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Abstract: The aim of this essay has been to find out if children can identify 

themselves in children’s literature describing children who have 
immigrated. We wanted to investigate if the interest in reading 
books about children who have immigrated was the same whether 
the investigated children’s origin was Swedish or not. We chose two 
books for this purpose. We also wanted to see what the access to 
books about children who have immigrated was at three libraries. 
The locations for the libraries were; in the investigated children´s 
school, at the main library in the municipality and at a smaller 
library also located in the municipality.  

 
We have used a qualitative method for this study. We interviewed 
sixteen children in one school and most of the empirical material for 
the study was collected there. We also made inquiries at the three 
libraries to see if they possessed the two books and if they were 
frequently lent. 
 

 We found that there was no difference between the children’s 
answers depending on origin. What seemed to have bigger impact 
on the investigated children’s opinions of the two books were their 
individual experiences.   
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1. INLEDNING  
 

1.1 Bakgrund  
 
Sverige har under de senaste decennierna blivit mångkulturellt. Efter omfattande invandring 
har världen flyttat in i landet. Kan vi alla mötas i litteraturen? Har vi likartade känslor för en 
text oavsett var i världen vi kommer ifrån och vilken kultur vi är uppvuxna med? SAB:s1 kom-
mitté för mångkulturell biblioteksverksamhet skriver att mer än var tionde person som bor i 
Sverige är född i ett annat land. Av dessa kommer en tredjedel från andra nordiska länder, en 
tredjedel från övriga Europa och en tredjedel från övriga världen. (Biblioteket mitt i världen 
1998, s.10) Staffan Thorson har gjort en bearbetning av sin avhandling som heter Invandraren i 
barnboken: en motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. Där skriver han att 
texter med invandrarmotiv ofta har ett pedagogiskt syfte som syns tydligare i böcker för små 
barn än i litteratur för äldre. Detta förutsätter en kognitiv kunskap hos barnet och han frågar sig 
om den egentligen finns. Han undrar om barn i förskole- och lågstadieålder verkligen har den 
kunskap som krävs för att kunna identifiera sig med invandrarbarnet och om det får den effekt 
som vuxna tror. Är begrepp som nation, utlänning, invandrare och språk kända av barn i den 
åldern? (Thorson 1987, s.226-227) Thorson frågar sig om det så kallade invandrarproblemet är 
ett vuxenproblem och inte problem för barnet (ibid., s.232). Enligt vår åsikt tar Thorson här 
upp intressanta ämnen som vi önskar en diskussion kring. 
 
Författarna till denna uppsats är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap 
vid högskolan i Borås. Den inriktning vi valt handlar om användarnas perspektiv då de söker 
information. Mia Olausson har under år 2003 läst ett kollegium som orienterar sig mot ett 
samhällsperspektiv. Hon började direkt på bibliotekshögskolan i Borås efter gymnasiet och har 
under ferier i tre års tid arbetat som biblioteksassistent. Nina Kristiansson är i grunden 
förskollärare och har arbetat med barn i sju år innan biblioteksstudierna påbörjades. Magister-
uppsatsen inleddes egentligen år 2002 men vi gjorde ett uppehåll under år 2003. 
 
Vi har bestämt oss för att inrikta magisteruppsatsen mot användargruppen barn och ungdom. 
Det faktum att vi tidigare skrivit om användare i den åldern samt att Nina är förskollärare i 
grunden, gjorde att valet av användargrupp blev relativt enkelt för oss. Det var däremot svårare 
att specificera ämne att skriva om i denna uppsats eftersom det finns så mycket som intresserar. 
Men efter många diskussioner kom vi fram till att på något sätt undersöka invandrarbarns2 
respektive barn med svensk bakgrunds3 synpunkter kring böcker som beskriver invandrarbarns 
flykt och integration i Sverige. De svar vi får genom vår undersökning hoppas vi ska kunna 
vara till nytta för bibliotekspersonal och andra som på olika sätt bemöter barn i 
vardagssituationer. Användargruppen i undersökningen är begränsad till lågstadiebarn.  
 
Rubriken på uppsatsen är ett citat hämtat från en pilotintervju vi genomförde med två barn 
innan den egentliga undersökningen för uppsatsen tog sin början. Det var deras spontana 
kommentar då de såg en av de två utvalda böckerna som vi läste för våra respondenter. För en 
närmare förklaring till titeln hänvisar vi till kapitel 5. 
 

                                                 
1 Tidigare Sveriges allmänna biblioteksförening som numera heter svensk biblioteksförening 
2 Se definition i kapitel 1.7 
3 Se definition i kapitel 1.7 
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1.2 Vår förförståelse 
 

Att skapa sig en identitet, och en image, i främmande land är ett problem som 
får allt mer aktualitet i våra dagar, men som alltid har funnits. (Banér 2002, 
s.6)  

 
Citatet kommer från Anne Banér som skrivit i förordet till boken Idol, image och identitet. Vår 
förförståelse innan uppsatsens början är ett antagande om att barnböcker med invandrarmotiv 
troligtvis är viktiga för lågstadiebarn att läsa. Särskilt idag då människor av olika anledningar 
flyttar mellan olika länder så kan en större förståelse skapas för andras situation vad gäller 
barnen med svensk bakgrund eller den egna situationen för invandrarbarnen. Vi tror att 
invandrarbarn vill läsa böcker med invandrarmotiv i högre grad än barn med svensk bakgrund 
eftersom barnen kan relatera till den handlingen på ett mer påtagligt sätt än vad barn med 
svensk bakgrund kan göra. Vår uppfattning är att barn utvecklar sina möjligheter till 
identifikation med andra genom lek. Det krävs en mognad hos barn för att de ska kunna 
identifiera sig med personer i böcker och den tror vi att lågstadiebarn har. Banér menar att 
skapandet av en identitet påverkas av den bakgrund en människa har. Av den anledningen tror 
vi att skillnader i barnens identitet kan bero på barnens olika etniska bakgrund. Vår uppfattning 
är att det finns för lite litteratur som handlar om invandrarbarn skriven för användare i 
lågstadieålder. Vi kan tänka oss att vi inte är ensamma om denna förförståelse och att böcker 
med invandrarmotiv i större utsträckning köps in till bibliotek som ligger i invandrartäta 
områden. Vi vill dessutom klargöra att vi betraktar invandrarmotiv i böcker som en form, så 
som den beskrivs i bibliotekslagen § 8 (se 1.3). 
 
1.3 Lagar och konventioner som påverkar och styr biblioteksverksamhet  
 
Barnombudsmannen är en myndighet som ska företräda barns intressen och bland annat sprida 
information om barnkonventionen. På barnombudsmannens hemsida fastställs att konventionen 
om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den tjugonde november 1989. (Engberg 
2003) Barnombudsmannen har en länk till barnkonventionen och i andra artikeln kan man läsa 
att:  

 
Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 
jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av 
något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, 
etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i 
övrigt.  (Barnkonventionen, artikel 2:1)  

 
I barnkonventionen föreskrivs även att barn bör få tillgång till sina kulturella rättigheter efter 
landets resurser. Barnets utbildning bör lära ut respekt för barnets egen kulturella identitet samt 
hänsyn till språk och kulturer som skiljer sig från barnets egna. Barn ska också ha rätten att 
leka samt ha möjlighet att kunna delta i kulturliv. (Barnkonventionen artikel 4, 29:C, 31:1) 
 
Sveriges folkbibliotek regleras av en nationell bibliotekslag där paragraf åtta gäller invandrare 
och minoriteters rätt på bibliotek i Sverige och lyder enligt följande:  

 
Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att 
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov. (Bibliotekslagen SFS 1996:1596, §8)  
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Paragraf nio tar upp barns rättigheter, att folk- och skolbiblioteken särskilt ska ägna uppmärk-
samheten mot denna målgrupp och främja barns läsutveckling genom att erbjuda medier som 
lämpar sig för detta ändamål. (Bibliotekslagen, SFS 1996:1596)  
 
1.4 Problemformulering 
 
Vår uppfattning är att invandrare och barn är två användargrupper som på grund av ålder 
och/eller annan bakgrund än den svenska lätt blir bortglömda i samhället på grund av 
svårigheter att framhäva sin ställning. FN:s barnkonvention säger att alla barn ska ha lika 
rättighet oavsett etnicitet. Bibliotekslagen fastställer att biblioteken ska främja barns 
läsutveckling och särskilt uppmärksamma invandrare och kunna erbjuda service till dem. 
Biblioteket är en allmän institution i samhället och det innebär bland annat att alla 
användargrupper ska få sina behov tillgodosedda. Av den anledningen anser vi att det är viktigt 
att biblioteken särkskilt uppmärksammar invandrarbarnen som är en heterogen 
användarkategori i det svenska samhället och vi undrar därför: 
 

• Kan barns etniska bakgrund skapa skillnader i vad barn uppskattar att läsa och på vilka 
sätt yttrar sig i så fall de olikheterna?  

• Vill invandrarbarn läsa om barn som flyr till ett annat land för möjlig identifikation?  
• Kan barn med svensk bakgrund identifiera sig med karaktärer som är barn i 

flyktsituationer? 
• Efterfrågar barn egentligen böcker med invandrarmotiv? 
• Vi ställer oss frågan om personalen på biblioteken vet vad användargruppen, bestående 

av lågstadiebarn med olika etniska bakgrunder, önskar i biblioteksbeståndet?  
• Prioriterar bibliotek barnböcker med invandrarmotiv i sina bestånd och på vilka 

grunder?  
 
1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Vår huvudsakliga frågeställning är enligt följande: 
 
Hur identifierar invandrarbarn respektive barn med svensk bakgrund sig med huvud-
personerna, i två av oss utvalda böcker med invandrarmotiv?  
 
Vi kommer fortsättningsvis att betrakta syftet som tre delar. Var del har fått en egen 
frågeställning: 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om intresset för barnböcker med invandrarmotiv varierar 
med läsarens etniska bakgrund.  

• Hur identifierar sig de av oss undersökta barnen med innehållet i de två av oss utvalda 
barnböckerna? 

 
Vi avser studera hur innehållet i två barnböcker med invandrarmotiv tas emot av barn med 
svensk respektive invandrarbakgrund, med hänseende på identifikation.  

• I vilken utsträckning är barnen i vår undersökning intresserade av böcker med 
invandrarmotiv? 

 
Vi avser också studera tillgängligheten av barnböcker med invandrarmotiv vid några bibliotek.  
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• I vilken utsträckning finns böcker med invandrarmotiv vid tre bibliotek i barnens 
närhet?  

 
Vi tänker oss att man ska kunna se en hierarkisk ordning i syftet och därmed även i 
delfrågorna. Den viktigaste delen står överst och likaså den väsentligaste delfrågan, och så 
vidare. De två första frågeställningarna besvaras utifrån intervjuerna med de undersökta barnen. 
Den sista delen i syftet samt den tredje delfrågan är tänkt som ett komplement till de två första 
delarna och kommer av den anledningen inte att få lika mycket utrymme i uppsatsen. För att 
besvara den tredje delfrågan kommer vi att använda oss av våra iakttagelser på de tre 
biblioteken samt samtalen med de tre bibliotekarierna. Alla tre delfrågorna kommer att 
anknytas till vårt teorikapitel och den tidigare forskningen. Den huvudsakliga frågeställningen 
indikerar vad vi primärt kommer att söka svar på genom vår studie och berör således framför 
allt de två första delarna i syftet.  
 
1.6 Avgränsningar  
 
Avståndet till den utvalda skolan utgör en avgränsning. Då vi skulle bli tvungna att pendla i 
några veckor fick skolan inte ligga allt för långt ifrån våra hemorter. Samtidigt ville vi att 
skolan både skulle utbilda barn med svensk bakgrund och barn med invandrarbakgrund. Vi 
valde att intervjua sexton barn eftersom vi insåg att vi inte skulle hinna genomföra fler 
intervjuer inom den utsatta tiden för uppsatsen. 
 
Det förekommer endast tre bibliotek i undersökningen. De bibliotek vi har valt att undersöka är 
barnens skolbibliotek, ett för barnen närbeläget filialbibliotek samt stadsbiblioteket i barnens 
hemkommun. Biblioteken är utvalda dels för att de har olika storlek men framför allt för att 
sannolikheten är stor för att de barn som ingår i undersökningen skulle besöka just dessa 
bibliotek. Iakttagelserna på biblioteken är tänkta som komplement till intervjuerna för att ge en 
tydligare bild av vad de undersökta barnen har för tillgång till litteratur på bibliotek i sitt 
närområde. Vi har begränsat oss till tre stycken av det skälet att iakttagelserna där inte är 
centrala för uppsatsen.  
 
1.7 Definitioner av begrepp  
 
Alla de begrepp vi tar upp i kommande kapitel är sådana som vi ser som centrala för studien. 
De kan emellertid vara oklara på olika sätt och några av dem kan vara svåra att skilja på eller 
ha tvetydiga betydelser. Två sådana begrepp är identifikation och identitet. Begreppet 
identifikation är det som vi främst intresserar oss för i denna uppsats av den anledningen att vi 
vill undersöka våra respondenters möjligheter till just identifikation i två utvalda barnböcker. 
De utsedda barnböckerna innehar vad vi väljer att kalla för ett invandrarmotiv, och detta är ett 
begrepp som är grundläggande i uppsatsen. I kapitel 1.9 redovisar vi de kriterier vi satte upp då 
vi valde ut de båda barnböcker som ingår i vår studie. De kriterierna är egentligen ganska hårt 
dragna. Vår åsikt är att det finns fler böcker med invandrarmotiv än endast sådana som 
uppfyller de kriterierna. 
 
Med tanke på ämnet uppsatsen behandlar anser vi också att ett förtydligande av begreppet 
etnicitet är på sin plats. Vidare vill vi reda ut vad vi menar med begreppen invandrare och 
flykting. Det är två beskrivningar på personer som har en annan härkomst än Sverige. Enligt 
vår åsikt är flyktingar en del av gruppen invandrare. Ana Marie Fantino är en auktoriserad 
psykolog och Alice Colak är vice VD för Community and Immigration Service, Catholic Social 
service i Canada. De har skrivit artikeln ”Refugee children in Canada: searching for identity” 
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om invandrare i Canada och ger i artikeln en förklaring till begreppet flykting som även vi 
ställer oss bakom. 
 
Identitet – Vår definition på identitet i uppsatsen är en persons upplevelse av sig själv, en form 
av självbild. Identiteten är föränderlig och förändringarna sker efterhand som individen 
konfronteras med omgivningen och verkligheten. Verkligheten och omgivningen ser olika ut 
för alla och det medför att varje människa följer en unik utveckling, som sedermera leder till en 
alldeles egen personlighet. Identitet, med den beskrivning vi gett ovan, berör studien indirekt 
såtillvida att respondenterna kommer att ge oss sina svar utifrån sin identitet. 
 
Identifikation - Skillnaden mellan identitet och identifikation är, enligt oss, att identiteten har 
med den egna personen att göra medan identifikation snarare är en förmåga att sätta sig in i 
andras situation. Vi sluter oss till Nationalencyklopedins (NE) beskrivning som lyder på 
följande sätt: ”Ordet kan också betyda ett avsiktligt försök till inlevelse i en annan människas 
situation.” (Nationalencyklopedin 2004)  

 
Invandrarmotiv - Böcker vi anser har invandrarmotiv ska primärt handla om invandrarbarn 
som huvudperson eller som en viktig biperson i handlingen. Vi har använt oss av Thorsons 
definition där han menar att invandrarmotivet bör vara centralt i böckerna, det vill säga 
handlingen ska kretsa kring invandring eller etnicitet på något sätt, exempelvis språkproblem, 
flytt/flykt till ett nytt land, et cetera. Det räcker alltså inte att personer i böckerna är invandrare. 
(Thorson 1987, s.31) Som vi tidigare nämnt (se 1.2) utgår vi i vår studie ifrån att 
invandrarmotivet är en form så som den beskrivs i § 8 i bibliotekslagen.  
 
Etnicitet - Enligt Nationalencyklopedin har etnicitet med identifikation att göra på så sätt att 
det ger den enskilda individen en känsla av tillhörighet till en folkslagsspecifik grupp och 
begreppet ses som en som social process. Eftersom den sociala och kulturella identifikationen 
är betydelsefull för etniciteten finns det också ett starkt samband med samhälliga faktorer. 
(Ovesen 2004) Vi tolkar detta som att fokus ligger på den sociala kontexten i uppväxten och att 
etnicitet inte har med genetiskt arv att göra utan snarare med miljön.  
 
