi det viktigt att lyfta fram en manlig och en kvinnlig serieskapare.

5.1.1 Persepolis
Serieskaparen Marjane Satrapis grafiska romanserie Persepolis skildrar flickan Marjanes uppväxt i skuggan av den iranska revolutionen 1979. Persepolis består av fyra delar där den
första gavs ut år 2000 på franska. Den svenska översättningen kom år 2004 på bokförlaget
Ordfront Galago. Persepolis har fått stort genomslag världen över och Satrapi har tilldelats en
rad utmärkelser. År 2007 gjordes serien till film och vann samma år juryns pris vid filmfestivalen i Cannes. Satrapi är född i Iran men bosatt i Frankrike där hon verkar som serieskapare
och skribent för olika tidningar. Hon uppger i en intervju att Persepolis inte är helt självbiografisk men att den i stora drag bygger på hennes eget liv (Movieweb, 2010). Syftet med romanerna var att bidra med en annorlunda skildring av Iran, baserad på hennes egna upplevelser varvat med historiska återgivelser. Satrapi menar att budskapet i Persepolis är ett humanistiskt sådant, där varje människa oavsett bakgrund äger rätt till ett gott liv och möjligheten att
få följa sina drömmar (a.a.).

5.1.2 Maus
Få grafiska romaner har rönt sådan uppmärksamhet som amerikanen Art Spiegelmans Maus,
där han skildrar sin fars berättelse som överlevare från Förintelsen och nazismen i Polen.
Strömberg menar att Maus tillhör en av 1980-talets mest betydelsefulla serieverk (2005, s.
146). Idén till Maus kom till Spiegelman under universitetstiden och 1971 gav han ut en tresidig serie med samma titel i en undergroundserietidning (PBS, u.å.). Det första seriealbumet
Maus (Min far blöder historia) gavs ut 1986 och den andra delen Och här började det svåra
gavs ut 1991. Den första svenska översättningen kom 1987 på Brombergs förlag och har nytryckts flera gånger sedan dess. Art Spiegelman har fått motta en lång rad priser och utmärkelser för Maus, varav det mest prestigefyllda är Pulitzerpriset som han vann 1992. Spiegelman
uppger i en intervju att syftet med Maus var att få en chans att berätta sina föräldrar Vladek
och Anjas historia på ett autentiskt sätt (PBS, u.å.). Spiegelman ville inte göra en historisk redogörelse utan snarare bidra med ögonvittnesskildringar av hur rasismen påverkade, och påverkar, hans familjs liv.
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6 Analys
I analysen appliceras analysinstrumentet som beskrevs i metoden på de två grafiska romanerna Persepolis och Maus. Analysen disponeras i enlighet med instrumentet (se bilaga 1):
helhetsanalys och passageanalys. Avslutningsvis följer en sammanfattande reflektion för att
summera passageanalysen.