Flykting – Begreppet kommer inte att användas i någon stor utsträckning i studien. Flyktingar, 
som vi tolkar begreppet, är en del av gruppen invandrare. Invandrare kan dock ha olika motiv 
till sin flytt och vi vill här klargöra på vilket sätt flyktingar särskiljer sig i den gruppen: 
”Persons who are residing outside their countries and cannot re turn [sic!] due to a well-
founded fear of persecution because of their race, religion, nationality, political opinion, or 
membership in a particular social group.” (UNHCR 2000, enligt Fantino & Colak 2001, s.587-
597) 
 
Invandrarbarn – I NE kan man utläsa att begreppet invandrare används som beskrivning för 
en person som kommer från ett annat land och bosatt sig i Sverige under en längre period än ett 
år. Begreppet anses vara opreciserat, vilket innebär att det inte går att tala om invandrare utan 
att förtydliga vad man menar med det. I vår undersökning ingår barn som vi anser, enligt NE:s 
definition, är ”andra generationen inflyttade (dvs. personer som själva är födda i Sverige men 
med minst en utrikes född förälder)” (Hammar, 2004). Vår utgångspunkt är dessutom att minst 
en av föräldrarna till dem som vi valt att kalla för invandrarbarn ska komma från ett land som 
det är/har varit oroligheter av något slag i. Föräldrarna ska helst ha varit flyktingar. Vi vill 
poängtera att denna definition gäller endast för föreliggande uppsats. 
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Svensk bakgrund - De barn vi benämner som barn med svensk bakgrund är de som inte passar 
in i definitionen för invandrarbarn. Vår primära föresats har varit att barnen som sägs ha svensk 
bakgrund ska leva ihop med föräldrar som är uppvuxna i Sverige. Men det förekommer också 
fall där barn som benämns med svensk bakgrund har en förälder som invandrat ifrån ett land i 
fred och alltså inte har behövt fly hit utan kommit frivilligt. Definitionen ”svensk bakgrund” 
valde vi utifrån vad skolan där vi genomfört våra intervjuer har valt att kalla dessa barn. Det 
nämns emellertid inte vad som menas med begreppet, vilket gör att vi har tolkat det så som 
ovanstående. Även detta begrepp är tolkat efter förutsättningar för just denna uppsats. 
 
1.8 Val och kriterier för de utvalda barnböckerna  
 
Våra egna tankar har varit utgångspunkten då kriterier satts upp för böckerna vi tänker läsa 
högt för barnen men vi har också använt Thorsons presentation av olika författares syn 
begreppet invandrarmotiv. Bland annat att invandraren bör gestaltas på ett verklighetstroget 
och att böckerna ska inneha invandrarmotiv som den primära huvudhandlingen. (Thorson 
1987, s.31) Kriterierna är enligt följande: 

1. Flykten ska ske till nutida Sverige, alltså som vårt samhälle kan upplevas i dag.   
2. Böckerna ska ge någon form av beskrivning av den eventuella samhällskonfrontation 
som vi tror kan upplevas (ibid., s.30).   
3. Böckerna ska vara skrivna för vår målgrupp som är lågstadiebarn.   
4. Böckerna bör beskriva känslor och upplevelser ur invandrarbarns perspektiv (ibid., 
s.30).   
5. Böckerna ska vara skrivna på, alternativt översatta till svenska. 
6. Böckerna får inte inneha för många sidor då vi ska hinna läsa dem under två lektions-
tillfällen. 

 
Böcker som handlar om invandrarbarn, men själva handlingen utgörs av annat än barnets liv 
som invandrare, är för denna uppsats irrelevanta. Dessutom skulle de utvalda böckerna ha en 
handling som innefattar barnets färd till ett nytt land med nytt språk och nya kulturer. Det är 
orsaken till att vi inte valde exempelvis Tsatsiki av Moni Nilsson Brännström. Huvudpersonen 
har visserligen en grekisk pappa, men han har inte flytt eller bott i ett annat land. För att 
illustrera våra böckers handling har vi valt att utgå ifrån Thorsons exempel på hur handlingen i 
de flesta barnböcker med invandrarmotiv ser ut: 
 
            

Meddelande     Integration 
 
Bakgrund Resa Ankomst Möte:    Konflikter  
      
     

    Regression 
(Thorson 1987, s.55) 

 
Förklaringen till denna illustration enligt våra kriterier för böckerna är enligt följande: Huvud-
personerna i de utvalda böckerna har någon form av bakgrund i sitt hemland då de får ett 
meddelande, något som får dem att fly. Sedan beskrivs själva flykten tills de kommer till 
Sverige och där uppstår ett möte med det svenska samhället. Detta möte är inte oproblematiskt 
utan det uppstår konflikter av olika slag. Slutligen integreras personerna i det nya landet 
alternativt kan återvända till sitt hemland.  
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För att få tag i de böcker som vi ville att barnen skulle lyssna på inför intervjuerna letade vi 
igenom BTJ:s sambindningshäften från 1999 och framåt. Där hittade vi ett fåtal barnböcker 
som kunde tänkas vara användbara. Vi följde upp dem genom att låna dem på bibliotek. Efter-
som de kriterier vi satt upp för böckerna gjorde att många böcker inte passade in blev det en 
utmaning att få tag på relevant litteratur. Från början hittade vi fyra böcker som uppfyllde våra 
kriterier. Vi utsåg sedan två av de fyra. De två som valdes bort var, enligt vår åsikt, dels för 
långa och dels ansåg vi dessutom att den ena var ganska otäck. Det hade troligtvis krävts 
ganska mycket koncentration från ettorna att orka igenom dem.  Till slut kom vi överens om 
två böcker, Fripassageraren av Annika Holm och Olivia från Bolivia av Berit Härd och Anna 
Lena Wik Thorsell. Den första boken hittade vi genom sambindningshäftena och det är en 
relativt ny barnbok (1998). Den sista boken fann vi indirekt genom häftena eftersom författarna 
hade skrivit andra böcker om likartade ämnen. I recensionerna om dessa, rekommenderades 
även Olivia från Bolivia (1986) som vi tyckte lämpade sig för lågstadiebarn. Olivia från 
Bolivia, var den enda bok vi hittade som dels uppfyllde våra kriterier och dels hade en flicka 
som huvudperson. Efter diskussioner kring huruvida genusperspektivet skulle vara 
betydelsefullt eller inte, valde vi denna. 
 
1.8.1 De utvalda böckerna 
 
Fripassageraren av Annika Holm 
Fripassageraren består av tjugofyra sidor och har fina, färgstarka bilder. Vi anser den vara 
lämpad för barn i lågstadieålder. Vår avsikt är att få synpunkter från ett antal barn, även de som 
kanske har svårt att koncentrera sig tillräckligt för att lyssna på en längre bok. Därför anser vi 
att denna tunna och ganska okomplicerade handling, verkar vara lämplig för barnen vi tänkt 
läsa högt för. Texten är skriven av Annika Holm och bilderna är gjorda av Cecilia Torudd.  
 
Boken handlar om kurden Fadi och återger hans berättelse för sina klasskamrater om sin och 
familjens flykt från Irak till Sverige. Berättelsen börjar med att hans mamma förklarar för 
honom att hela familjen måste fly, mamma, pappa, Fadi och lillasyster Maria. Polisen har 
frågat efter Fadis pappa och andra släktingar till familjen har blivit tillfångatagna. Det tar några 
dagar innan de kommer iväg och då Fadi träffar sin kompis vill denne leka med honom. De 
bestämmer att de ska träna fotboll nästa dag trots att Fadi vet om att han ska fly. Precis innan 
flykten har Fadi fått katten Said. Eftersom han vet att hans föräldrar inte kommer att ta med 
Said stoppar han i hemlighet ner katten i en väska som han tar med sig på planet. Said upptäcks 
inte förrän planet befinner sig i luften. Fadi får slutligen behålla sin katt och den betyder 
mycket för honom under hans första tid i det nya landet Sverige.  
 
Olivia från Bolivia av Berit Härd och Anna Lena Wik Thorsell 
Olivia från Bolivia är på femtiosex sidor. Boken har stor och lättläst text samt några svartvita 
illustrationer. Det är Berit Härd och Anna Lena Wik Thorsell som har skrivit boken och Kjersti 
Scheen som gjort illustrationerna. Vi anser att boken på ett bra sätt beskriver huvudpersonens 
rädsla, både för vad som har hänt pappan och utanförskapet med språk och kamrater.  
 
Daniela är huvudpersonen i boken och handlingen börjar med att hennes pappa blir tillfånga-
tagen av uniformerade män och övriga familjen måste gömma sig i hemlandet Bolivia. Efter ett 
tag lyckas familjen fly till Sverige utan pappan. Antagligen är det polisen som har tagit honom 
och satt honom i fängelse men familjen lever i ovisshet. Den övriga familjen, det vill säga, 
mamma, Daniela och lillasyster Maria, får gömma sig i en lägenhet någonstans i Bolivia. Där 
lever de under falska namn tills de får flygbiljetter till Sverige. De får bo hos en morbror i 
Rinkeby och får så småningom beskedet att de får stanna i Sverige. Familjen börjar integreras i 
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Sverige och Daniela försöker anpassa sig till den svenska skolan, även om hon får smeknamnet 
”Olivia från Bolivia”. När hon väl har skaffat sig vänner och fritidsintressen samt lärt sig 
språket får familjen beskedet att de kan återvända till hemlandet. Daniela blir först ledsen tills 
de får ett brev från pappan som är fri. Boken slutar med att familjen återvänder till Bolivia där 
de återförenas med pappan.  
 
1.9 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
I den kommande dispositionen har vi valt följande upplägg. I kapitel två finns vår metod 
beskriven inför vår empiriska undersökning. Där går vi också utförligt igenom vår undersök-
ning och de val vi har gjort för att kunna utföra den. Vi för också en diskussion kring metoden 
samt ger en beskrivning av hur vår litteratursökning gått till. 
 
I kapitel tre skriver vi om teorier kring läsning. Där redovisas forskare inom litteraturveten-
skapen som vi bygger vår teori kring läsning och läsvanor på. Vi har valt att lägga fokus på två 
av forskarna, medan två andra är tänkta som komplement i sin beskrivning av motivation till 
läsning. Slutligen sammanfattas och jämförs teorierna.    
 
För att få en bakgrund till våra frågeställningar i uppsatsen ger vi i kapitel fyra en litteratur-
bakgrund i ämnet. Den utvalda litteraturen har gett oss en baskunskap och visar en del av den 
tidigare forskning som finns inom de områden som behandlas i uppsatsen.  
 
Det femte kapitlet redovisar resultatet av våra undersökningar. Först presenterar vi barnens svar 
där identifikation är centralt och övergår sedan till en sammanställning av våra iakttagelser och 
samtalen med bibliotekarierna.  
 
I analysen och diskussionen som finns i kapitel sex har vi lagt upp svaren på liknande sätt som i 
kapitel fem. Här jämförs intervjusvaren i tematisk ordning, iakttagelserna med det den tidigare 
forskningen och vad som framförs i teorin kopplat till våra egna kommentarer och diskus-
sioner. 
 
Slutsatser och slutdiskussion presenterar först våra slutsatser för att sedan övergå till att besvara 
frågeställningarna. I förslag på fortsatt forskning ger vi uppslag på nya studier som vi anser 
intressanta men som vi fått bortse ifrån under uppsatsens gång. 
 
Sist i arbetet kommer sammanfattning, litteraturförteckning samt våra bilagor som består av 
intervjumanualer samt brev till föräldrar och den utvalda skolans rektor.  
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2. METOD 
 
Vår undersökning har många drag som påminner om en fallstudie. Martyn Denscombe är 
professor i social forskning vid De Montfort universitetet i England. Han skriver i 
Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna om 
möjligheterna att generalisera de resultat man får av en fallstudie. Han menar att det är viktigt 
att man ställer sig frågan om det är möjligt att dra allmänna slutsatser av de resultat man får i 
undersökningen. (Denscombe 2000, s.48) 
 
Den huvudsakliga metoden i vår empiriska undersökning består av intervjuer med invandrar-
barn och barn med svensk bakgrund som är i lågstadieålder, sex-nio år. Dessutom har vi som 
komplement till barnintervjuerna haft samtal med tre bibliotekarier på barnens närliggande 
bibliotek. Samtidigt som dessa samtal ägde rum gjorde vi också iakttagelser på stadsbiblioteket, 
skolbiblioteket samt på ett filialbibliotek i nära anslutning till barnens skola.  
 
Skulle man kunna använda en annan metod för att göra samma eller en liknande undersökning? 
Det enda vi skulle kunna tänka oss är förfrågningar via enkäter. Men med tanke på att vår 
undersökning är inriktad på lågstadiebarn så får vi antagligen ut mer av barnens tankar vid 
djupare intervjuer. Dessutom kan de då få möjlighet att ställa frågor till oss om de inte förstår 
våra intervjufrågor. Endast litteraturstudier skulle förmodligen inte synliggöra barnens åsikter, 
och syftet med undersökningen är att lyfta fram dessa. 
 
2.1 Intervju som metod 
 
Enligt Denscombe finns det tre typer av intervjuer; strukturerade, semistrukturerade samt 
ostrukturerade intervjuer (2000, s.134-135). Vi har vissa frågor som vi vill få besvarade och 
svaren ska jämföras på olika sätt. Av den orsaken föll valet på att utföra semistrukturerade 
intervjuer. Det är en metod som ger möjlighet att låta respondenterna framhålla sina åsikter 
utan alltför mycket styrning. Pål Repstad är docent i samhällsvetenskap och biträdande 
professor i religionssociologi. Han skriver i boken Närhet och distans, kvalitativa metoder i 
samhällsvetenskap att vid intervjuer finns det generella hänsynstaganden att ta, samt en del 
specifika beroende på vilken slags intervju det rör sig om och vem som ska intervjuas. Det 
finns ett par viktiga allmängiltiga etiska regler som att det ska finnas ett medgivande hos 
intervjupersonerna och att de ska ha fått information om projektet och dess syfte. (Repstad 
1999, s.68) Det är viktigt att planera vilket ämne som ska beröras under intervjun, men en 
kvalitativ intervju behöver inte följa sina tänkta frågor slaviskt, utan möjligheten finns att 
stanna upp och ställa följdfrågor. Svaren blir ofta fylligare om den intervjuade får tala fritt. 
(ibid., s.64-65) Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson har skrivit boken Att 
förstå barns tankar: metodik för barnintervjuer.  De har tidigare erfarenheter från förskola, 
lärarutbildning och forskning och enligt författarna ställer det krav på den som intervjuar att 
ställa adekvata frågor. Det måste finnas en klar utgångspunkt och en idé med vad man vill med 
intervjun, annars vet man inte vilka svar som bör följas upp. Balansgången kan vara svår 
mellan att låta den intervjuade få tala fritt och samtidigt försöka styra frågorna. Det är inte 
säkert att man får veta det man vill om man inte styr samtalet alls. (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000, s.38)  
 
Denscombe beskriver några viktiga faktorer, som att dokumentera intervjun ordagrant och att 
vara noggrann vid protokollförandet så att det är möjligt att gå tillbaka och kontrollera, samt att 
det är en intervju där forskaren bestämmer och ingen vanlig konversation. Det är betydelsefullt 
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att planera och förbereda intervjuerna noggrant, eftersom det blir mycket svårt att göra om dem 
ifall de skulle misslyckas. (Denscombe 2000, s.130-131) Enligt Repstad finns ingen 
forskningsetisk plikt att återge allt det som de intervjuade sagt. Viktigast är att materialet som 
används verkligen återknyter till problemformuleringarna. (Repstad 1999, s.95)   
 
2.2 Intervjuer med barn  
 
Motivet med intervjufrågorna är att vi vill försöka synliggöra och kartlägga de undersökta 
barnens åsikter då de lyssnar på de båda utvalda böckerna. Innan vi började med de intervjuer 
som skulle ingå i den egentliga undersökningen som skulle presenteras i uppsatsen behövde vi 
prova på hur en intervjusituation kunde upplevas. Både för egen del, men även för att se hur 
våra intervjufrågor kunde mottas av barn. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att det 
kan vara en fördel att ha provat intervjufrågorna på ett eller flera barn innan man påbörjar den 
egentliga intervjuserien. Annars kan det vara svårt att veta hur en fråga uppfattas av barnen. 
Eventuellt kan man bli tvungen att formulera om några av frågorna. (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000, s.31) Vi genomförde en pilotintervju med två barn på nio och tio år, båda 
med svensk bakgrund. De är något äldre än de barn som förekommer i studiens senare 
intervjuer, men vi ansåg att åldersskillnaden inte var så stor mellan barnen i pilotintervjun och 
de barn som vi senare planerat skulle ingå i undersökningen att det skulle bli någon märkbar 
skillnad i svaren de gav. I pilotintervjun observerade vi att några av våra frågor fick helt andra 
svar än vad vi själva hade tänkt. Barnen lade fokus på andra händelser i boken än vad vi hade 
gjort. Förutom att kontrollera hur våra frågor kunde uppfattas av barn hade vi andra orsaker till 
att genomföra pilotintervjun och den blev mycket lärorik. Bland annat upptäckte vi fördelen 
med att ha en bandspelare för barnen pratade gärna samtidigt och det var omöjligt att hinna 
anteckna alla deras kommentarer. Att skriva ner intervjun i sin helhet direkt efter att den var 
färdig visade sig också vara gynnsamt av den anledningen att alla våra tankar och idéer som 
dök upp vid intervjutillfället annars troligen skulle ha glömts bort. Det kändes också viktigt att 
utnyttja de spontana reflektioner vi fick av intervjun, som exempelvis hur barnen resonerade 
när de svarade, vilka frågor de reagerade speciellt på, svar som vi inte hade väntat oss, et 
cetera.  
 