6.1 Analys av Persepolis (Del 1), Marjane Satrapi
6.1.1 Helhetsanalys Persepolis
Berättelsen i Persepolis (Del I) skildrar flickan Marjanes uppväxt i Iran under tiden för den
islamska revolutionen. Under denna period förändras livssituationen och förutsättningarna för
att leva i Iran. Genom sexåriga Marjanes ögon får läsaren följa konflikten mellan den allt mer
förtryckande religiösa regimen och befolkningen. I Marjanes eget liv får detta sitt uttryck
bland annat i användandet av sjalen som blir påbjuden i iransk lag 1980. Marjane beskriver
hur hon föddes med religionen och var mycket varmt troende som barn, samtidigt som hennes
familj är modern och sekulariserad. Kontrasten mellan det intellektuella och religionen skapar
en själskonflikt inom Marjane, då hon slits mellan en nära relation till Gud och upplevelsen av
religiöst förtryck. En annan inre konflikt rör hennes begynnande klassmedvetande kring orättvisor i samhället. Marjanes föräldrar deltar i den socialistiska kampen för ett demokratiskt
Iran samtidigt som de tillhör en priviligierad samhällsgrupp som har råd med både hushållerska och fin bil. Detta skapar en motsättning i Marjane som leder fram till ifrågasättandet av
föräldrarna samt början på hennes kamp för en egen identitet. Farbrodern blir en viktig person
för Marjane då han dyker upp efter att ha suttit fängslad i Ryssland i nio år, anklagad för spioneri. En person som Marjane alltid kan anförtro sig åt är mormodern, som tar sig tid att
lyssna på hennes politiska och religiösa grubblerier.
I stort sett är Persepolis uppbyggd enligt traditionell sidlayout, kombinerad med helsidesstora
översiktsbilder samt visuella element utan ram. Satrapis ideolekt är avskalad med tydliga
svartvita bilder. Traditionell svartvit teknik används omväxlande med en konverterad stil, vilket innebär att vita linjer används på svart bakgrundsyta. Detta bidrar till olika stämningar och
känslor genom berättelsen. Något som utmärker Satrapis personliga särdrag är det sätt hon
markerar död och ljus. För att denotera död förses karaktärerna med mörka skuggor under
ögonen, en grafisk markering som kan likna verkligheten med den dödes insjunkna ögon.
Detta bidrar till att Satrapis kod för död är lättolkad och den återkommer genom berättelsen.
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Den visuella koden för beteckning av ljus är dock inte lika tydlig. Den spretiga formationen
kring en ljuskälla kan förväxlas med sättet hon visualiserar växter. Satrapis ikonografiska koder denoterar och konnoterar ett flertal komplexa kulturbestämda utsagor. Exempel på dessa
utsagor är politiska demonstrationer, iranska revolutionärer och politiska ledare samt historiska händelser. Detta bidrar till att Satrapis historiska och politiska återgivelse av Irans historia blir lätt för läsaren att ta till sig. Någon mytisering i bemärkelsen att presentera stereotyper
av olika folkgrupper förekommer inte i Persepolis. Likväl använder Satrapi stundom grafiska
koder som snirkliga mönster vilket konnoterar islam, persisk historia och kultur. Stilistiskt har
Satrapi fångat både persisk kontext och tidsanda genom olika visuella framställningar.
Texten i Persepolis samverkar med bilderna, vilket skapar en ikonotext där det ena inte fungerar utan det andra. Trots att berättelsen är uppbyggd av frekventa tidshopp upplevs den
strukturerad, då Marjane är den som återger historien och för den framåt. De informationstäta
textplattorna i övre delen av rutorna blir den intradiegetiske berättarens utrymme att utveckla
historien, vilken är Marjane själv. De många tunga historiska referenserna skulle kunna upplevas som svårtillgängliga, men i kombination med Satrapis lekfulla bildspråk blir ämnet möjligt att ta till sig, även för yngre läsare.
Satrapi använder sig medvetet av humor i Persepolis och blandar detta med det brutalt allvarliga i krigets realitet. I en intervju uppger hon att anledningen till detta är att människor som
skrattar tillsammans förstår varandra, och när de förstår varandra krigar de inte mot varandra
(Tempeste, 2005, 14 oktober). Detta ideolektiska särdrag, att ständigt blanda humor med allvar, utmärker Persepolis. Det humoristiska kommer till uttryck i Satrapis val av visuella koder då hon med sin naivistiska och avskalade stil fokuserar läsaren mot hur världen upplevs ur
ett barns perspektiv. Marjane och hennes vänner leker rebellsoldater, och Marjane uppfattas
som en kreativ lekledare. Debatten om slöjan får en humoristisk ton då flickorna i skolan leker med sjalen och struntar i påbudets allvar. Tecknandet av Marjanes uppsträcka handflator
och trotsiga uppsyn denoterar “kan-själv”. Gud avbildas som en snäll gammal farbror med
stort skägg, som inte alltid är allvarlig utan även samtalar med Marjane om vädret. En del passager i Persepolis blir tragikomiska, som när fadern berättar om en folkmassa som hyllar alla
döda män som martyrer, oavsett om de dött i strid eller i cancer.
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6.1.2 Passageanalys Persepolis
Den passage som valts ut är hämtad ur första kapitlet Sjalen, sidorna 12–13 (Satrapi, 2006).
Läsaren har precis fått stifta bekantskap med den då tioåriga Marjane i Iran 1980. Sidorna
speglar en analeps, alltså en typ av tillbakablick, då Marjane återberättar sin uppväxt, vilket
varvas med nutid.
Sida 1 (Bilaga 2)
Bild 1 är en halvbild där Marjane gestaltas framifrån. Bakgrunden och Marjane är uppdelad i
två sidor vilket konnoterar en inre själslig konflikt. Den verbala utsagan stödjer konflikten
som handlar om hur Marjane ska ställa sig till sjalen och i förlängningen uppdelningen mellan
tradition och modernitet. Det ikoniska meddelandet i den vänstra sidan konnoterar modernitet
och vetenskap, vilket denoteras genom de grafiska symbolerna linjal, hammare och kugghjul
samt Marjanes moderna klädsel. Detta sätts i kontrast till den högra sidan där Marjane är
iklädd heltäckande slöja samt bakgrunden som består av snirkliga mönster, vilket konnoterar
islam och persisk kultur.
Bild 2 är en helbild där Marjane gestaltas som bebis sett ur ett fågelperspektiv. Den ikoniska
utsagan denoterar öppenhet och nyfikenhet genom tonala tecken som utsträckta armar och
öppna stora ögon. Genom grafiska markeringar i form av utåtgående streck runt hennes huvud
konnoteras helighet eller religion. Detta förstärks genom textplattan som anger att hon föddes
med religionen. Marjane ligger på ett underlag med fransar, vilket skulle kunna konnotera en
muslimsk bönematta.
Bild 3 är en helbild som innehåller två visuella utsagor. Den vänstra delen utgör en ikonografisk utsaga där fyra människor denoterar tillbedjan genom betydelsebärande tecken som
knäppta händer, böjda knän och slutna ögon. Detta styrks genom ljuddenotationen “Oh, Gudomliga ljus”. Mannen längst till vänster med uppsträckt hand och solglasögon konnoterar
den blindes längtan efter att bli helad. Den högra visuella utsagan gestaltar Marjane klädd i en
fotsid dräkt. Runt Marjanes ansikte denoteras ljus vilket sammanfaller med Satrapis ideolektiska kod. Det strålande glorifierade ansiktet konnoterar gudomlighet och stärks av den verbala utsagan i textplattan. Utifrån denna förståelse kan boken under armen konnotera en helig
urkund. Marjanes högerhand pekar upp mot himlen vilket konnoterar undervisning eller gudomlig kontakt. Himlen bakom Marjane inbjuder till privata associationer då de tunna horisontella strecken skiljer sig från övrig bakgrundsyta i Persepolis.
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Bild 4 är en mindre helbild där den verbala utsagan i form av textplattan tillsammans med den
visuella utsagan denoterar fem profeter före Marjane. Den andra personen från vänster denoterar den konventionaliserade jesusgestalten med ikoniska tecken som törnekrona och höftskynke. De andra fyra profeterna markeras inte med lika igenkänningsbara attribut, åtminstone inte för en läsare med anglosaxisk bakgrund, vilket försvårar tolkningen av vilka
dessa är.
Bild 5 är en mindre halvbild, vilken är en lätt inzoomning av bild 4, där de fem profeterna är
uppradade i riktning mot Marjane. Tonala tecken i form av nedåtgående ögonbryn markerar
profeternas skepsis mot Marjane som den sista profeten. Den verbala utsagan förtydligar
denna misstro genom ljuddenotationen “En kvinna?”. Marjanes glorifierade ansikte förstås i
samband med bild 3.
Bild 6-8 sammanfattar Marjanes argument för att bli profet vilka handlar om hennes uppvaknande insikt om klassamhället samt hennes mormors krämpor. I bild 6 gestaltas familjens
middag där Marjane ser besviken ut, vilket den verbala utsagan understryker då hon har förstått varför husan inte äter tillsammans med dem. Vidare i bild 7 konnoterar Marjanes huvud,
halvt synligt i bilens fönster, skam över att hennes pappa kör en dyr bil. I denna bild frångår
Satrapi konventionaliserade perspektivregler då bilen är riktad diagonalt över bilden, samt sättet som fadern håller ratten framför sig. Detta sammanfaller med Satrapis naivistiska ideolekt.
Marjane och mormoderns kroppsspråk i bild 8 denoterar hjälpsamhet och ömhet, vilket förstärks av replik- och tankebubbla.
Sida 2 (Bilaga 3)
Bild 1 utgörs av en halvbild där Marjane sitter vid skrivbordet och skriver i sin heliga bok, vilket textplattan förklarar. Månen utanför fönstret denoterar kväll eller natt. Den kulturella kontexten markeras genom bokryggarna i Marjanes bokhylla vilka konnoterar persiska tecken.
Vidare skriver Marjane från höger till vänster i sin bok, vilket reflekterar skrivriktningen för
det persiska språket. Satrapis ideolekt kommer till uttryck i de taggiga strålarna runt skrivbordslampan som markerar ljus.
Bild 2 är en översiktsbild där bildens nederkant utgör horisontlinjen. Bilden utgörs av två visuella utsagor, där den högra består av en folkmassa med näsorna riktade mot profeten Zarathustra. Den vänstra utsagan gestaltar Zarathustra, som denoterar profet genom att han avbildas större än folkmassan, har solen bakom sig, samt står med utsträckta armar. Bilden förstås
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med hjälp av kontexten i bilderna på föregående sida, och förtydligas genom replikbubblan
och den intradiegetiske berättaren i textplattan.
Bild 3 är en helbild där horisontlinjen sammanfaller med bildens nederkant. Bakgrunden är
svart och denoterar kväll eller natt vilket gör att eldens flammor framstår mer tydligt. I den
här bilden använder sig Satrapi av den konverterade svartvita-tekniken, vilket är typiskt för
hennes visuella ideolekt. Bilden består av en ikonografisk utsaga av den zoroastriska högtiden
eldfesten, som firas än idag i Iran, då människor samlas kring tända eldar och hoppar över
dem. Rörelsen i bilden utgörs av Marjane och hennes föräldrar där deras kroppsspråk denoterar språng över de tre eldarna. Vidare får läsaren följa med i festligheterna via ytterligare en
ikonografisk utsaga i bild 4. Där gestaltas Marjane och hennes föräldrars firande av det persiska nyåret Norduz. Deras kroppsspråk inbjuder till olika tolkningar som gemenskap och förväntan. På bordet står de symboliska föremål och maträtter som är typiska för högtiden. Exempelvis symboliserar äpplet glädje, spegeln står för renhet, blomman symboliserar skönhet
och vinägern står för rörelsen i livet (Beik, 2009). I bakgrunden syns familjens abstrakta tavla
som kan konnotera modernitet och visualiserar kontrasten mellan traditionen och det moderna
som är ett genomgående tema i Persepolis.
Bild 5 utgörs av tre sekvenser som gestaltar Marjane och hennes mormors konversation angående budorden i Marjanes heliga bok. Den första sekvensen till vänster är en översiktsbild
som innehåller två visuella utsagor. Den ena består av mormodern som sitter och stickar vilket denoterar äldre dam. Den andra utsagan utgörs av Marjane som läser ur sin bok, vars budord förstås med hjälp av kontexten i hela uppslaget. Den övre högra bildsekvensen består av
en inzoomning av deras ansikten som nu befinner sig i jämnhöjd. Mormoderns och Marjanes
ögon möts och med hjälp av inzoomningen konnoterar sekvensen närhet och förtrolighet. Replikerna förstärker upplevelsen av jämlikhet mellan dem båda, då mormodern erbjuder sig att
bli den första att följa Marjanes religion. I den nedre högre sekvensen har läsarens position
ändrats och befinner sig snett bakom mormoderns fåtölj. En viss utzoomning har skett från
närbild till halvbild. Marjanes kroppshållning denoterar, i samverkan med replikbubblan,
självsäkerhet och övertygelse när hon svarar på mormoderns fråga.
6.1.3