Doverborg och Pramling Samuelsson menar att det inte handlar om missuppfattningar från 
barnens sida då de inte svarar så som vi trott. Det är ju så att barnen uppfattar och förstår 
utifrån sina erfarenheter. Det grundläggande är inte rätt eller fel svar utan istället vad barnet 
förstått och därefter uttrycker. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.49) För att inte 
skapa osäkerhet hos barnet bör man undvika att ställa ledande frågor (ibid., s.37). Aidan 
Chambers har bland annat skrivit Böcker inom oss – om boksamtal.  Han är en före detta lärare 
som istället blivit barn- och ungdomsförfattare och han kommer med några viktiga synpunkter 
som vi anser är värda att reflektera över. Enligt Chambers borde ordet ”varför” i en 
barnintervju vara bannlyst, det kan vara ett hämmande ord för barnet. Istället ska man använda 
frasen ”tell me” vilket går att översätta till ”berätta för mig” eller ”jag undrar”. Det viktiga med 
en följdfråga är att inbjuda barnet till att fortsätta boksamtalet. (Chambers 1998, s.60-63)  
 
Det är betydelsefullt att relationen mellan intervjuare och barn blir positiv redan från början. 
När vi är på skolan och presenterar oss för barnen har vi för avsikt att informera dem om vad 
intervjuerna går ut på. Det är viktigt att visa respekt för barnen och deras känslor. Under själva 
intervjuerna kan det mycket väl hända att barnet inte orkar samtala mer. Då måste den vuxne 
respektera det och till exempel föreslå en fortsättning nästa dag. Som en avslutning av intervjun 
kan barnet uppskatta att få lyssna på en del av det inspelade samtalet. (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000, s.28-29) 
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Denscombe menar att när man intervjuar barn är det viktigt att ha tillstånd av målsman, då 
barnen inte är myndiga (2000, s.142). Vi har, enligt lärarnas önskan, skickat information hem 
till elevernas föräldrar som en upplysning om vad vi skall göra. 
 
2.3 Urval av respondenter 
 
Denscombe ger råd om hur informanter kan väljas till intervjuerna. Antingen kan valet ske 
medvetet utifrån att personerna har en speciell kunskap om något som behövs klargöras, eller 
så kan typiska personer bli utvalda för undersökningen och de ska då motsvara en större grupp. 
Alternativt kan man utse personer med motsatta uppfattningar i det ämne som ska dryftas. 
(Denscombe 2000, s.142) Intervjupersonerna ska ha relevant information att tillföra rapporten 
(Repstad 1999, s.67). I det här fallet har vi för avsikt att intervjua ett visst antal lågstadiebarn 
med invandrarbakgrund och lika många barn med svensk bakgrund. Dessutom ska de helst ha 
varit närvarande vid de två tillfällena som vi läser de båda böckerna. Annars är det ingen 
speciell kunskap i sig som barnen behöver ha, utan endast åsikter, tankar och känslor kring 
böckerna och läsning i allmänhet. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson finns det en 
speciell utvecklingsgång i barns tänkande. Den är knuten till de erfarenheter som ett barn 
hunnit införskaffa. Dessa erfarenheter får stor betydelse för hur barnet tänker. Barn har alltså 
nått olika långt i tankeutvecklingen beroende på vad de erfarit kring det aktuella ämnet. 
(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.12)  
 
Eftersom vi inte känner något av barnen sedan tidigare får vi till stor del förlita oss på våra 
iakttagelser vid högläsningen samt lärarnas kännedom om barnen. De båda lärarna är ombedda 
att ta beslut om vilka barn vi ska få ställa våra frågor till. Vi har också betonat att det är viktigt 
för studien att det blir en relativt jämn fördelning av invandrarbarn och barn med svensk 
bakgrund. Det har ingen betydelse för vår del om alla invandrarbarn kommer från samma klass 
eller vice versa, bara det då vägs upp så att den andra klassen representerar de övriga barnen.  
 
2.4 Styrkor och svagheter med intervju som metod 
 
Vi diskuterade både sinsemellan och med vår handledare hur intervjuerna skulle utföras. Då vi 
bestämde oss för att båda skulle vara med vid alla intervjuer, insåg vi att det troligen skulle 
kännas bättre för barnen om de fick göra intervjun två och två. Repstad skriver att svarsper-
sonen kan känna sig ensam, det blir en två- mot en-situation och att de intervjuade kan känna 
sig mer trygga i grupp (1999, s.83, 85). Denscombe hänvisar till D Lewis som menar att de 
intervjuade ger fylligare svar, de kompletterar varandras åsikter och/eller bemöter dem (2000, 
s.136-137). Barn som intervjuas i grupp kan se att det finns olika sätt att tänka när de får höra 
sina kamrater prata och reflektera kring ett ämne (Doverborg & Pramling Samuelsson, s.30). 
En nackdel med att genomföra intervjuer med flera respondenter samtidigt är att det kan finnas 
en person som är mer benägen att prata än en annan som kanske inte alls får komma till tals. 
Barnen intar troligen gärna sina vanliga roller, till exempel den pratglade och den tyste. Det är 
då viktigt att den som intervjuar vänder sig till det barn som är mer tystlåtet. (Denscombe 2000, 
s.136-137; Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.30)  
 
En eventuell nackdel med att göra intervjuer kan vara att man aldrig vet om det de intervjuade 
säger med säkerhet är sant. Eftersom det i detta fall handlar om känslor och vi är olika som 
personer, finns det inget sätt att se sanningshalten i de intervjuades svar. (Denscombe 2000, 
s.157) Människor glömmer lätt händelser och inte minst känslor och åsikter som de hade förr. 
Men det största problemet med att intervjua någon om något som hänt i det förflutna är att man 
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minns genom ett filter av tankar och tänkesätt som kommit långt efter det att händelserna 
inträffat. (Repstad 1999, s.81) 
 
2.5 Vi som intervjuar 
 
Det är inte enbart respondenterna utan även vi som intervjuar som är viktiga för intervjuns 
kvalitet. Denscombe skriver att de intervjuade kan svara olika beroende på hur de uppfattar oss 
som ställer frågorna. Svaren vi får kan bero på vår personliga identitet, vår ålder, kön, och 
etniska bakgrund. (Denscombe 2000, s.138-139) Det är faktorer som inte går att dölja, men vi 
är medvetna om att de svar vi får och de intervjuades beteende i en viss utsträckning kan bero 
på oss. I det här fallet när vi har med barn att göra kan både vår åldersskillnad, samt det faktum 
att många av respondenterna har en annan etnisk bakgrund än vad vi har, vara omständigheter 
som i hög grad påverkar de svar vi får. Båda författarna till denna uppsats har svensk bakgrund 
vilket både kan påverka uppsatsens resultat och kanske framför allt de intervjuades svar i 
kommande undersökning. Våra tolkningar kommer att bli subjektiva eftersom vi tolkar det vi 
får veta efter våra referensramar och kunskaper. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, 
s.54)  
 
2.6 Högläsning som metod 
 
Chambers skriver i Böcker omkring oss - om läsmiljö att om någon tycker om att läsa och är 
förväntansfull inför läsandet av en bok kommer personen troligen att uppleva läsningen som 
positiv medan lästvång, plikt och yttre krav sannolikt kommer att leda till att läsaren tycker att 
läsningen är tråkig (1995, s.21). Ett bra sätt att väcka barnens intresse för boken kan vara att 
läsa ett stycke ur den högt (ibid., s.70). I vårt fall har vi bestämt oss för att läsa hela böckerna 
högt för barnen eftersom vi vill undvika att de ska känna ett lästvång. I Böcker inom oss - om 
boksamtal skriver Chambers att det är en helt annan upplevelse att få lyssna på boken än att 
läsa den själv. Han anser att den stora fördelen med högläsning är att det tar lika lång tid för 
alla och att man inte är beroende av barnens vilja i samma utsträckning. (Chambers 1998, s.94) 
 
2.7 Iakttagelser vid de tre biblioteken 
 
Vi ser vissa likheter mellan de iakttagelser vi har genomfört på de tre biblioteken med metoden 
att observera. Denscombe skriver bland annat att observationer görs ute på fältet i verkliga 
situationer (2000, s.165-166). Vi har genomfört tre iakttagelser på stadsbiblioteket, barnens 
skolbibliotek samt på filialbiblioteket i barnens närområde. Där har vi huvudsakligen tittat på 
vilka böcker som står framme till skyltning för tillfället på barnavdelningarna. Med skyltning 
menar vi de böcker som biblioteket ställer fram i biblioteket på exempelvis boksnurror eller på 
bokhyllor som är särskilt utformade för visning av böcker. Framför allt har vi sett efter om de 
skyltade med böcker med invandrarmotiv som huvudhandling. Då vi gjorde vår iakttagelse 
granskade vi inte bestånden på biblioteket i övrigt beroende på att denna del av undersökningen 
inte är särskilt stor, det var också därför vi har valt att benämna det ju iakttagelse och inte 
observation. De situationer som observeras skulle ha utspelat sig oberoende av 
undersökningen, poängen är att studera det som normalt sett inträffar. Därför är det viktigt att 
som forskare försöka att inte störa den naturliga miljön då undersökningen genomförs. 
(Denscombe 2000, s.165-166) Det är också anledningen till att vi valt att samtala spontant med 
bibliotekarier på filial- och stadsbiblioteket som befann sig vid biblioteksdisken för tillfället.  
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2.8 Beskrivning av skolan  
 
Skolan är enligt vår åsikt en förhållandevis ”vanlig” kommunal skola i en relativt stor stad där 
både barn med svensk bakgrund och barn med invandrarbakgrund följer undervisning. Skolan 
ligger i en stadsdel som, enligt vår kännedom, har många invandrare som bosatta och den första 
kontakten togs genom att vi skickade ett brev samt delar av vår uppsats till rektorn (se bilaga 
C) på denna låg- och mellanstadieskola. Efter några dagar, då rektorn hade fått brevet och 
förhoppningsvis hunnit sätta sig in i det ringde vi till denne. Rektorn tog i sin tur kontakt med 
personal som kunde tänkas låta oss intervjua barn i deras klasser. Slutligen gav två klasser 
positivt besked, en förstaklass och en kombinerad första- och andraklass. Klasserna hade både 
barn med svensk bakgrund och barn med invandrarbakgrund. I en broschyr vi fick av rektorn 
om skolan står det att cirka en tredjedel av barnen på skolan har svensk bakgrund och två 
tredjedelar har invandrarbakgrund. Som vi har nämnt tidigare (se 1.7) utvecklas inte dessa 
begrepp i broschyren, utan de är underförstådda. På skolan, som är en låg- och mellanstadie-
skola med fritidshem och särskola i samma byggnad, studerar cirka tvåhundrafemtio elever. 
Skolbiblioteket beskrivs mer ingående i kapitel 5.6.1.  
 
2.9 Den empiriska undersökningens genomförande 
 
2.9.1 Förberedelse för intervjuerna  
 
Då rektorn på skolan tagit del av materialet delegerades uppgiften till bibliotekarien på skolan 
som i sin tur tog kontakt med oss efter ett par dagar. Bibliotekarien avtalade en tid då vi fick 
träffa två lärare på skolan. De undervisade i en förstaklass och i en kombinerad första- och 
andraklass. I den sistnämnda klassen kom vi överens om att det bara skulle vara barnen i andra 
klass som skulle få ta del av böckerna. Det skulle på så vis bli en mindre grupp barn och 
därmed enklare för dem att koncentrera sig på vår högläsning. Vi kom överens med de båda 
lärarna om att läsa böckerna på onsdagen och torsdagen under vecka åtta. Till vårt förfogande 
hade vi då en timme per dag i vardera klassen. Vi bad även lärarna att fundera ut vilka barn 
som skulle fungera bäst att intervjua tillsammans. Vi poängterade att det var viktigt för oss att 
barnen kände sig trygga i varandras närvaro så att inte intervjuerna skulle bli misslyckade på 
grund av att personkemin barnen emellan inte stämde. 
 
Repstad skriver att sex till åtta intervjuer är bra att börja med, för att sedan eventuellt ta 
ställning till om det behövs fler. Om man intervjuar för många kan analysen bli ytlig och då är 
det inte längre en kvalitativ forskning som genomförs. (Repstad 1999, s.69) Därför bestämde vi 
oss för att intervjua sexton barn, vilket innebär sammanlagt åtta intervjuer. Vi har efter 
konsultation med vår handledare kommit fram till att det är lagom för en uppsats av denna 
storlek. Eventuella bortfall kan förstås inträffa exempelvis på grund av sjukdom eller att en 
intervju misslyckas. Av den anledningen är vi beredda att göra fler intervjuer om det skulle 
behövas. 
 
Chambers skriver att tidsuppehållet mellan själva läsningen och samtalet om boken måste vara 
lagom. Detta innebär att berättelsen ska ha hunnit sjunka in och barnen ska ha hunnit fundera 
lite kring historien. Två veckor efter att någon tillgodogjort sig en bok är för lång tid. Risken 
finns då att barnen kan ha glömt viktiga detaljer i böckernas handling. (Chambers 1998, s.96-
97)  Intervjuerna bör alltså inte börja förrän ett par dagar efter det att barnen hört oss läsa 
böckerna och sedan vara genomförda inom två veckors tid. 
 
Denscombe menar att plats och tid redan bör vara förbestämt med intervjupersonen (2000, 
s.143). Vi valde att en av oss skulle ställa frågorna under intervjuns gång, medan den andre 
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skulle anteckna och sköta bandspelaren. Fördelen med bandspelare, anser Denscombe, är att 
den får med allt som sägs. Nackdelen är dock att den inte får med känslor och uttryck. Därför 
kan det vara en poäng att även anteckna för att få en miljöbeskrivning och på så sätt även 
redogöra för emotionerna som intervjupersonerna kan uttrycka. Detta för att ge en mer verklig 
bild att intervjun och det blir en bra hjälp för det egna minnet. (ibid., s.145)  
 
2.9.2 Högläsningen och barnintervjuernas genomförande  
 
På onsdagen i vecka åtta började vi i båda klasserna med att läsa den kortaste boken, Fripas-
sageraren.  Vi läste varsin bok eftersom det var enklare att koncentrera sig på en bok och läsa 
in sig på den så pass grundligt att vi inte behövde läsa innantill. Vi valde att starta med 
Fripassageraren med ett antagande att den skulle vara mer lockande att lyssna på för barnen 
eftersom den inte hade många sidor och innehöll färgglada bilder. Vid andra tillfället läste vi 
den längre boken, Olivia från Bolivia, med färre bilder och då upptäckte vi att den krävde 
högre koncentration från barnen. Det gällde särskilt för sjuåringarna. Barnen gav en del 
kommentarer och ställde frågor som handlade om böckerna under högläsningen. Vi försökte 
undvika att svara på dem eftersom vi ville att barnen skulle tänka själva inför intervjuerna och 
inte önskade ge dem ledande svar. Åldern på de intervjuade barnen varierade mellan sex till nio 
år, majoriteten av dem var sju eller åtta. I förstaklassen lyssnade sexton barn på böckerna. Där 
blev det vissa bortfall på grund av att några barn hade koncentrationssvårigheter. Det hände att 
barn fick lämna klassrummet av olika anledningar under högläsningsstunden. Då boken Olivia 
från Bolivia lästes vid det andra tillfället fick barnen lov att rita under tiden. Detta för att de 
annars hade svårt att sitta stilla. I andraklassen var endast åtta stycken närvarande vid första läs-
tillfället och tio vid det senare, men där satt barnen tysta och lyssnade uppmärksamt på böck-
erna. Ibland påpekade barnen för oss att vi hade glömt att visa en bild för dem då vi läste. 
Likaså reflekterade något barn över att en av bilderna i boken var samma som den på 
framsidan. Vi märkte också under högläsningen att många barn, som såg ointresserade under 
själva läsningen, ändå ville se bilderna. Då vi hade läst klart i klasserna fick vi responsen att 
barnen gärna ville bli intervjuade och även de som inte hade lyssnat bad att få bli utvalda.  
 