Sammanfattning av passageanalys Persepolis

Dessa sidor fungerar som en introduktion till de delar i Marjanes liv som blir väsentliga i
Persepolis. Läsaren förstår att konflikten mellan religionen och traditionen kommer att ställas
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mot det moderna, vilket var utmärkande för den iranska revolutionen. För Marjanes del blandas den egna religiösa övertygelsen med den socialistiska kampen då hon vill bli profet för att
kunna bekämpa klassamhället. På detta sätt visar passagen tydligt hur delarna samverkar till
en helhet och berättar en mångbottnad historia.
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6.2 Analys av Maus (1: Min far blöder historia), Art Spiegelman
6.2.1 Helhetsanalys Maus
Art Spiegelmans berättelse Maus utgår från tre olika tidsperspektiv eller dimensioner. Den
första är nutid och består av Arts samtal med sin far Vladek i 1980-talets New York. Den
andra dimensionen är de historiska tillbakablickarna, där fadern återberättar sitt liv och sina
umbäranden som jude i Polen under 1930–40-tal. Dessa återblickar kopplas ständigt till det
som sker i den första nivån och påverkar det som sker i nuet (McGlothlin, 2003, s. 181 ff.).
Den tredje dimensionen är Arts egna reflektioner kring hur seriealbumet som han skapar av
faderns skildringar tar form, relationen till fadern och till minnena. Denna nivå kan ses som
en meta-meta-berättelse, då Art inuti berättelsen reflekterar över berättelsens funktion, utgivning och tecknarproblem (a.a.). Tidsperspektivet i Maus vad gäller faderns tillbakablickar är i
stort sett kronologiskt, trots att Art stundvis får tillrättavisa Vladek eftersom hans minnen delvis är fragmentariska. Träningscykeln som Vladek cyklar på under berättandet blir en metafor
för hur fadern börjar snurra upp sin historia, samtidigt som han trampar utan att komma någonstans. Nutiden och dåtiden är ständigt sammanflätade i Maus och influerar varandra.
Arts relation till sina föräldrar Vladek och Anja utgör ett centralt tema i Maus. Romanen är
uppbyggd kring Arts samtal med sin fader, som berättar om sina upplevelser av Förintelsen.
Art grubblar i serien kring framställandet av sin far: “Det är en sak som oroar mig med boken
jag gör om honom. Ibland är han precis som nidbilden av den girige gamle juden” (Spiegelman, 2009, s. 133). Denna reflektion blir ett exempel på den meta-meta-nivå som är berättelsens tredje dimension. Vladek framställs som en komplex karaktär: både känslosam och
sentimental, men ofta besvärlig, snål och fördomsfull. Läsaren kan genom den skilda framställningen av Vladek i nutid och dåtid ana den personlighetsförändring som kriget och Anjas
självmord bidragit till. Genom berättelsen bearbetar Art känslan av att relationen till modern
förblev oavslutad. Han letar efter Anjas dagböcker som enligt Vladek ska få Art att förstå sin
moder bättre. Moderns försvunna dagböcker blir en metafor för alla de överlevarberättelser
som aldrig blir berättade – för de historier som dör med dem som upplevde dem.
Layouten i Maus är förhållandevis traditionell med små informationstäta rutor. Spiegelman
använder sig frekvent av ramlösa bilder som förmedlar ett tidshopp. Bilderna återfår dock sin
ram när handlingen fortsätter i samma tid. De ramlösa bilderna markerar även det nutida sam-
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talet mellan Art och Vladek. Ytterligare ett sätt att markera tidshopp är genom ramlösa textplattor, som läsaren förstår som den intradiegetiske berättaren Vladek. Spiegelman experimenterar med andra infogade element som fotografier, kartor och anteckningsblock, vilka förtydligar handlingen. Maus är tecknad i samma format som den utgivits i, vilket skapar en
känsla hos läsaren av att man läser en personlig dagbok (PBS, u.å.).
Spiegelmans ideolekt utmärks av den svartvita-tekniken som används på ett traditionellt sätt.
Med enkla medel gestaltas komplexa relationer och genom några få streck skapas uttrycksfullhet i de avskalade ansiktena. Spiegelman menar att “it´s better to say less, than imply
more” (PBS, u.å). Judarna återges till exempel enbart med öppen mun när de skriker eller gråter. Effekten blir att läsaren upplever den uppgivenhet som situationen konnoterar när gapande munnar används. I kapitel fem har Spiegelman valt att ha med en passage i form av en
undergroundserie, som Art själv skapade för att bearbeta sin sorg efter moderns självmord.
Den avskalade stilen i Maus ställs i kontrast till passagen Fången på helvetesplaneten - en
fallstudie (Spiegelman, 2009, s. 102 ff.). Stilen han använder här är betydligt mer uttrycksfull
och skapar emotionell resonans hos läsaren, vilket får Maus att framstå som mer kylig och
stilistiskt neutraliserad. På konnotationsplanet anar läsaren den ångestfyllda skuld Art känner
inför moderns död och hur detta sammanflätas med historien. Passagen möjliggör för Spiegelman att verkligen beröra läsaren med den kontinuerliga närvaro av döden, som är genomgående för Förintelsens överlevare och deras familjer.
Ett centralt drag i Spiegelmans ideolekt är det antropomorfiska gestaltandet, vilket innebär att
berättelsens karaktärer visualiseras som djur. Valet av möss som representation för judar
styrks av det synsätt nazismen hade på judar: de var skadedjur som förpestade Europa. Maus
inleds med ett citat av Adolf Hitler: “Judarna är otvivelaktigt en ras, men de är inte mänskliga” (Spiegelman, 2009, s. 8). Alla tyskar, nazister och icke-nazister, gestaltas som katter.
Detta får betydelse genom den konventionaliserade konnotationen av katter: de jagar möss,
både för att äta men även för nöjes skull. Polacker är tecknade som grisar, vilket konnoteras
som ett neutralt och förnöjsamt djur. Hundar har valts för att gestalta amerikaner, vilket Spiegelman menar representerar den blandning av raser som både hundar och amerikaner utgör
(PBS, u.å.). Med antropomorfismen skapar Spiegelman en berättelse som är lätt att avläsa och
förstå symboliken i, samtidigt som den är öppen för tolkningar. Maus visar på hur kulturella
och religiösa identiteter är sociala konstruktioner och masker som vi kan välja att använda oss
av eller inte. Vladek och Anja tar på sig grismasker då de ska förklä sig och smälta in i den
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polska folkmassan. I vissa av bilderna är karaktärernas masker tydliga, men oftast hör de naturligt samman med den människolika kroppen. Karaktärerna är själva omedvetna om att de
avbildas som djur. Exempelvis blir Anja livrädd då hon upptäcker råttor eller möss i ladan där
de gömmer sig från nazisterna. Med detta visar Spiegelman att identiteter sitter i betraktarens
öga.