På fredagen i vecka åtta, samt onsdagen, torsdagen och fredagen i vecka nio genomförde vi 
sedan intervjuerna. Vi intervjuade två barn från ena klassen tidigt på morgonen. Nästa intervju 
fick oftast verkställas med några minuters uppehåll från den första på grund av barnens schema 
och tillgång till rum att vara i. Vi tog oss an varsin intervju per dag och såg till att de blev ner-
skrivna och sammanfattade. Som tidigare nämnts spelade vi in intervjuerna på kassettband som 
finns förvarade i våra respektive hem. Emellanåt var det väldigt svårt att höra vad som sades på 
bandet och det var en stor fördel att vi dessutom hade anteckningar. Den som förde 
anteckningar hade dessutom skrivit ner en del om barnens kroppsspråk, såsom nickningar och 
huvudskakningar, som ju inte hörs på bandet. Det blev fyra intensiva dagar för vår del, men det 
kändes viktigt att skriva ner allting så fort som möjligt, för att inte glömma bort viktiga detaljer.  
 
2.9.3 Genomförande av iakttagelser och samtal med personal på de tre biblioteken 
 
De övriga undersökningarna bestod av tre iakttagelser på bibliotek. Vi besökte dels skol-
biblioteket, dels barnavdelningen på stadsbiblioteket och även den på ett filialbibliotek i 
närheten av barnens skola för att få en uppfattning av beståndet av barnböcker med invand-
rarmotiv. Anledningen till valet av just dessa bibliotek är för att det är tre bibliotek som barnen 
har tillgång till och de skiljer sig åt storleksmässigt. Skolbiblioteket och filialbiblioteket ligger i 
barnens bostadsområde, medan det är långt från skolan till stadsbiblioteket, tillräckligt för att 
ett lågstadiebarn inte ska kunna ta sig dit själv. Vi tyckte ändå det var intressant att ha med 
stadsbiblioteket i undersökningen då vi ville göra en jämförelse mellan biblioteken i 
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kommunen angående tillgängligheten av barnböcker med invandrarmotiv.  Vi frågade de 
bibliotekarier som arbetade i disken på filial- och stadsbiblioteket för tillfället om deras 
uppfattning om barnlitteratur med invandrarmotiv samt bad att få veta hur utlåningsfrekvensen 
var för de två utvalda böckerna. Utöver det hade vi ett mer utförligt samtal med bibliotekarien 
på barnens skola där vi bland annat frågade henne om vilken uppfattning hon hade av 
barnlitteratur om invandrare. Anledningen till att de två samtalen med personalen på de större 
biblioteken blev spontana var att vi egentligen bara hade för avsikt att få en väldigt ytlig bild av 
bibliotekens bestånd av barnböcker med invandrarmotiv. Eftersom den tredje delen i syftet är 
underordnat ville vi inte att samtalen skulle ta för mycket tid i anspråk, därav valet av denna 
metod. 
 
2.10 Metod för analys  
 
För att systematisera barnintervjuerna och göra en uppdelning för att kunna jämföra svaren 
valde vi att gå efter Repstads rekommendationer för en analys.  Först läste vi igenom intervju-
anteckningarna för att få idéer och förslag på kommande upplägg. (Repstad 1999, s.106) Sedan 
jämförde vi de anteckningarna med uppsatsens frågeställning för att försöka urskilja vad som 
skulle kunna vara intressanta sammankopplingar för uppsatsen. För att kunna systematisera 
svaren efter intervjumanualen lades svaren i ett kuvert för varje fråga, det vill säga, svaren på 
fråga tre placerades i ett kuvert märkt med en trea. För att kunna hålla reda på vilket barn som 
hade svarat vad, kodade vi barnen efter kön, intervjunummer, ålder samt en bokstav för varje 
elev. Pojken Anton fick då PA71; Pojke A på sju år i intervju ett. (ibid., s.108)   
 
Barnen svarade ofta på en fråga då vi ställde en annan. Exempelvis då vi kom in på deras 
biblioteksvanor kunde de börja prata om bra böcker som biblioteket tillhandahöll och där 
svaren kanske skulle passa bättre in under en fråga om deras kriterier på en bra bok. Det 
försökte vi ta hänsyn till vid uppdelningen så att frågor och svar tydligt stämde överens. I det 
första skedet, då intervjuerna kategoriserades, var utgångspunkten lagd på frågeställningarna. 
Senare ändrades det till en mer tematisk indelning efter barnens svar. Vi har försökt arbeta efter 
hur barnen förhöll sig till våra frågor. Tanken med redovisningen av analysen är att den tydligt 
ska återge hur barnens svar stämmer överens med den tidigare forskningen, samt presentera 
likheter och skillnader mellan respondenternas svar där de går att urskilja. Repstad menar att en 
välgjord kvalitativ analys ger nya insikter och att detta kan göras via precisa begrepp och en 
givande typologi. Den behöver inte återge hela verkligheten men ska försöka förenkla och 
framhäva olika drag i en företeelse. I verkligheten finns det sällan renodlade fall i typologin. 
(Repstad 1999, s.109)  
 
2.11 Metoddiskussion 
 
Uppsatsen tog sin början med en tanke om att intervjuerna med de barn som hade invandrar-
bakgrund personligen skulle ha upplevt flykt- och integrationssituationen. Det visade sig dock 
bli svårare än vi trott att få tag i barn som passade in på den beskrivningen. En av orsakerna 
kan ha varit att vårt tillvägagångssätt att få tag i respondenter att undersöka. Hade vi valt att gå 
till exempelvis en flyktingförläggning hade vi förmodligen fått tag i barn som haft likartade 
erfarenheter som de två utvalda böckerna skildrar. Men av flera anledningar valde vi bort det 
alternativet. Dels på grund av troliga språkförbistringar mellan oss och barnen, dels skulle de 
barnen vara mitt i processen och själva integrationen skulle fortfarande ligga framför dem. 
Således valde vi att koncentrera oss på barn vars föräldrar är uppvuxna i andra länder. Vi antar 
att de barn som är uppvuxna i en familj med annan etnisk bakgrund än svensk, lever med en 
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annan kultur i sin vardag som andra högtider eller att man pratar ett annat språk än svenska i 
hemmet.  
 
Ett annat sätt att få kontakt med barnen hade varit att genomföra studien på filialbiblioteket, 
vilket på sätt och vis hade varit fördelaktigt eftersom intervjuerna då hade ägt rum i en 
”naturlig miljö”. Men eftersom vi både skulle läsa två böcker inklusive att intervjua sexton 
barn ansåg vi att det var enklare att vända sig till hela skolklasser. På det här viset fick vi 
dessutom möjlighet att samtala med skolans bibliotekarie och det var positivt med tanke på att 
alla de undersökta barnen regelbundet besökte skolans bibliotek. Anledningen till att 
skolbibliotekariens svar har fått mer tyngdpunkt än de andra samtalen är att skolbiblioteket var 
det som barnen besökte mest.  
 
Karaktären på den tredje delen i syftet skiljer sig något ifrån de övriga två. Våra möjligheter att 
söka svar på den tredje delfrågan är beroende av andra metoder än intervjuerna med barnen. Vi 
har valt att genomföra iakttagelser och samtal med personal på de tre berörda biblioteken. 
Frågan är mer konkret än de två första delfrågorna och för att få ett mer korrekt svar som ringar 
in frågan anser vi att vår valda metod är den mest ändamålsenliga. Det är möjligt att det finns 
ännu bättre sätt att besvara den tredje delfrågan, men eftersom vi inte kommer att lägga fokus 
på denna del i uppsatsen anser vi att vårt metodval är tillräckligt motiverat.  
 
Iakttagelserna är tänkta som ett komplement till intervjuerna för att få en större förståelse för 
barnens svar snarare än en undersökning i sig. Från början var det tänkt att skolbibliotekariens 
uppfattningar skulle få större utrymme än vad de senare fick i uppsatsen, men på grund av 
tekniska problem med bandspelare samt att vi inte fick ut så mycket som vi ville av samtalet, 
valde vi att ge hennes svar mindre utrymme. Istället har vi gjort en jämförelse mellan de tre 
bibliotekariernas utsagor och därefter ännu en jämförelse med barnens svar för att försöka 
urskilja om respondenternas uppfattningar om barnböcker med invandrarmotiv skilde sig åt. 
Anledningen var att vi ville se i vilken utsträckning barn vill läsa böcker med invandrarmotiv 
och om sådana böcker är tillgängliga på biblioteken.  
 
Samtalen med bibliotekarierna på stads- och filialbiblioteket var spontana på så vis att vi inte 
hade bokat någon tid med dem och frågorna skedde direkt över utlåningsdisken. Vi hade heller 
inget färdigt frågeformulär, följaktligen kunde vi ha fått ut mer av samtalen med dem. Deras 
bakgrund hade varit intressant att veta mer om. Likaså vilket förhållande de hade till 
avdelningen med barnböcker på biblioteket. Skolbibliotekarien hade vi bokat tid med och vi 
var mer förberedda på att ställa frågor till henne. 
 
Ingen av oss författare till denna uppsats har någon stor vana av att genomföra intervjuer och 
metoden har varit en utmaning för oss att använda. Det var besvärligt att veta vilka svar som 
skulle följas upp och även hur följdfrågorna skulle lyda. Några av frågorna som vi ställde till 
barnen var viktigare än andra4, men svaren på dessa frågor fick inte alltid det utrymme de 
borde ha fått. Detta kunde bero på att barnen hade svårt att svara på frågan vilket försvårade för 
följdfrågor. Tyvärr upptäcktes bortfallet först efter intervjuernas slutförande, vilket gjorde att 
svaren inte kunde kompletteras. Som Doverborg och Pramling Samuelsson mycket riktigt 
påpekade var balansgången svår mellan att låta de intervjuade tala fritt och att samtidigt 
försöka styra frågorna (se 2.1). Många gånger berodde bortfall av svar från barnen på att vi inte 
är några fullfjädrade intervjuare. En del av de tips som Doverborg och Pramling Samuelsson 
gav försökte vi genomföra under intervjuerna, som till exempel att vända oss speciellt till de 
                                                 
4 Se Bilaga A, Intervjumanual till barnen. De frågor vi ansåg viktigare än andra i intervjuerna med barnen var 
framför allt fråga 4, 6, 7, 9, 12, 15 och 18. 
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tysta barnen för att få dem att prata (se 2.4). De tipsade även om att man skulle respektera ifall 
barnen ledsnade och erbjuda dem att fortsätta nästa dag (se 2.2). Ibland mot slutet av 
intervjuerna, kunde vi märka att barnen tröttnade, de gav då mycket kortfattade svar. Men 
barnen uttryckte aldrig öppet att de ”tappat sugen” och av den anledningen blev det inte 
aktuellt att avbryta någon intervju. Då intervjuerna var slutförda lät vi barnen få lyssna till 
bandupptagningen, även det var en rekommendation från Doverborg och Pramling Samuelsson, 
och att lyssna till sig själva var något de upplevde som roligt (se 2.2). Repstad skriver att 
analysen lätt kan bli ytlig om man intervjuar för många (se 2.9.1). Efter åtta intervjuer med 
sexton barn var vi nöjda. Intervjuerna skilde sig mycket åt då respondenterna inte alltid var lika 
talföra. Det är skälet till att vi har använt oss av några intervjuer i större utsträckning än andra. 
Det var de intervjuer som vi genomförde sista dagen som vi ansåg var mest användbara. Det 
kan ha berott på att intervjutekniken förbättrats efterhand eller berodde det helt enkelt på 
barnens personligheter. Som vi tidigare nämnt (se 2.9.1) anser Chambers att intervjuerna helst 
skall genomföras inom två veckor efter tillgodogörandet av en bok och vår upplevelse var att 
barnen kom ihåg vad vi läst för dem.  
 
Den litteratur vi valt till uppsatsen har med största sannolikhet påverkat och färgat vårt resultat. 
De författare vi utsett till teorikapitlet skriver om läsning och det kan tyckas märkligt att vi 
väljer att lägga fokus på dem eftersom de undersökta barnen inte ska läsa böckerna själva. De 
barn som är duktiga på att läsa kanske hade velat läsa böckerna själva, men å andra sidan 
kanske de barn, speciellt de som gick i första klass, inte hade orkat eller kunnat läsa så mycket 
och därför inte tagit till sig boken. Möjligtvis föreligger en större risk att koncentrationen 
brister då man lyssnar till en bok, men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Vi har efter 
bästa förmåga försökt att kritiskt granska och motivera våra val till metod, teori och 
litteraturbakgrund samt förkastat det som vi inte ansett relevant för vår uppsats. De övriga val 
som vi gjort kommer också att influera på uppsatsen och den slutliga presentationens utseende, 
men det är en faktor som inte går att undvika.  
 
2.12 Litteratursökning 
 
Vid val av litteratur till vår uppsats har vi tittat närmare på några kriterier som Denscombe 
nämner i samband med om kvaliteten på de dokument man använder. Till största delen består 
våra skriftliga källor av böcker. Denscombe menar att böcker och deras utgivare kan vara svåra 
att bedöma vad gäller anseende. Man kan ta hjälp av vissa saker för att göra den bedömningen. 
Om man känner till förlaget sedan tidigare, så kan det vara lugnande, likaså om utgivaren är ett 
universitetsförlag. Då ger det en tillförsikt om att boken har akademisk kvalitet. Har boken 
tryckts i flera upplagor, talar det för att den har något värdefullt att säga eftersom det tyder på 
att efterfrågan är stor efter boken i fråga. (Denscombe 2000, s.189-190)  
 
För att hitta den utvalda litteraturen började vi med att leta igenom högskolans bibliotekssam-
ling där vi både sökte i katalogen samt försökte hitta direkt i hyllor där det kunde tänkas finnas 
relevant material. Vi letade också i Libris databas samt fulltextdatabaser som Academic search 
elite där vi hittade några artiklar som var intressanta för oss. Eftersom en av oss är bosatt i en 
annan stad än Borås har vi letat material i den stadens bibliotek. Vi har framför allt letat inom 
områdena litteraturvetenskap, bibliotek och invandrare, språkvetenskap samt inom ämnet 
pedagogik. Vi fick också adekvata förslag på litteratur i magisteruppsatser som behandlat 
liknande teman. De sökord vi framförallt har använt oss av i vår sökning är invandrare, invand-
rarbarn, identitet och läsutveckling. Senare använde vi även orden bibliotek och barnbibliotek i 
kombination med ovanstående ord.  
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Vi har fått många användbara råd från vår handledare bland annat om hur vi skulle hitta 
lämpliga böcker att läsa för barnen. För att hitta passande litteratur till kapitlet som beskriver 
vår metod fick vi goda tips i kursen vetenskapsteori och forskningsmetoder, dessutom har vi 
använt annat kursmaterial från kollegium tre. På vårt etappseminarium fick vi många 
användbara idéer, bland annat till teorikapitlet där vi läste in oss på fler olika teoretiker innan vi 
valde vilka teorier som vi skulle presentera närmare i uppsatsen. På seminariet fick vi även 
uppslag om att skriva mer om lekar och barns identitet. Till det hittade vi litteratur genom att 
söka på Libris där vi fick tips på dels bra litteratur och dels bra signum att leta på i biblioteket.  
 
Den utvalda litteraturen visar vilka områden vi tycker är huvudsakliga för ämnet i uppsatsen. 
Vi är medvetna om avsaknaden av facktidskrifter där vi kanske kunde ha hittat mer aktuellt 
material. Det material vi valt till vår uppsats är, enligt vår bedömning, inte särskilt 
kontroversiellt och de forskare och författare som förekommer anser vi är auktoriteter inom de 
områden som tas upp. Vi valde att avvakta med att titta i tidskrifter för att först hitta relevant 
material i böcker. Eftersom vi fann det underlag vi sökte efter och ansåg oss nöjda med det 
materialet och tyngdpunkten i uppsatsen ligger på intervjuer betraktar vi materialinsamlingen 
som tillräcklig.  
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3. TEORI 
 
I vårt syfte har vi lagt fokus på de två första delarna, där barnen och deras svar kommer i 
centrum. Teorin kommer således primärt att centreras kring de delarna. De första delarna 
handlade dels om att undersöka om intresset för barnböcker med invandrarmotiv varierar med 
läsarens etniska bakgrund och dels om hur innehållet i två barnböcker med invandrarmotiv tas 
emot av barn med svensk respektive invandrarbakgrund, med hänseende på identifikation. 
Enligt oss förutsätter detta att våra respondenter har någon läsvana och intresse av böcker. 
Därför har vi huvudsakligen valt teoretiker som forskar inom det litteraturvetenskapliga 
forskningsfältet samt vad som kan motivera till läsning. Joseph A Appleyard arbetar som 
engelsklärare och undervisar på Honors program på Boston college. Han har skrivit boken 
Becoming a reader: the experience of Fiction from Childhood to adulthood. Louise M 
Rosenblatt är professor emerita of English education vid New York University där hon under-
visar och forskar i litteraturvetenskap. Hon är författare till boken Litteraturläsning: som 
utforskning och upptäcktsresa. I de båda böckerna som författats av Appleyard och Rosenblatt 
har vi funnit information rörande läsaren och texten samt den påverkan läsning kan ha på 
människor. Appleyard skriver dessutom en hel del om hur barn, generellt sett, identifierar sig 
med gestalterna de läser om. Vi anser att båda författarna har relevanta synpunkter som går 
ihop med ämnesvalet och vår uppfattning är att deras forskning kan bli intressant att koppla till 
barnens utsagor. För att komplettera deras teorier anser vi att Gunilla Ladbergs jämförelse 
mellan invandrarbarns och barn med svensk bakgrunds läsning kan vara av intresse. Hon är fil 
dr i pedagogik och har skrivit boken Barn med flera språk – Tvåspråkighet och flerspråkighet i 
familj, förskola, skola och samhälle. Chambers förekommer under samma rubrik och han 
diskuterar i Böcker inom oss – om boksamtal kring hur man kan motivera någon till läsning.  
 
Den sista delen av vårt syfte är att studera tillgängligheten av barnböcker med invandrarmotiv 
vid några bibliotek och vi betraktar den inte som lika väsentlig i uppsatsen. Denna del ses mest 
som ett komplement och möjligen kan den ge en fingervisning om vilken tillgänglighet de 
undersökta barnen har till böcker med invandrarmotiv. Avsikten är att lägga tyngdpunkten på 
de första delarna i vårt syfte och av den anledningen kommer inte den här sista delen att 
förekomma alls i teorikapitlet. 
 
3.1  Joseph A Appleyard 
 
Appleyard skriver i Becoming a reader om hur människor blir läsare. Han tycker sig ha upp-
täckt att det finns möjlighet att se hur en läsare reagerar på litteratur om man fördjupar sig i 
deras psykologiska utveckling i kombination med det sätt deras kultur lär dem att läsa. 
Appleyard fokuserar på den transaktion som uppstår mellan läsaren och texten, speciellt de 
förändringar som sker inom läsaren. Det finns flera faktorer som formar läsaren som indivi-
duell bakgrund, utbildning, social grupptillhörighet och kulturell skillnad, et cetera. Men 
bakom dessa omständigheter verkar det finnas olika kapaciteter och förväntningar som fram-
träder i enlighet till ett regelbundet mönster som påverkar det sätt som man läser då man växer 
från barndomen till vuxenliv. (Appleyard 1994, s.2-3)  
 
Man kan inte tala om läsare utan att diskutera vilken form av litteratur de föredrar. Många 
vuxna tycker att barnböcker handlingsmässigt sett kan verka enkla, men barn lär sig att hoppa 
över de tråkiga bitarna och fokuserar istället på den handling som för boken framåt. Läsning för 
barn mellan sex till tolv år har två primära funktioner. Dels är det ett verktyg för att samla och 
organisera information om hur den omgivande världen är konstruerad. Dels är det ett sätt för 
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barnet att utforska en inre värld, särskilt då det blivit lite äldre. (Appleyard 1994, s.59-61) 
Böckernas enkla handling gör att barn mellan sju-tolv år enkelt kan förstå och identifiera sig 
med karaktärerna. Det finns olika roller som läsaren intar beroende på vilken ålder man är i. 
Barn i skolålder vill läsa om hjältar. De har börjat förstå hur den riktiga världen fungerar, men 
anser att sagovärlden är mer organiserad och är en värld att kunna fly in till, uppleva saker i 
och bli involverade i. (ibid., s.14) Barn är beroende av att kunna identifiera sig med en viss 
sorts hjälte (ibid., s.17). Läsning är en färdighet som hela tiden utvecklas och något som skolan 
gärna uppmuntrar. Men den fokuserar också på identifikation, den smarta eller starka hjälten är 
en förebild som barn gärna läser om. Att läsa påhittade historier i den åldern är att tillfredställa 
behovet av att föreställa sig en viktig kompetent och initiativrik person som kan lösa problem i 
en förvirrande värld. (ibid., s.59) I den här åldern kan barnen inte tolka texterna utan använder 
dem endast för att bli underhållna alternativt förkasta böckerna (ibid., s.18). Appleyard gör 
generaliseringar av vad barn i åldern sju till tolv år vanligtvis läser. Dels uppskattar de böcker 
där de kan upptäcka den värld de lever i. De kan exempelvis handla om naturen, djur, vuxnas 
sysselsättningar och hur saker och ting fungerar. Dels läser de också äventyrsböcker av olika 
slag. Strukturen och grundtankarna i denna typ av böcker har fler likheter än olikheter. De 
gemensamma faktorerna i dem kan säga oss mycket om på vilket sätt barn i denna ålder läser 
berättelser. (ibid., s.60)  
 
3.2 Louise M Rosenblatt  
 
Rosenblatt fokuserar sig på processen av samspel mellan läsare och text (2002, s.5). Litteratur 
kan ge oss utlopp för våra känslor oavsett vilken form av litteratur vi talar om. Ett verk är 
endast bläckfläckar på ett papper tills läsaren förvandlar det till något meningsfullt. (Rosenblatt 
2000, s.35) Läsning är en komplex process som Rosenblatt menar är en ”mer eller mindre 
organiserad upplevelse i fantasin” (ibid., s.35). I litteraturen kan vi leva oss in i andra 
människor och sätta oss in i upplevelser och äventyr, vi får känna på drifter som hat och våld 
vilket vår kultur underkuvar (ibid., s.44). Rosenblatt menar att läsarens reaktioner på texten är 
beroende av olika omständigheter och tidpunkter i läsarens liv och ingen kan därför förutsäga 
vilken text som kan vara väsentlig för personen i fråga. Det går heller inte att efterlikna det sätt 
på vilket en människa tar till sig en text i den stund den läses. Läsning av samma text kan 
nämligen uppfattas på skilda sätt av oss om vi läser den vid olika tidpunkter. Det som bland 
annat kan påverka är personlighetsdrag, minnen av tidigare händelser, nuvarande behov och 
intressen, en särskild stämning för stunden och ett särskilt fysiskt tillstånd. (ibid., s.39, 43-44) 
 
Rosenblatt anser att de förväntningar och värderingar en människa skapar sig bland annat 
härstammar från den individuella personligheten och de idéer och attityder som finns i det 
omgivande samhället. Beroende på en människas familjemässiga, sociala och etniska bakgrund 
kan man ha helt skilda uppfattningar om samma företeelse. (Rosenblatt 2002, s.121) Men trots 
att människan har dessa olika bakgrunder och uppfattningar har vi ändå en unik egenskap, den 
att kunna identifiera oss med andra. Fastän vi inte kan likställa oss med alla gestalter har vi 
ändå förmågan att kunna gå in i andras beteende och känslor. De förmågor och erfarenheter 
som finns i läsarens personlighet och sinne kommer att styra det gensvar som ett verk får. Det 
måste finnas en koppling mellan det som läses, läsarens tidigare erfarenheter och dennes 
känslomässiga mognad. (ibid., s.47-48) Det unika i transaktionen mellan läsare och text beror 
på att båda parter har socialt upphov och sociala verkningar. Det vill säga, om både författare 
och läsare vore helt unika och inte alls lik andra individer, skulle det inte kunna uppstå någon 
kommunikation mellan läsaren och författarens text. Många upplevelser delar vi med andra 
som död, kärlek, födsel och barndom. Människor är sociala och finns i nätverk som grupperas 
efter faktorer som exempelvis ålder, kön, yrke eller vilket land man kommer ifrån. (ibid., s.37) 
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Därför är det är viktigt att belysa litteraturen både i form av den sociala biten och av den 
estetiska. Det finns ingen motsägelse mellan dessa båda aspekter utan man måste se båda i sitt 
sammanhang. Ett föremål kan ha mer än en betydelse, det kan både ge en estetisk 
tillfredställelse och samtidigt ha ett socialt upphov med sociala verkningar. (ibid., s.33-34) 
 
3.3 Motivation till läsning 
 
Gunilla Ladberg skriver om barns motivation till att vilja börja läsa. Många svenska barn lär sig 
tidigt att lära sig läsa. Deras erfarenhet är att det är en spännande och viktig kunskap. De 
upplever texter av olika slag långt innan de börjar skolan, namnskyltar i förskolan, barnböcker 
och serietidningar, et cetera. Men i många andra kulturer läser man inte för barnen utan har 
istället en berättartradition. I omgivningen finns kanske inte reklam, skyltar, böcker och 
tidningar. I en sådan miljö blir läsning inte något som barnen ser som viktigt. Kanske tycker de 
mer att det är motigt och ansträngande att lära sig. (Ladberg 2003, s.182) Chambers tar upp 
något som han kallar för världen-till-texten och menar att det är utomlitterära mönster som kan 
komma läsaren till hjälp utifrån. Händelser, personer eller språk jämförs med händelser, 
personer och språk i läsarens egen verklighet. Genom att jämföra boken med verkligheten 
upptäcks något om båda världarna eller om en av dem. Läsaren kan också använda detta för att 
jämföra texter och huvudpersoner med varandra och på så vis skapa en bättre förståelse för 
karaktärernas agerande. (Chambers 1998, s.22-23) 
 
3.4 Jämförande sammanfattning 
 
Gemensamt för ovan nämnda författare är att de sätter läsningen i fokus fast på olika sätt. 
Rosenblatt och Appleyard väljer i sina undersökningar att lägga koncentrationen på läsaren och 
texten. Appleyard anser att man inte kan prata om en läsare utan att se vad han eller hon läser. 
Rosenblatt menar att vi kan leva oss in i texter och de har olika påverkan beroende på vart i 
livet man står. Appleyard försöker få fram ett mönster som finns hos alla läsare och menar att 
man utvecklas som läsare, att man tar in böcker på olika sätt beroende på hur gammal man är. 
Rosenblatt menar något liknande då hon säger att det finns en interaktion mellan läsare och 
text. Läsaren är inte en passiv mottagare utan läser aktivt och får olika emotioner av boken 
beroende på i vilken situation i livet man befinner sig i. Chambers åsikter påminner om 
Rosenblatts då han pratar om världen-till-texten vilket innebär att läsaren aktivt jämför boken 
med sin omvärld och kan dra paralleller däremellan. Han menar att det utgör en hjälp för 
läsovana läsare. Båda två tar upp de sociala aspekterna kring läsning och diskuterar kring 
läsarens bakgrund. Ladberg tar också upp skillnader i läsarens bakgrund men skiljer sig något 
från övriga då hon jämför läsning mellan olika kulturer. I västvärlden och framför allt i vårt 
land anses läsning vara något självklart och viktigt. Det uppfattas som en brist att inte kunna 
läsa och skriva. Ladberg påpekar att det synsättet inte gäller för världen i stort och speciellt inte 
i de länder där den muntliga traditionen förekommer mer frekvent än i västvärlden.  
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4. TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 
 
I detta kapitel skildras vad vi anser vara ett relevant fundament för våra intervjuer. Eftersom 
våra respondenter är i sju-åttaårsåldern har vi i hög grad fokuserat oss på texter som berör barn 
i förskole- och lågstadieålder. Vad har den empatiska förmågan för betydelse för deras 
möjligheter till identifikation och vad har lek och läsning för betydelse? Vi beskriver också 
kännetecken för en barnbok. Därefter följer ett stycke om hur bibliotek kan bemöta barn. 
Stycket är utvalt för att synliggöra ett, vad vi anser, eftersträvansvärt arbetssätt för 
bibliotekarier. Fem förutsättningar beskrivs för att bibliotekarier ska kunna samarbeta med 
lärare eller andra yrkesgrupper som arbetar med barn för att främja barns intresse för böcker.  
 
4.1 Om barn i förskole- och lågstadieålder 
 
I boken Bildglädje & läslust skriver Susanna Ekström och Britt Isaksson bland annat om sex-
åringars beteende och särdrag. Barn börjar i den här åldern att intressera sig för vad som händer 
runt omkring dem. De är inte bara intresserade av nuet utan också för det som händer ”långt 
borta” och ”för länge sen”. (Ekström & Isaksson 1997, s.5) Vid sex års ålder börjar också barn 
kunna formulera sig i abstrakta förhållanden via språk, symboliska illustrationer, ordlekar, 
fantasi och lekar, samt kreativt skapande. De kan både uppfatta och uttrycka sig bildmässigt om 
omvärlden. Språket har utvecklats vilket gör att barnen kan prata om känslor och tankar på ett 
mer mångsidigt sätt som de gärna nyttjar. Barnen kan börja använda språket som ett verktyg i 
lekarna och det blir ett sätt att kunna göra sig oberoende av det konkreta.  Författarna jämför 
sexåringar med sjuåringar och menar att det sker ett utvecklingssprång mellan dessa åldrar, 
men att variationerna mellan barns olika utveckling är stora och att individens 
uppväxtförhållanden är av stor betydelse. Skillnader i barns mognad kan leda till konflikter i 
barngruppen. Vissa barn kan ha svårt att se situationer i leken ur någon annans perspektiv och 
kan endast hålla sig till sin egen rollfigur. (ibid., s.10-11) Thorson skriver om Piaget och 
hänvisar till Piaget och Ann-Marie Weils undersökning ”The development in children of the 
idea of the homeland and of relations with other countries”. Thorson refererar till Piagets 
teorier där han skriver om utvecklingen av barns förmåga att förstå och kunna sätta sig in i 
andras situation, exempelvis människor av annan bakgrund än dem själva. De flesta barnen i 
Piagets undersökning under åtta år var fortfarande obekanta med skillnaden på sitt eget 
hemland kontra andra länder. Piaget menar att det är först i elvaårsåldern barnen kan känna 
tillhörighet med sitt land och förstå etnicitet och språk. (Thorson 1987, s.227, 229) Förskole-
barn tänker varken positiva eller negativa tankar om sitt land då de ”inte har förmåga att 
frigöra sig från sin egocentricitet och affektivt förstå andra verkligheter, som befinner sig 
utanför den egna individuella och begränsade referensramen” (ibid., s.228). 
 