6.2.2 Passageanalys Maus
Passagen som valts ut ingår i kapitel fyra: Snaran dras åt, där Vladek redogör för judarnas
livsvillkor i Sosnowiec vintern 1941–42 (Spiegelman, 2009, s. 84–85).
Sida 1 (Bilaga 4)
Bild 1 är en ramlös lätt inzoomad närbild som sträcker sig över hela bildsidan och består av
två visuella utsagor. Läsarperspektivet är sett snett från höger, över Arts vänstra axel. Den
vänstra utsagan utgörs av Vladek som cyklar på sin motionscykel. Detta förstås dels genom
ett index som består av det ikoniska tecknet för styre, dels genom tidigare kontext av Vladeks
cykelberättande. Ytterligare ett index som återfinns i den högra utsagan är det ikoniska tecknet för bandspelare, med tillhörande mikrofon, som Art håller i sin hand. Art denoterar irritation genom nedåtvända ögonbryn, vilket styrks av den verbala utsagan då han ber Vladek hålla
sig till den kronologiska berättarstrukturen. Friktionen mellan faderns spontana berättande
och Arts strukturerade dokumenterande bidrar till en autentisk läsupplevelse.
Bild 2 utgörs av en helsideslång halvbild där textplattan markerar tidshopp från föregående
ruta. Den vänstra visuella utsagan utgörs av Wolfe som inspringandes avbryter Vladek och
svärfaderns kortspelande. Wolfe denoterar upprördhet och oro genom grafiska markeringar i
luften samt den vänstra handen som tar sig på kinden. Detta förstärks av den verbala utsagan i
pratbubblan samt flygbladet han sträcker fram. Genom en snedställd bildruta får läsaren ta del
av en uppförstorad version av flygbladet och Wolfes oro för framtiden bekräftas. Överst på
flygbladet återfinns den nazistiska symbolen, i form av örnen och hakkorset, vilket konnoterar
vem ordern om tvångsförflyttningen kommer ifrån. Det infällda flygbladet skapar en känsla
av historisk autenticitet.
Texten som återfinns över bild 3 samt kontexten i föregående bild förklarar den plötsliga flytten som Vladek och hans familj tvingas genomgå. Bilden är en helbild där horisontlinjen sammanfaller med bildens nederkant. Mörka silhuetter i rörelse gestaltas; att det är Vladek och
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hans familj förstår läsaren av kontexten. Tung blöt snö faller över sällskapet och deras kroppar är hukade. Kärran med möbler i bakgrunden verkar vara packad i all hast då saker ligger i
oordning. På konnotationsplanet skapar bilden en känsla för det judiska folkets förtryck under
nazismen och deras ständiga flykt genom historien. Planschen till vänster i bilden konkretiserar det låga människovärde judar tillskrevs under nazismen, då en belöning på ett kilo socker
utdelades till den som angav en jude. Den judiska symbolen davidsstjärnan, sammanflätad
med det ikoniska tecknet för mus, används på planschen och styrker den påtagliga förföljelsen.
Bild 4 och 5 inleds med en text som markerar ett tidshopp där läsaren har förflyttats till
Vladek och Anjas nya bostad i det framväxande gettot. Genom Vladeks uppsättning av ett
draperi och sprickan i väggen denoteras att de inte har det lika bekvämt som innan. Läsaren
får här förstå att gettoiseringen av judar inte skedde över en natt utan att rörelsefriheten minskade successivt. Detta förmedlas genom den sammantagna ikonotexten i bild 4 och 5 och fortsätter på nästa sida.
Sida 2 (Bilaga 5)
Bild 1, 2 och 3 visar Vladek, Anja och hennes far som efter några månader i det framväxande
gettot börjar uppleva hur förföljelsen kryper allt närmare deras egen tillvaro. Fadern denoterar
oro genom sin hand för pannan, hukade kroppshållning, nedåtgående ögonbryn samt streck
under ögonen. Vladek denoterar en ökande oro från bild 1 till 3 genom streck under ögonen.
Detta beror på svärfaderns verbala utsaga om att hängning är straffet för de judar som sysslar
med svarthandel, vilket är det som Vladek försörjer sig och familjen på. Anjas kroppsspråk
konnoterar omsorg för fadern genom sina handgester. I bild 3 har en lätt inzoomning skett
från tidigare halvbild till närbild, vilket bidrar till att bilden konnoterar ett ökat allvar i situationen. Dialogen är nödvändig för att läsaren ska kunna förstå nästkommande bilder.
Bild 4 är en delvis ramlös översiktsbild sett från markperspektiv, som utgörs av en ikonografisk utsaga om hängning. Bild 3 finns infälld i bilden och döljer delvis överkropparna av två
av de hängda männen. Deras judiska tillhörighet denoteras genom davidsstjärnan på kavajuppslaget samt genom tidigare kontext. I förgrunden syns en skuggad gestalt vilken denoteras som tysk soldat genom vapnet, hjälmen, uniformen och morrhåren. Textplattan knyter
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an till den verbala utsagan i bild 3, då syftet att avskräcka judar att syssla med svartabörshandel inte går att undgå för någon i Sosnowiec. Någon annan anledning än att visa på den nazistiska makten kan inte ha funnits för att låta de avrättade hänga kvar på torget i en vecka.
Bild 5 och 6 är två inzoomade närbilder av de hängda männens ben, vilka utgör index som
förstås i kontext till föregående bild. Den verbala utsagan ger en närmare beskrivning om
vilka männen är och de förvandlas från anonyma hängningsoffer till personer läsaren kan
knyta an till. Bakgrunden till bild 4-6 denoterar en öppen plats, antagligen ett torg, vilket historiskt sett har varit platsen för offentlig avrättning. Folkmassan som omger de hängda består
främst av judar, som med kroppshållning antyder bedrövelse och sorg. Textplattan i bild 5 är
ett exempel på hur historien vävs samman med nutiden i Maus, där Vladek agerar intradiegetisk berättare. De språkliga misstagen “ofta han gav mig tyg med inga kuponger” visar på hur
Vladek har engelska som andraspråk, vilket påminner om historien och flykten till USA.