4.2 Barn, empati och identifikation  
 

Empatisk förmåga är att kunna leva sig in i en annans situation och förstå hur 
denne andre har det. Med empatisk förmåga kommer också prosocialt 
beteende, att agera och handla utifrån sin inkännande förmåga. (Öhman 1998, 
s.9) 

 
Margareta Öhman som är legitimerad barnpsykolog har skrivit boken Empati genom lek och 
språk. Hon menar att det ligger på vuxnas ansvar att se till att barn utvecklar sin empatiska 
förmåga (1998, s.10). Det är viktigt med empatiska förebilder som barnen kan identifiera sig 
med och som står barnet nära (Öhman 1998, s.42-43). Barn tänker på samma ”existentiella 
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dilemman” som alla andra, men utifrån deras egna erfarenheter och förutsättningar (ibid., s.46-
47). Barnens identitetsupplevelser börjar när de är små då de försöker läsa av mamman och 
inom den relationen utvecklas barnet. Då barnet blir äldre utvecklas identitetsbyggandet till att 
verka både till andra vuxna och till sina kamrater. (ibid., s.74-75) Det är viktigt att barn får 
utveckla sin sociala kompetens i barngrupper då gemenskapen mellan barn stärks och det 
verkar positivt för barnens identitetsupplevelse (ibid., s.59). Barn lär sig att identifiera sig med 
hjälp av andra barn och deras känslor även om det kanske inte alltid kommer till uttryck. 
Öhman beskriver fenomenet ”smittan” och menar att ”»smittan« har en ton av gemensam 
aktivitet –lek” (ibid., s.35). Barnet är receptivt och socialt och kan snabbt fånga upp signaler 
från andra och göra det till en lek för att kunna dela händelsen med andra. Öhman tar upp 
exempel på fenomenet som då ett barn börjar banka med skeden i bordet och andra barn genast 
tar efter vilket utgör en förenad manifestation. Ett annat exempel kan vara då en hel barngrupp 
kan påverkas av en känsla, som av ett barn som gråter, och brista ut i en klagosång. Barnet kan 
uppfatta och identifiera känslan hos en annan, men inte hålla distans till den, utan grips av 
sympati. (ibid., s.35)  
 
4.2.1 Lekens betydelse för barn och deras utveckling  
 
En del av vår förförståelse grundar sig i en uppfattning att leken är ett av de uttryckssätt som 
barn har där de visar förmåga att identifiera sig med andra. Därför har vi valt att presentera 
olika lekstadier i barns liv där de utvecklar sina möjligheter till identifikation med andra. Vi 
redovisar nedan teorier från olika auktoriteter och vi fokuserar avsnittet på två av dem, 
nämligen Jean Piaget och Alexej Nikolajevitj Leontjev. Deras teorier beskrivs i Kent 
Hägglunds Lekteorier samt boken Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion där framför 
allt Espen Jerlang, men även Suzanne Ringsted, har skrivit de aktuella kapitlen.  
 
Piaget menar att människan föds social vilket innebär att hon har en medfödd förmåga att vara 
nyfiken och att kunna imitera för att leva med andra. Men för att barnet ska utvecklas till att bli 
människa krävs det att det finns andra människor i ett skapat samhälle, runt barnet som barnet 
kan efterlikna för utvecklande av olika färdigheter. Att kunna leva sig in i andra, menar Piaget, 
är dock inte något som är medfött utan något som ska utvecklas. (Jerlang 1999, s.232-233) Det 
är under sin förskoleperiod som barnen utvecklar lekar, de uppkommer från barnets egna behov 
och innehållet är verklighetens beståndsdelar (ibid., s.256). Leontjev anser att leken är en 
dominerande verksamhet i förskoleåldern. Leken är någonting som inträder som en 
sysselsättning hos barnet först när det blivit medvetet om de vuxnas handlingar. (Hägglund 
1989, s.40) Leken återspeglar barnets omgivning vilket kan exempelvis innebära samhälleliga 
strukturer, produktionsförhållanden, familje- och boendeförhållanden samt medier. Allsidighet 
präglar leken, vissa är individuella och går inte att upprepa medan andra har traditioner. 
Leontjev anser att lekverksamhetens innehåll är verklig för barnet. Innehållet hämtas från 
barnets verkliga liv och inte från dess fantasivärld. Fantasi är däremot nödvändig eftersom 
barnet måste ha förmåga att kunna låtsas i sin lek. Leken är en aktivitet som sker av egen fri 
vilja. Allsidighet präglar barnens lekar och vissa lekar har traditioner. (Jerlang & Ringsted 
1999, s.306-307) Enligt Leontjev har leken betydelse för barnet i den bemärkelsen att det lär 
sig att fungera i sin sociala omgivning. Samarbeta, lära sig att kompromissa, styra sitt eget 
beteende och underordna sig ett större mål är lärdomar barnet tillägnar sig genom leken. 
(Hägglund 1989, s.41) Piaget menar att barnet är den som styr över leken, vilket är viktigt, 
eftersom de vuxnas värld kan vara svår att förstå. Där kan barnet anpassa verkligheten till sig 
själv utan tvång eller ingrepp. Leken ger möjlighet att bearbeta intryck, problem, motsättningar 
med mera som barnet möter. Dessutom ges barnet fler färdigheter och handlingsmöjligheter 
och det utvidgar sin förståelse för omvärlden. (Jerlang 1999, s.240)  
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4.2.1.1 Lekstadier i barns liv 
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson är fil dr och lektor i psykologi och pedagogik vid Högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm. Hon skriver i boken Lek för livet att det första steget mot förmågan 
att låtsas är den ömsesidiga imitationen som spädbarn och vuxna samspelar genom. Det andra 
steget tas när barnet efterliknar vad någon annan gjort tidigare. Låtsasleken börjar med att 
enskilda handlingar sker på låtsas. Barnet återger sina egna handlingar, men de är lösryckta ur 
sitt vanliga, bestämda sammanhang. Bäst sker handlingarna efter tre års ålder då barnet med 
rörelser och tal kan låtsas allt som har med den aktuella leken i fråga att göra. (Knutsdotter 
Olofsson 1987, s.55-57) Fantasi gör det möjligt för barnet att öka sitt verksamhetsfält. Då 
barnet leker är fantasi och verklighet ett och samma, men då barnet inte leker är de två klart 
åtskilda. (ibid., s.68-69)   
 
Enligt Piaget är symbolleken den lek som kommer först i barnens liv. Barnet börjar kunna 
utföra låtsashandlingar och föreställa sig sådant som inte är påtagligt i tid och rum. Med tiden 
utvecklas lekarna till rollekar där barnet leker att det är en helt annan person. Rolleken hjälper 
barnet att se verkligheten ur andra perspektiv än det egna Symbolleken hela tiden finns kvar i 
lekarna, men ju mer barnet lär av sin omvärld desto mer verklighetsskildrande blir deras rollek. 
Efter hand är barnet så anpassat till verkligheten att det inte behöver symbolleken för att förstå 
sin omvärld. Då barnet är mellan sju till elva år är det regellekarna som dominerar. Denna form 
av lek medför en förmåga hos barnet att inse att man själv inte alltid har rätt och en anpassning 
till andra människor blir därmed möjlig. (Hägglund 1989, s.32-34) Under denna period 
utvecklas barnets förståelse till att det kan bygga på abstrakta och logiska tankesätt. 
Möjligheterna finns för att kunna fungera som en självständig person med egna åsikter. Detta 
är en utveckling som fortsätter i vuxenlivet. (Jerlang 1999, s.264) Leontjev menar att det inte är 
någon större skillnad mellan rollekar och regellekar av den anledningen att det finns regler i 
alla rollekar. Man måste följa de oskrivna regler som gäller för den rollen man tillskrivits i 
leken. I alla regellekar finns roller, fast det rör sig om fantasiroller som deltagarna är mer eller 
mindre medvetna om att de har. (Jerlang & Ringsted 1999, s.309) Leken är en bra förutsättning 
för empati och är starkt sammanbunden med språkutveckling. Leken blir social i förskolan och 
barnen får där möjlighet att pröva andra roller för att kunna leva sig in i andras situation. 
(Öhman 1998, s.18) Knutsdotter Olofsson menar att vid fyra-fem år kan barnet skapa 
låtsaskamrater och då barnet kan låtsas att det är någon annan har det tagit steget att fullt ut 
kunna delta i rollek med andra (1987, s.55-57). Lekens innebörd återspeglar vad barnet har för 
erfarenheter i verkligheten, från berättelser och filmer med mera. Rollerna är först och främst 
familjeroller, därefter kommer klichéartade karaktärsroller och sist fiktionsroller. (ibid., s.70) 
Knutsdotter Olofsson hänvisar till Garvey som menar att lekrollen är den som kommer först i 
barnens liv och att de då leker de vuxna som de träffar i vardagen som föräldrar eller dagis-
personal, eller lekar som exempelvis mamma, pappa, barn. Karaktärsrollerna kan vara yrken 
som polis och läkare eller cowboyslekar medan fiktionsroller är de som är tagna från filmer 
eller teveprogram. (ibid., s.62) 
 
Ekström och Isaksson skriver att sexåringar börjar sätta de vuxnas handlande i centrum i sina 
lekar. Lekarna påminner allt mer om verkligheten och barnen kan sätta upp egna regler för hur 
leken ska gå till. (Ekström & Isaksson 1997, s.6) Barn mellan fem och åtta år behöver en slags 
”lekram” som de kan fantisera innanför, hitta på företeelser, skifta och förbättra. Ramen hålls 
ihop av vissa faktorer som exempelvis teveprogram och filmer som i sin tur kan bygga på litte-
raturen. Dessa lekar utökas alltmer efter ålder och blir allt mer varierande. (ibid., s.3)  
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4.3 Kännetecken för en barnbok  
 

En barnbok skall handla om barn eller någon figur som barn kan identifiera sig 
med, vara lättläst, inte för tjock och helst ha många bilder. De här böckerna 
finner man också i bokhandelns och bibliotekets barnavdelningar. (Kåreland 
2001, s.25)   

 
Lena Kåreland som är docent i litteraturvetenskap och undervisar i barnlitteratur har skrivit 
Möte med barnboken: Linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur. I den skriver 
hon om teman i barnböcker.  Hon menar att efter sextiotalet kom böcker med en mer ingående 
verklighets- och karaktärsskildring än tidigare. Ämnen som tidigare var tabubelagda som 
exempelvis könsroller, åldrande, sjukdomar, sexliv och döden togs nu upp även i barnböcker. 
(Kåreland 2001, s.101-102) Thorson beskriver också barnbokens utveckling och menar att 
statusen på att skriva barnböcker har förändrats och det märks genom att utgivningen av denna 
typ av bok har ökat markant. Olika anledningar till denna ökning kan vara faktorer som skola 
för alla samt bättre ekonomi att köpa böcker både i hemmet och för bibliotekens del5. I 
barnböckerna har det funnits olika inriktningar beroende på tidsandan, som exempelvis krig, 
politik, sexualitet, uppror mot tidigare generationer, med mera. Dessa inriktningar har satt sin 
prägel på barnböckerna. (Thorsson 1987, s.15-17) Barnboken hade tidigare en ”pedagogisk 
tvångströja” till skillnad från idag då barnböckerna anses vara litteratur som kan värderas och 
debatteras utifrån estetiska och konstnärliga bedömningsgrunder (Kåreland 2001, s.12). Vivi 
Edström har genomfört en studie i prosaberättarens teknik inom barnlitteraturen som 
presenteras i Barnbokens form: en studie i konsten att berätta. Hon menar att det ofta före-
kommer kortare meningar, mer ordförklaringar och mindre miljöbeskrivningar i barnböcker än 
vuxenböcker. (Edström 1994, s.179) Hon frågar sig om barn har en egen fallenhet att erfara 
tillvaron med hjälp av bilder och liknelser (ibid., s.181)? Barn som på något sätt vandrar eller 
flyttar har varit och är vanliga handlingar i barnböcker (ibid., s.29). Böcker med motivet 
rymning handlar oftast om barn som rymmer och inte hela familjen. En flykt kan ses som en 
slags rymning och huvudpersonerna klarar sig nästan alltid. (ibid., s.37-38) Uppfattningen om 
vad barn vill ha och vad de skulle behöva läsa är inte beständig utan varierar i samma takt som 
synen på barn och omvärlden förändras (ibid., s.197).  
 
Thorson hänvisar till författaren Hans Peterson som menar att hans syfte med invandrare i 
barnböcker är att ge svenska barn en större förståelse och invandrarbarn en känsla av att inte 
vara ensam. Trankell är inne på samma spår och har, enligt Thorson en ”övertygelse om 
skönlitteraturens viktiga socialiserande funktion att skapa förståelse för andra människor” 
(ibid., s.51).  I det samtida mångkulturella Sverige har det blivit allt vanligare att gestalta 
minoritetsgruppers problem även i barnböcker. Ämnen som ofta tas upp är då hot om utvisning, 
problem inom invandrarfamiljen med generationsklyftor samt kulturkollisioner och olika 
värderingar. Just ”kulturella motsättningar” kanske inte är just huvudtemat i böckerna, men det 
blir allt vanligare att personer med utländsk bakgrund förekommer i barn- och ungdomsböcker. 
(Kåreland 2001, s.103-104)  
 
4.4 Barn och bibliotek 
 
Dr Marian Koren var 1998 verksam inom något som fritt översatt blir “Nederländska offentliga 
biblioteksföreningen” (NBLC) och hon har utgått från FN:s barnkonvention i sin artikel ” The 
right of the child to information and its practical impact on children’s library”. Hon menar att 

                                                 
5 Observera att detta är taget från hans avhandling som skrevs 1987 och att det antagligen har förändrats sedan 
dess. 
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det är viktigt att se barnen i samhället då hon säger att ”children’s rights are an integral part of 
human rights” (Koren 1998, s.1). Barndomen är socialt konstruerad och ett konstgjort 
fenomen. Historiskt sett har samhället inte fokuserat på barnen utan de har blivit bortglömda. 
Men barnet är en individ med rättigheter som vilken människa som helst. (ibid., s.2) Kåreland 
skriver att barndomen i Sverige brukar räknas från födseln fram till myndighetsdagen och att 
drygt en fjärdedel av landets befolkning räknas till denna kategori (Kåreland 2001, s.14). 
Dagens samhälle har också blivit en mötesplats för olika kulturer. Invandrarbarn är en grupp 
som ökar och allt fler barn i Sverige har föräldrar med utländsk bakgrund. (ibid., s.16)  
 
Koren skriver att barn bör få ta del och vara engagerade i det som händer i deras omvärld och 
menar att mänskliga rättigheter är faktorer som även bibliotek och bibliotekarier ska ta hänsyn 
till. Alla barn är värda respekt oavsett bakgrund och bibliotekarier, liksom vuxna i allmänhet, 
bör ändra attityd och lyssna på barnen, inta ett barnperspektiv. (Koren 1998, s.5-7) Barnen är 
bibliotekens största användargrupp och också de flitigaste kulturkonsumenterna överhuvud-
taget i samhället (Kåreland 2001, s.20). Av den anledningen bör bibliotekarier värna om barns 
rättigheter genom att erbjuda en variation av service och balansera programmet av bokläsning 
och information (Koren 1998, s.8). Både skola och bibliotek är viktiga för invandrarbarnens 
litteraturförsörjning. Kåreland och Koren menar båda att barnböcker bör köpas in även på 
andra språk än det inhemska (Koren 1998 s.8; Kåreland 2001, s.21). Invandrarbarn har speci-
ella behov av böcker som kanske mer lättlästa än andra (Kåreland 2001, s.21). Bibliotekarier 
ska ställa sig frågan vad barnen egentligen vill ha ut av sitt bibliotek och om de är nöjda med 
hur de blir behandlade där. Möter biblioteket barnens behov och intressen? (Koren 1998, s.10) 
 
4.4.1 Barnbibliotekariers verksamhet 
 
Kommande kapitel är egentligen avsett för skolbibliotek men vi anser att texten på ett 
föredömligt sätt kan beskriva utgångspunkter vi skulle önska att alla biblioteks barnavdelningar 
hade möjlighet att arbeta efter. I texten ”Skärholmen – bokprat och poesi i storstad” som finns i 
boken vid namn Ett läsande Norden – bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter beskrivs 
lämpliga förutsättningar för samarbete omkring läsning. Texten är skriven av Ulla Rönström 
som arbetar vid Skärholmens bibliotek i Stockholm. Hon menar att om lärare och bibliotekarier 
kan fungera som inspirationskällor för varandra så är det en bra början. Sedan ger hon förslag 
på fem förutsättningar som underlättar för samarbetet dem emellan. Den första förutsättningen 
som nämns är boken. De böcker som ska finnas tillgängliga för barnen på skolbiblioteket ska 
helst ha en stor spännvidd. Det vill säga allt från bilderböcker till tonårsromaner. Dessutom bör 
det finnas fler än ett exemplar av varje bok eftersom bästa kompisar ofta vill läsa samma bok. 
Dessvärre är anslagen för inköp till skolbiblioteken väldigt små och det leder till att 
ovanstående målsättningar ofta är svåra att genomföra. I områden där det finns många barn 
som har svenska som andraspråk är behovet av lättlästa böcker för olika åldrar stort. En bok 
som läsaren uppfattar som ”tråkig” är vanligen för svår för läsaren. Det konstateras, tyvärr, att 
utbudet av passande lättlästa böcker för barn som helhet är ganska klent. Fler roliga böcker 
behövs. (Rönström 2000, s.151) 
 