6.2.3 Sammanfattning av passageanalys Maus
Läsaren får genom denna nyckelpassage en inblick i de upptrappade förföljelser den nazistiska makten utsätter judarna för, vilket drabbar Vladek och hans familj. De olika berättelsenivåerna blir här tydliga genom inledningen med Art och Vladek i nutid, de historiska återgivelserna samt den intradiegetiske berättaren Vladek. Genom dessa sidor börjar läsaren ana hur
judar kommer att bli avrättade oavsett samhällsställning. Spiegelman skildrar de historiska
händelserna ur ett personligt perspektiv vilket skapar en känslomässig koppling till läsaren.
Den blöta snön som faller över familjen konnoterar den allvarstyngda situationen då det bistra
klimatet råder både i väder och i samhälle. Detta kan kopplas till tidigare erfarenheter från
skildringar av förintelsetiden där kyla och vinter används för att förstärka en miserabel situation. Humor är inget som utmärker Maus, vilket står i kontrast till den frekventa användningen
av det i Persepolis. Effekten blir att Maus, trots sitt serieformat och antropomorfiska avbildningar, upplevs som en tung berättelse.
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7 Diskussion
Som tidigare diskuterats har svenska elevers läsförståelse försämrats på senare år enligt senaste PISA-undersökningen. Elever behöver utveckla lässtrategier för att bli bättre läsare, vilket kräver aktiva insatser från skolan. Detta kan dock upplevas diffust för lärare, vad är egentligen effektiva lässtrategier? Med vår analys har vi tagit fram ett konkret exempel på hur seriemediet kan djupanalyseras, vilket blir en typ av lässtrategi. De flesta elever besitter förmågan
att läsa en serie, men utan explicit vägledning kring de koder som mediet är uppbyggt av kan
möjligheten till en fördjupad läsupplevelse utebli. Den semiotiska analysen ger elever chans
att “förvandla en skenbart spontan process till något begripligt”, det vill säga sätta handtag på
seriens språk (Peterson, 1984, s. 30). I analysen studeras både delarna och helheten vilket demonstrerar hur dessa samverkar för att bära fram det samlade intrycket: ikonotexten. Eleverna
utvecklar därmed förmågan att avkoda serien både på ett denotationsplan och ett konnotationsplan. Detta kan stärka elevers analysförmåga då de genom diskussioner får möjlighet att
jämföra sina tolkningar. En uppövad analysförmåga inom ett område förstärker den allmänna
förmågan, vilket kan överföras till närliggande uttrycksformer som film, poesi och skönlitteratur men även till skolans andra ämnen.
I denna uppsats har vi återkommande ställt oss frågan varför serien inte används i större utsträckning i skolan. Det verkar finnas två huvudsakliga skäl till detta: antingen anser lärare att
serier enbart är nöjesläsning, eller så är de obekanta med seriegenren och saknar kunskap om
hur den ska användas på ett effektivt sätt i klassrummet. Det första skälet kan förhoppningsvis
nyanseras med denna uppsats då vi i analysen exemplifierat hur tunga berättelser kan bäras
upp i serieformat. Som vi beskrivit i vår bakgrund har seriegenren utvecklats och diversifierats på senare år, och både Maus och Persepolis ligger långt ifrån enkel förströelseläsning.
Det andra skälet är mer komplext och kräver kompetensutveckling kring seriemediet i lärarkåren såväl som i lärarutbildningen. En allmän samhällelig statushöjning som de senaste årens
expansion av seriebranschen lett till, kommer förhoppningsvis öka intresset och kunskapen.
Båda skälen hänger samman med urvalet av serier. Eftersträvansvärt är att inte värdera serier
som bra eller dåliga, eftersom detta befäster den hög- och lågkulturella indelning som fortfarande finns i samhället. Det är dock viktigt för lärare att vara kritiska och välja serier utifrån
undervisningens mål, som vid allt annat stoffval i skolan.