Den andra förutsättningen är bibliotekarien och biblioteket som denne arbetar på. Planeringstid 
är viktig för barnbibliotekarien. Då kan verksamheten förberedas och genomföras på ett bra 
sätt. För att få en översikt och därmed kunna berätta om de bästa böckerna krävs läsning av alla 
tänkbara barn- och ungdomsböcker. Det är också nödvändigt att det finns tid till läsning av 
facklitteratur som har med arbetet att göra om det inte finns annan möjlighet till fortbildning. 
Att hålla kontakt med skolor och lärare tar tid, likaså att planera författarbesök i flera klasser. 
Detta är sådant som görs förutom det sedvanliga bibliotekariearbetet, som att se över och 
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uppdatera bokbeståndet. Barnbibliotekariens arbetsuppgifter är vitala på arbetsplatsen eftersom 
de är medhjälpare till att skapa morgondagens läsare. Den tredje förutsättningen är läraren och 
skolan. Oftast är det biblioteket som tar initiativet till samarbete och bjuder in klasser. Om 
läraren är intresserad av att få till stånd ett fungerande samarbete brukar eleverna visa framsteg. 
Den fjärde förutsättningen är kontinuitet. Läraren ska helst vara villig att låta klassen besöka 
biblioteket ofta. Själva läsandet bör också få ta sin tid. Då får eleverna ett sammanhang i den 
bok de valt att läsa, få möjligheten att läsa ut den inom rimlig tid och få låna en ny bok medan 
läslusten är färsk. (Rönström 2000, s.151-152)  
 
Som femte och sista förutsättning, beskrivs arbetsplatsen, tiden och rummet. Ibland kan det 
vara bra att bibliotekarien tar med sig några böcker till skolan, men valmöjligheterna blir 
naturligtvis mycket mer begränsade för eleverna då i jämförelse med om de kommer till bibli-
oteket. En annan fördel med att barnen istället kommer till biblioteket, under schemalagd 
lektionstid, är att de lär sig hitta lättare på biblioteket och kanske även vågar sig dit under sin 
fritid. Slutligen rekommenderas att varje bibliotek bör ha ett avgränsat rum för bokprat och att 
en del av bibliotekariens arbetstid ska vara avsatt för läsning. (Rönström 2000, s.152) 
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5. RESULTAT 
 
Sammanlagt intervjuade vi arton barn varav två ingick i en pilotintervju. Det var en nioårig 
flicka och en tioårig pojke, båda med svensk bakgrund. Dessa barn kommer från samma stad 
som de övriga barnen, men inte från samma stadsdel. Pilotintervjun är inte inspelad på band 
men finns sammanfattad och utskriven. Det är också de barn som har namngivit uppsatsen då 
citatet var den första spontana kommentar vi fick på boken Fripassageraren som vi läste högt 
för dem. Efter att ha genomfört pilotintervjun fick vi ändra om frågorna markant inför den 
”riktiga” undersökningen, men den är för övrigt inte redovisad i uppsatsen. 
 
Vår undersökning genomfördes, som tidigare nämnts, på en skola i en relativt stor stad. Skolan 
ligger i en stadsdel där det bor många invandrarbarn men det är inget utmärkande med skolan i 
fråga. Den kan, enligt oss, representera ”en vanlig skola i Sverige”. Eftersom vi inte känner 
respondenterna som deltagit i vår uppsats personligen har vi fått lita på lärarnas omdömen om 
vilka barn som kunde tänkas vara lämpliga att intervjua angående de utvalda böckerna.  
 
5.1 Presentation av barnen 
 
Vid borträknandet av pilotintervjun har vi genomfört åtta intervjuer med sexton barn där vi inte 
medvetet har lagt särskild tonvikt på huruvida barnet går i första/andraklass eller är 
pojke/flicka. Däremot har vi försökt att uppnå en jämn fördelning på deltagandet av 
invandrarbarn och barn med svensk bakgrund. Tyvärr uppnåddes inte det eftersom det inte 
fanns så många barn med svensk bakgrund i båda klasserna som kunde koncentrera sig så pass 
mycket som lyssnandet under högläsningen krävde och dessutom hade varit närvarande vid 
båda högläsningstillfällena. Det är skälet till att vi valt att redovisa tre undantag (se fotnot nästa 
sida). Det märks ofta i intervjusvaren vilket kön respondenterna har och det är svårt att bortse 
från genusperspektivet av den anledningen. Efter diskussioner kring huruvida ålder och kön är 
intressant att presentera, har vi bestämt oss för att redovisa även dessa faktorer. Då vi 
genomfört intervjuerna insåg vi att barnens ålder och kön påverkade deras svar påtagligt. Bland 
annat märktes könsskillnader då de besvarade frågor om lek och åldern verkade ha betydelse 
för deras läskunnighet och hur koncentrerade de var. Men eftersom uppsatsen syfte är att se 
etniska skillnader i barnens svar är det den faktorn som ska ligga i fokus även om andra 
faktorer som har påverkat studien redovisas.  
 
För att klargöra barnens ålder samt vilka som intervjuades tillsammans redovisar vi barnen 
enligt nedan. Namnen är fingerade efter bokstavsordning och valda för att indikera vilka av 
informanterna som har utländsk bakgrund:  
 
Intervju 1: Anton & Bahman sju år 
Intervju 2: Carl & Debora åtta år 
Intervju 3: Emira & Fatima sju respektive sex år 
Intervju 4: Gabriella & Hassan åtta år 
Intervju 5: Iliana & Jasmina sju år 
Intervju 6: Krister & Leonora åtta år 
Intervju 7: Magnus & Niklas nio respektive åtta år 
Intervju 8: Olga & Pablo sju år 
 
De barn som vi fortsättningsvis presenterar som invandrarbarn är: Bahman, Debora, Emira, 
Fatima, Hassan, Iliana, Jasmina, Leonora och Pablo. Namnen är inte valda av hänsyn till 
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barnens ursprungsland.  De övriga barnen är de barn vi har valt att benämna som barn med 
svensk bakgrund.  
 
 1:a klass 2:a klass Summa: 
Pojke med svensk bakgrund 1 46 5 
Flicka med svensk bakgrund 17 1 2 
Svensk bakgrund 2 st 5 st 7 st totalt 
Pojke med invandrarbakgrund 2 1 3 
Flicka med invandrarbakgrund 4 2 6 
Invandrarbakgrund 6 st 3 st 9 st totalt 
 
Vi märkte en viss skillnad mellan barnen i första och andra klass då barnen i andraklassen 
lyssnade mer uppmärksamt på böckerna vid högläsningen och talade mer otvunget, både med 
oss och med varandra. I andraklassen var det endast åtta barn som hörde oss läsa båda böckerna 
och ett av de barnen ansåg läraren som olämplig att intervjua eftersom barnet troligtvis inte 
hade lyssnat på berättelserna, trots fysisk närvaro vid båda högläsningstillfällena. Istället valde 
vi Magnus som respondent trots att han endast hade hört Olivia från Bolivia (se fotnot). 
 
Några av barnens svar kommer vi att använda i högre utsträckning än de övriga barnen i 
kommande resultatredovisning. Barnen är Magnus, Niklas, Olga och Pablo. Av de barn som vi 
intervjuade upplevde vi att just dessa fyra barn gav svar som tydligt anknyter till den av oss 
ställda frågan. Olga hade många och långa svar på våra frågor och höll sig till ämnet. Olga och 
Pablo intervjuades vid samma tillfälle men de verkade inte alls påverkas av varandras svar. 
Tyvärr upplevde vi båda att Olga hade haft ännu mer att tillföra om hon inte blivit avbruten av 
Pablo vid ett flertal tillfällen. Pablo hade lättare för att sväva ut och prata om annat som 
intresserade honom mer, såsom filmer och dataspel. Ibland var intervjun med Pablo ganska 
svårtydd. Han talade tydligt och var språkligt lätt att förstå, men hans tankar löpte fritt och det 
var svårt att veta om han talade om verkliga omständigheter eller om händelser han sett på film 
eller upplevt då han spelat dataspel. Då vi lyssnat igenom bandet och skrivit ner vad pojken 
sagt fick vi ett intryck av att han faktiskt har upplevt krig och händelser som är krigsrelaterade 
och därför har vi valt att redovisa hans svar lite mer ingående, trots att vi inte alltid är säkra på 
hur stor tillförlitligheten i hans svar är. Tyvärr hade vi ingen möjlighet att tala mer med hans 
lärare som blivit sjukskriven, så vi kunde inte fråga närmare om hans bakgrund.  
 
Vi intervjuade Magnus och Niklas vid samma tillfälle. Pojkarna hade lätt för att prata med 
varandra och hjälptes åt under intervjun att föra varandras tankegångar vidare. De var varken 
blyga inför oss eller inför varandra. Magnus var tyvärr inte närvarande då vi läste Fripassage-
raren. Men enligt vår bedömning hade det inte så stor betydelse för han var med då vi läste 
Olivia från Bolivia och han lyssnade uppmärksamt då vi läste den boken. Dessutom hade han 
under veckan varit och lånat boken på biblioteket, vilket medförde att han kom ihåg den bra 
och hade många synpunkter och åsikter om det som vi frågade om.  
 

                                                 
6 Niklas hade en grekisk pappa och en svensk mamma. Han nämnde aldrig pappan som invandrare och det fanns 
heller inget annat i intervjun som indikerade att han skulle tillhöra kategorin invandrarbarn. Dessutom bodde han 
med mamman och verkade, enligt honom själv, inte träffa pappan ofta. En annan reservation vi har i samma 
kolumn är Magnus som inte var med då vi läste Fripassageraren. Men vi samtalade med hans lärare som menade 
att han ändå skulle ha något att tillföra intervjun. Dessutom hade han lånat och läst Olivia från Bolivia efter vår 
högläsning. 
7 Olga hade en mamma från USA, men då det är ett västerländskt land i fred och hon dessutom inte urskiljde sig 
från de övriga barnen med svensk bakgrund valde vi att benämna även henne som ett barn med svensk bakgrund.  



 34

Det finns också några intervjuer som vi av olika anledningar inte kommer att citera särskilt 
mycket. Det rör sig om intervjuerna med Emira, Fatima och Krister. Vi upplevde i intervjun 
med Emira och Fatima att vi endast fick ja- och nejsvar på våra frågor. Vi är inte heller säkra 
på att Emira rent språkligt förstod frågorna vi ställde. Hon höll oftast med Fatima. Krister var 
ganska förtegen i intervjun och svarade ofta ”jag vet inte”. Leonora som intervjuades samtidigt 
som honom hade ett mer ledigt tal. Intervjuaren vände sig ofta till Krister med sina frågor först 
av just den anledningen. Dessa är de skäl vi har för att inte citera ovan nämnda barn i någon 
vidare utsträckning. De kvarvarande barnen; Anton, Bahman, Carl, Debora, Gabriella, Hassan, 
Iliana, Jasmina och Leonora, förekommer i resultatredovisningen där vi anser att de har en 
speciell poäng med vad de säger. Debora var ganska tyst och hon höll oftast med pojken som 
intervjuades samtidigt i de svar han gav. Det är möjligt att hon hade pratat mer om hon 
intervjuats samtidigt med någon som var mer lik henne. Det kändes som om hon hade mer att 
tillföra än vad som nu framgick.  
 
5.1.1 Citeringspolicy   
 
Vid redovisningen av intervjumaterialet i kapitel fem kommer vi att använda oss av en hel del 
citat efter Repstads rekommendationer. Han anser att man hellre ska använda för många citat 
än för få och det finns ett flertal orsaker till att det skulle vara positivt, bland annat att läsningen 
blir mer spännande och samband mellan respondenternas begreppsvärld och uppfattningar 
synliggörs (Repstad 1999, s.121). Vi har velat ge en så levande bild av intervjuerna som 
möjligt. Vår avsikt har varit att återge exakt vad barnen sagt och förhoppningen är att deras 
yttranden inte ska upplevas som lösryckta ur sitt sammanhang eftersom det är angeläget att 
citaten är så autentiska och lojala som möjligt. Samtidigt har vi strävat efter att få flyt i texten 
och därmed har vi vävt in citaten under de rubriker vi ansåg lämpliga. Som vi tidigare nämnt 
svarade barnen ofta på en fråga då vi ställde en annan och det är viktigt att vara medveten om 
att det är vi författare av uppsatsen som tolkat deras yttranden och därefter placerat dem under 
rubrikerna. 
 
Nedan följer en närmare beskrivning av vårt tillvägagångssätt vid redovisningen av citaten. I 
början av kapitlen med barnens svar, citerar vi ofta någon av respondenterna som säger något 
vi anser är centralt för just det avsnittet. Citatet är centrerat i de fall där det endast är ett barn 
som citeras och vänsterjusterat där två barn förekommer. Vid ”kapitelcitaten” står alltid vem 
det är yttrat sig i citaten och de förklaras också i den löpande texten så att man ska kunna sätta 
respondenternas kommentarer i en kontext. 
 
I övriga fall kommer korta citat att finnas i texten för att inte göra allt för många 
styckesindelningar. I de fall då det är flera respondenter som pratar eller där vi har ställt 
följdfrågor har vi valt att göra radbrytning för att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna följa vem 
som säger vad. Våra frågor står inte i kursiv stil utan har märkts ut med ett talstreck -. Då långa 
citat förekommer från en respondent, har vi valt att sätta det för sig själv i eget stycke med 
indragningar från båda håll. Ibland behövs ytterligare förklaringar till tankegångar som kanske 
inte går att förstå i respondenternas svar. Då har vi skrivit en förklaring inom klammer 
tillsammans med ”vår anm.”.  
 
Eftersom bandspelaren inte alltid fick med vad som sades har vi inte kunnat skriva ut alla citat 
ordagrant. Det har vi markerat med tre punkter inom klammer […] där ord inte uppfattas och 
endast tre punkter … där barnen avbryter sig eller är tysta en stund för att sedan fortsätta prata. 
Då barnen lagt betoning på något har vi valt att skriva ordet med versaler. Ibland förekommer 
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grammatiska fel och liknande vilket beror på att vi försökt att återge respondenternas svar så 
exakt som möjligt och att de helt enkelt yttrat sig så som vi skrivit.  
 
5.2 Barnens läsintresse  
 
Eftersom uppsatsens fokus kretsar kring barns möjligheter till identifikation i de två utvalda 
böckerna ville vi som bakgrund undersöka barnens intresse av att läsa böcker i allmänhet. Ett 
antagande om att barnens olika läsintressen kan påverka deras svar om böckerna ligger till 
grund för frågorna om barnens läsvanor och kriterier de satte för en bra bok.  

 
5.2.1 Barnens läsvanor 
 

Mycket. Jag tränar hemma och matte. 
                                                                Bahman  

 
Barnen fick frågan om hur ofta de läste eftersom vi ville veta vilken vana de hade av att läsa 
och lyssna på böcker. De svar vi fick på frågan är inte lätta att redovisa eftersom barnen fritt 
fick tolka vad ”ofta” innebar. De flesta menade att de läste varje dag, ofta, ibland, någon gång i 
veckan eller liknande. En del barn räknade upp vad de helst läste, som Anton som gärna läste 
Kalle Anka-tidningar. Nedan följer ett citat från Leonora : 
 

i brukar ha tyst läsning i skolan. Så läser jag VARJE dag hemma. En tjock bok hos 
pappa och massa böcker hos mamma. Jag läser MYCKET. Jag fick Nicke Nyfiken igår 
och då ville jag läsa den, så jag läste lite och jag har en Bamse-bok hemma som jag 
brukar läsa och den lägger jag alltid under min kudde. Och så la jag Nicke Nyfiken där 
också för att bara jag skulle få läsa den.  

                         
Niklas resonerade kring tillgången på böcker och menade att han inte kunde läsa så ofta efter-
som de inte har så många böcker hemma. Han brukade istället läsa hos sin kontaktfamilj. De 
besökte dessutom biblioteket tillsammans.  Bahman berättade att han ”tränar hemma [på att 
läsa vår anm.] och matte”. Fatima påstod att hon kunde läsa ”det hära hela” [Fripassageraren 
vår anm.]. Debora ville helst att någon skulle läsa högt för henne även om hon själv hade 
högläsning nästan varje kväll för sin lillebror.  
 
5.2.2 Barnens synpunkter på ”bra böcker” 
  

Det är att man lär sig lite mer om fiskar…fisken han går och träffar andra 
fiskar och frågar hur det är, om det är bra och leva nere i havet, men han frågar 
aldrig hajar han aktar sig för dom. 