29

Vår uppfattning är att seriemediet kan upplevas som mer tillåtande än den skrivna texten. För
att kunna läsa en text krävs läsförmåga, läshastighet och motivation, medan en bild talar direkt till mottagaren som tolkar den på ett medvetet och omedvetet plan. Detta kan bidra till
fler tolkningsmöjligheter, vilket gör elevers åsikter i serieanalysen relevanta och viktiga. Särskilt väsentliga blir elevers reflektioner på konnotationsplanet och de privata associationerna,
vilka hänger samman med bakgrund, erfarenhet och identitet. Eleverna får tillsammans möjlighet att sätta ord på vad de ser i serien, vilket kan utveckla deras självförtroende kring egen
tolkningsförmåga. En passageanalys av serier kan liknas med hur svensklärare kan arbeta med
poesi, då en begränsad textmassa djupstuderas och elevers egna tolkningar utgör det centrala i
diskussionen. På detta sätt skulle serieanalysen kunna hjälpa elever att utveckla en tilltro till
sin egen röst i klassrummet och i förlängningen i samhället.
En av seriemediets förtjänster är dess möjlighet att nå ut med berättelser till nya grupper av
läsare. Utan Persepolis hade en diskussion kring den iranska revolutionen, en historisk händelse som kan upplevas svårtillgänglig, kanske inte uppstått i en högstadieklass. Förintelsens
fasor blir möjliga att ta till sig genom Maus som utgör ett viktigt vittnesbörd över människans
grymhet genom historien. Då vi som läsare får tillgång till annorlunda typer av skildringar
vidgas vårt språk och vårt tänkande. Något som blev viktigt i vår analys var serieskaparens
ideolekt och dess förmåga att bidra till en viss läsupplevelse. En ökad medvetenhet kring hur
serieskapare utformar sitt bildspråk kan öka elevers kritiska tänkande genom ifrågasättande av
stereotyper, mytisering och bakomliggande ideologier. Denna förmåga skulle kunna överföras
till annan läsning då varje författares språk färgas av dess identitet och åsikter, vilket kan beskrivas som textuell ideolekt.
Under uppsatsprocessen utvecklade vi successivt ett kritiskt förhållningssätt till den serielitteratur vi tog del av. Flera av de författare vi initialt inspirerades av försvann under arbetets
gång till uppsatsens periferi. Den metod vi beslöt oss för att använda är influerad av Lars Petersons bok Seriealbum på myternas marknad (1984), vars analys är inriktad på att kritisera
den ideologisering och mytisering som han menar att de flesta seriealbum är uppbyggda av.
De grafiska romaner vi valde är inte massproducerade och uppbyggda efter stereotypa mönster, vilket gjorde att dessa delar av analysen kunde tonas ner. Det analysinstrument vi utformade växte fram i samspel med analysen av Maus och Persepolis, och kan behöva omvandlas
vid framtida serieanalyser beroende på vilket område som betonas. Studiet av ikonotexten
blev viktig i Maus och Persepolis eftersom text och bild betonas i lika hög utsträckning, något
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som kan variera mellan olika serier. Dock kände vi inte ett behov av att återge text eller bildelement som på ett uppenbart sätt kunde avkodas, utan fokuserade istället på det som var mer
mångbottnat. Vi är medvetna om att vår analys inte bör tas som en allmängiltig sanning utan
är präglad av våra erfarenheter. Framtida läsare kan tolka in helt andra dimensioner än vad vi
har haft möjlighet att göra, vilket överensstämmer med seriens tillåtande karaktär. Vi vill även
betona att denna serieanalys är en prototyp och kan behöva revideras i samband med faktisk
undervisning. Den har alltså inte prövats tillsammans med elever, vilket hade varit eftersträvansvärt för att kunna påstå att den bidrar till läsförståelse. Vårt syfte med framtagandet av
analysinstrument och konkreta analysexempel är endast att medvetandegöra seriemediet som
ett möjligt pedagogiskt verktyg, som lärare skulle kunna använda i undervisningen.
Vad gäller svensk forskning kring användandet av serier i skolan för att utveckla elevers lässtrategier finns det inte särskilt mycket litteratur att tillgå. De fallstudier vi kunde hitta var internationella och vi fann det anmärkningsvärt att få studier har fokuserat på svenska klassrum.
Därför finns det många förslag till framtida forskning vad gäller hur lärare skulle kunna arbeta
med serier i läsundervisningen. Något som hade varit intressant att utföra är enkätundersökningar för att titta på i vilken utsträckning serier används i skolorna idag. Vidare hade kvalitativa intervjustudier med svensklärare varit relevanta där deras inställning till att arbeta med
serier i undervisningen undersökts. En mer kostsam men viktig undersökning hade varit en
längre longitudinell studie med fokus på effekten av arbete med serier i klassrummet för att
utveckla elevers lässtrategier. Vår upplevelse är att de flesta studier och handledningar som
finns för lärare kring serieanvändning riktar sig mot skolans yngre år. Därför hade litteratur
kring att arbeta med äldre elever och grafiska romaner varit användbart eftersom seriebranschen innefattar mycket mer än massproducerade barnserietidningar. Andra forskningsuppslag är att studera serieverk utifrån litteraturvetenskapliga förhållningssätt så som feministiska
eller postkoloniala teorier.
För lärare som är intresserade att använda serier i undervisningen finns Egmont förlags satsning Serier i undervisningen. De erbjuder gratismaterial och pedagogisk handledning till lärare som vill arbeta med serier (Egmont, 2013). De samarbetar med Seriefrämjandet och erbjuder serieworkshops och skolbesök av serietecknare för att öka seriemediets användning.
Lärare bör dock vara kritiska mot denna sorts material, då det är serier som ges ut av Egmont
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förlag som främjas och de har ett kommersiellt intresse (Eriksson, 2013, 7 oktober). Satsningen skulle dock kunna tolkas som ett tecken i tiden på att seriegenren håller på att vinna
mer acceptans i skolan.
Nedan följer några förslag på hur lärare skulle kunna arbeta med serier i undervisningen. Vi
förespråkar serieläsning med tydligt för- och efterarbete för att utveckla elevers lässtrategier.
Förarbetet kan bestå av genomgång av seriens uppbyggnad så som rutan, kanalen och replikbubblans funktion samt ett urval av de seriekoder som är relevanta. Dessa förberedelser kan
förtydligas genom exempel ur olika typer av serier. Här är det lämpligt att involvera serier
som elever själva läser på fritiden för att på så sätt skapa engagemang. Under själva serieläsningen bör elever återkoppla till förarbetet och ge exempel på de koder och element som har
diskuterats, vilket skulle kunna formaliseras genom läsdagböcker med riktade frågor eller
checklistor. Efterarbetet kan bestå av att eleverna i helklass eller i smågrupper får utföra analyser i enlighet med vår semiotiska serieanalys. Eleverna skulle också kunna få möjlighet att
skapa egna serier med hjälp av de kunskaper som de tidigare förvärvat. Samarbete med bildämnet kan här falla sig naturligt då bildläraren kan bistå med kunskaper om bildspråket. Att
arbeta ämnesövergripande är något som seriemediet generellt inbjuder till. Beroende på ämne,
syfte och mål kan olika serier väljas och olika delar av serien betonas. Exempelvis kan Persepolis och Maus med fördel användas i historie-, religionskunskaps- och samhällskunskapsundervisningen. Ytterligare ett förslag på hur serier skulle kunna användas i svenskundervisningen är sammanlänkande med filmmediet. På senare år har flera grafiska romaner, som The
Walking Dead och Blå är den varmaste färgen, gjorts om till tv-serie och spelfilm. Eleverna
skulle kunna få reflektera över vad som sker i omvandlingen från serie till film och även testa
att själva göra film med serieformatet som bildmanus.
Avslutningsvis har arbetet med att skriva denna uppsats inneburit att vi som blivande
svensklärare har fått bekanta oss med ett nytt didaktiskt ämnesområde, vilket har varit mycket
berikande. Vi har fått ompröva våra egna föreställningar kring den dammiga lådan med serier,
och antagligen kommer vi aldrig läsa serier på samma sätt som tidigare. Som vi skrev i inledningen hoppas vi att denna uppsats kan inspirera fler att upptäcka den magiska värld som serien erbjuder, och att på så sätt utmanas till mer läsande, tänkande och analyserande.
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Tack till:
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Bilaga 1: Analysinstrument för serier
Helhetsanalys


Vad är den övergripande berättelsen i verket?



Vilka är de viktiga karaktärerna och hur utvecklas de?



Hur påverkar serieskaparens ideolekt ikonotexten?

Passageanalys
Analys av berättelsens struktur och betydelser


Vad är det som skildras?



Hur skildras innehållet?



Vilka värderingar kan utläsas ur den konkreta gestaltningen?

Analys av bildernas struktur och betydelser


Vad finns det för betydelsebärande element?



Hur är layouten utformad?



Vad är det för perspektiv?

Analys av textens struktur och betydelser


Vad förmedlar utformningen och texten i replikbubblan?



Vilken funktion har övrig text?
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Bilaga 2: Passage ur Persepolis sida 1 (Satrapi, 2006, s. 12)
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Bilaga 3: Passage ur Persepolis sida 2 (Satrapi, 2006, s. 13)
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Bilaga 4: Passage ur Maus sida 1 (Spiegelman, 2009, s. 84)
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Bilaga 5: Passage ur Maus sida 2 (Spiegelman, 2009, s. 85).
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