                                                                                     Niklas  
 
Vi ställde flera frågor kring böcker som barnen tidigare läst för att få en inblick i deras 
läsintresse. Dessa frågor är gemensamt uppställda i kapitlet eftersom flera av barnen kom in på 
ämnet under olika frågor. Fem av barnen med svensk bakgrund svarade att en bok ska vara 
spännande och likaså gjorde fyra av invandrarbarnen. Vi kan inte se några skillnader mellan 
hur pojkar och flickor svarade. Vårt intryck var att det som påverkade barnen mest var den 
person som de intervjuades med. Flera av barnen verkade tycka att det var besvärligt att svara 
på frågan om favoritbok eller favoritförfattare på grund av att ordet ”författare” var svårt för 
många att förstå. Många hade ett flertal böcker som favoriter och att välja någon upplevdes 
som svårt. Istället svarade vissa barn med genrer eller bokserier som de gärna läste. Vid flera 
tillfällen var barnen osäkra på vad boken eller författaren hette. Det är endast barnens svar som 
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är presenterade här och då är det barnens uppfattningar av titeln och inte alltid bokens verkliga 
namn som redovisas.  
 
Barnen fick ge kriterier för en bra bok och de flesta ansåg då att en bok skulle vara spännande. 
Andra ord som barnen använde sig av var rolig, med färg, sorglig, action, vänner, äventyr och 
fantasi. Carl nämnde att böckerna helst skulle handla om djur och han lånade gärna fakta-
böcker, medan Bahman tyckte att ”krigarböcker är bra”. Krister hade Sagan om ringen som 
sin favoritbok eftersom boken innehåller krig och han hade nyligen fått en atlas av sin farmor. 
Vi frågade honom om han visste var Bolivia låg och han svarade då tveklöst ”ja, i Afrika”. 
Dragonball var både Magnus och Hassans favoritbok.  Anton tyckte om Nalle Puh även om 
han nyligen hade lånat en hockeybok på biblioteket. Bahman gillade Pettson och Findus och 
berättade att hans pappa läste den hemma för honom varje dag. Bahman nämnde också att han 
brukade se Pettson och Findus på teve. Niklas informerade oss om boken Torsken som är en 
faktabok. Det han tyckte var bäst i boken citeras ovan. Han hade Pippi Långstrump som 
bänkbok och det som var bra med den boken var ”det är att man lär sig om man ska sova över 
och om man är ute och campar, om man åker på lägret”. När Niklas gick till biblioteket lånade 
han gärna Ludde-böcker för dem tyckte han VÄLDIGT mycket om. När vi frågade vad det var 
för bok svarade han:  
 

Det handlar om en sån kanin, när han lagar mat och hans vänner tar med sig 
massor av olika ingredienser som köttbullar, ärtor. Hans bästa vän är Nalle. 
              

Pablo sa angående sin favoritbok: 
”Ja, jag läser om krig med bilder på fast det är riktiga bilder. Såna där stora vargar som äter 
kött och det.” 
- Är det nån djurbok du har?  
”Ja, jag har också en sån där karta…den e så här tjock” [visar mellan tumme och pekfinger 
vår anm.]. […] ”Det handlar om hela jordklotet.”  
- Tycker du att den är kul att titta i?  
”Jaa, fast inte så kul. Fast det är spännande, de krigar och det.”  
Då vi frågade Pablo senare under intervjun vilka böcker som han tyckte om att låna på bibli-
oteket erkände han lite generad att ”jag gillar också lite Bamse”.  
 
På biblioteket lånade Olga gärna ”Gittan och gråvargarna och Gittan och dom dära älgarna 
som kommer dom gillar jag”. Debora menade att hon hade läst så många böcker att hon inte 
kunde komma ihåg någon speciell. Men senare under intervjun visade det sig att hon gärna 
letade efter ”kroppenbok”, det vill säga, böcker om kroppen då hon besökte biblioteket. 
Jasmina uppskattade att läsa om Madicken och fick medhåll av Iliana som också tyckte att den 
boken var bra. Iliana tyckte dessutom om att läsa Myrprinsessan medan Jasmina förde ett långt 
resonemang om en bok som hon hade hos sin mormor och som handlade om en flicka som 
ramlar av en häst. Hon förklarade att en bra bok skulle vara spännande och berättade i det 
sammanhanget varför just boken hos mormor var spännande: 

 
 Ah, den är ju spännande och så där… precis när det kommer något spännande så 
blir den andra sidan, så hoppar dom över det spännande för det kommer nåt nytt 
spännande så när man går till andra sidan är det samma sak, spännande och så när 
man vänder del så blir det ett annat spännande. Olika spännande men med samma 
bilder.  
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5.3 Barnens möjligheter till identifikation 
 
För att undersöka barnens olika möjligheter till identifikation har vi framfört frågor till dem om 
vilka som skulle tänkas känna igen sig i de två utvalda böckernas handling och om det är något 
specifikt i handlingen som de själva känner igen. Frågor om deras lekvanor ställdes eftersom vi 
antog att lekar troligen återspeglade sådant som barnen behövde bearbeta. Skulle det visa sig 
att de lekte mycket rollekar och andra lekar som krävde identifikationsmöjligheter skulle det 
kunna antyda att det var något som var betydelsefullt för dem.  
 
5.3.1 Barnens åsikter om vilka som skulle kunna identifiera sig i böckerna 
 

När jag kommer tillbaka brukar jag inte känna igen… de kommer tillbaka till 
samma land […] till exempel när vi har varit hos farmor och farfar och när vi 
kommer hem så känner jag mig lite annorlunda. 

                      Anton  
 

                                                
För att studera skillnader i barnens sätt att identifiera sig eller andra med en person ställde vi 
frågor om de hade kännedom om någon som kunde tänkas känna igen sig i böckernas innehåll. 
Vi kunde inte uppfatta några skillnader i barnens svar angående huruvida de trodde att några 
andra barn hade möjlighet att känna igen sig. De flesta av barnen trodde att många andra barn 
kunde känna igen sig, ingen av de intervjuade svarade nekande på frågan. Däremot var det tre 
stycken som sa att de inte visste, varav två var Olga och Pablo som intervjuades tillsammans. 
Till fyra av barnen, i två intervjuer, ställde vi frågan om barnen själva kände igen sig. Alla de 
tillfrågade svarade nej, men Magnus och Niklas kom att tänka på två barn vars pappa hade 
flyttat till ett annat land och menade att de barnen borde känna igen sig. Då vi ville ha en bättre 
förklaring till vad som hade hänt barnen förklarade Magnus: 
”Han [barnens pappa vår anm.] hade en annan tjej, skilde sig och åka till ett annat land […] 
Pappa blir bortrövad och försvann”.  
”Som min pappa”, säger Niklas. 
”...och min mamma”, fyller sedan Magnus i, 
”...men inte till ett annat land […] skilde sig med pappa, hitta en ny kille och […] saknar min 
pappa”. 
”Min mamma har också hittat en ny.” 
 
På frågan om vilka barn som skulle kunna känna igen sig hänvisade Anton, Carl och Magnus 
till kompisar. Anton trodde att två kompisar till honom kunde känna igen sig. Han berättade att 
kompisarna kom från Finland och Bosnien: ”X kommer från Finland […] han kan prata 
finska.” Carl menade att det var ”barn som reser från krig och sånt” som hade möjlighet att 
känna igen sig. Anton jämförde med sig själv när han yttrade sig som citatet direkt under 
rubriken lyder. Han upplyste oss om att han inte riktigt kände igen sig när han kom hem och 
fick i det sammanhanget frågan om han kanske hade varit borta jättelänge hos sina farföräldrar. 
Han berättade då att de var borta ett par dagar eller två veckor. Det framgick också att farmor 
och farfar inte bodde i hans bostadsområde, så familjen fick åka en bit för att komma till dem. 
Olga trodde först inte att så många skulle känna igen sig. Men sen ändrade hon sig och sa att 
”det är några som kommer från Irak och en massa olika länder som de skjuter och håller på 
i”. 
 
Gabriella fick frågan hur det skulle ha känts att flytta och hon svarade då:  
”Jobbigt.”   
- På vilket sätt hade det varit jobbigt? 
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 ”Jag har svårt att sova borta och så. Jag hade det förut […] och  så skulle jag inte vilja lämna 
min hund som jag har. Och mina två chinchillor.”  
- Skulle du göra som Fadi då? Gabriella nickade och skrattade: 
”Fast jag tror inte att mamma inte skulle ta med sig dem, för de klarar sig inte utan oss.”  

 
Vi frågade också barnen om de trodde att vuxna kunde tycka att det var jobbigt att flytta till ett 
annat land. Svaren vi fick skilde sig något mellan flickor och pojkar. Jasmina, Gabriella, Olga 
och Leonora tog upp hur jobbigt det skulle vara att behöva packa och bära väskor samt passa 
barn medan Hassan tänkte mer på andra faktorer som ekonomi och själva flykten. En tydlig 
skillnad märktes i intervjun med Gabriella och Hassan då Gabriella svarade på frågan om vad 
hon trodde att vuxna tyckte kunde vara jobbigt: 
 ”Att de måste fly från sina hem och så. De måste flytta och packa grejor”. Hassan fyllde i 
hennes svar: 
”Ja och pengar. Och komma dit till flygplatsen utan att bli skadade och hittade”.  
 
Krister och Iliana hade andra åsikter om vad vuxna kunde uppleva som jobbigt. Krister tyckte 
att det borde vara jobbigt att flytta från sina kompisar medan Iliana trodde att det kunde vara 
jobbigt att inte kunna språket. Niklas trodde, till skillnad från ovanstående barn, inte att vuxna 
hade det så svårt: 
”Det är nog barnen som tycker det är jobbigt, jag vill också ha min pappa hemma”. 
”Inte jag, jag vill inte ha kvar min mamma, för då skulle hon inte vara gravid nu…”, menade 
Magnus.  
Vi frågade Niklas vad han menade med att det skulle vara jobbigt för barnen:  
”Dom längtar, sen blir man van vid det...” 
”Som i Olivia, hon vill vara kvar i Sverige och inte tillbaka till Bolivia…”, fyllde Magnus i.  
 
Vi frågade Pablo om hans pappa skulle känna igen sig i böckerna eftersom han tidigare har 
berättat att pappan hade varit soldat i sitt gamla hemland, men Pablo upplyste oss då om att 
hans pappa var så bra att han ALDRIG skulle dö eftersom ”han går sån här jobb. Han är 
lärare. Han, han måste ge min pappa pistoler och gevär och det och sen börjar de kriga. Han 
krigar bara för Irak”. Senare berättar Pablo: 
 ”Hans [pappans vår anm.] mamma och pappa bor i Irak. Och de är inte bra att kriga”. Han 
trodde också att vuxna kunde uppleva det som ”jättejobbigt när de måste titta på teve och det”.  
 
Det är möjligt att Pablo då han talade om teven syftade på att det kunde vara jobbigt för vuxna 
att se nyheterna om vad som händer i hemlandet. Men det skulle lika gärna kunna vara 
någonting helt annat som var jobbigt med teven till exempel tekniska problem eller vad som 
helst. Tyvärr utvecklade vi aldrig frågan.  
 
5.3.2 Barnens egna möjligheter till identifikation i böckerna  
 

Vi åkte med båten och sen en gång vi sovde. Vi hade bilen och det var en sån 
parkering därnere. Det var roligt att resa. Vi reste till havet, min mamma och 
pappa också och min lillebror. Vi åkte till Bosnien. Det var bra. Jag har en 
kompis. Så har jag en kusin, som har en kompis. Vi lekte med honom. Vi 
pratade bosniska med honom. 

                 Bahman 
 
Vad gäller barnens egna möjligheter till identifikation i de två utvalda böckerna fick vi på 
denna fråga åtta svar varav fem från invandrarbarn och tre från barn med svensk bakgrund.  Det 
blev ett svinn på svar här och eftersom rubriken indikerar att barnen här haft möjlighet att 
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kunna svara på vårt huvudsakliga syfte så vill vi förklara varför frågan inte ställdes till alla 
respondenter. Frågan löd: kände ni igen er i huvudpersonerna någon gång och vad hände då i 
boken? Som stödord till frågan hade vi; gjorde/sa/kände huvudpersonen något särskilt. Ett 
flertal av barnen hade redan varit inne på ämnet, som synes under rubriken 5.3.1. Vi ansåg att 
de barnen redan svarat och därav valde vi att avstå från att ställa denna fråga till dem med risk 
för att upprepa oss. Det är möjligt att vi fått fler utläggningar av dessa barn och att de svarat 
ännu mer utförligt om frågan ställts till dem, men det är lätt att vara efterklok. Till åtta av 
barnen ställdes dock frågan och vid ett av de intervjutillfällena påstod Carl och Debora att de 
kunde känna igen sig då barnen i boken ”åkte på den där pulkabacken”. Övriga barn svarade 
att de inte kände igen sig, oavsett vilken bakgrund de hade. Olga gav ett mer utförligt svar:  
”Nej, jag har inte fått åka sådär fram och tillbaka. Fast jag har varit i Amerika. Det är enda 
landet jag har varit i”.  
I citatet ovan talade Bahman om en resa han gjort till föräldrarnas hemland. Han gav det svaret 
då vi ställde en annan fråga i intervjuformuläret. Det var Anton som talat en stund och 
diskussionen ledde så småningom fram till nyheter på teve och Stena-båten. Det var 
förmodligen det som fick Bahman att tänka på resan.  Carl och Debora var de enda som kände 
igen sig. De intervjuades vid samma tillfälle och vårt intryck var att Debora ofta påverkades av 
Carls svar. Så även denna gång då hon endast höll med honom.  
 
5.3.3 Barnens lekvanor  
 
Vi ville utforska om barnen hade för vana att leka lekar som var relaterade till identifikation på 
olika sätt, vilket ledde till frågor om barnens lekvanor. Att leka är något som vi antar att alla 
barn gör i den åldern och att det är i leken som barnen börjar kunna identifiera sig och sätta sig 
in i roller. I denna fråga såg vi mest skillnader mellan pojkar och flickor snarare än avvikelser 
som grundades i deras etniska bakgrund. Olga, Fatima och Emira sade sig leka med dockor och 
då framför allt med Bratzdockor medan pojkarna lekte Dragonball eller Sagan om ringen. Olga 
förklarade: 
”Nej, jag brukar mer leka…när jag leker med min kompis brukar vi antingen leka med dockor 
och såna grejer eller att vi är djur.” 
 - Fast det är ju någon annan då på nåt sätt…  
”Ja, fast med dockorna så… vi är ju oss själva för jag leker typ att för jag har en Bratz som är 
lik mig, för det är de dockorna vi leker med, för det har jag, då pratar jag med precis min röst 
och det jag har gjort förut, på riktigt. Vi har dem som att de är verkliga.”  
 
Gabriella berättade att hon och hennes bästis brukar prata hemlisar och att de inte längre leker 
att de är någon annan. Magnus och Niklas sa att de brukade leka Dragonball, Den blåa rubinen 
och Digemon. Niklas tyckte att ”det känns likadant som alltid” att vara någon annan. Pablo 
talade om att han och Anton brukade leka Sagan om ringen och att de då imiterar hjältarna i 
berättelsen. På frågan om hur det känns att vara någon annan svarade Pablo att ”det är bra…de 
hugger huvudet av en”. Förmodligen såg han det som positivt att han spelade någon annan 
eftersom han inte ville uppleva att bli halshuggen själv. 
 
5.4 Barnens åsikter om böcker med invandrarmotiv 
 
Vi ställde ett flertal frågor till barnen med utgångspunkt från de två utvalda böckerna, eftersom 
vi ville undersöka barnens intresse för böcker med invandrarmotiv. Vi frågade om barnen hade 
någon kännedom om böcker av liknande karaktär och om de ansåg att det fanns ett behov av 
fler böcker med invandrarmotiv. För att synliggöra hur barnens uppfattningar av omvärlden såg 
ut ställdes frågor med avsikt att ta reda på om barnen kunde sätta böckernas innehåll i 
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förbindelse med den faktiska verkligheten. Barnen fick också uttrycka sina åsikter om 
böckernas form och innehåll, samt om de kunde tänka sig att låna böckerna självmant. 
 
5.4.1 Barnens uppfattningar om behovet av liknande böcker 
 

Ja, jag gillar såna böcker om djur och det 
      Pablo  

 
Vi frågade barnen om de önskade läsa fler böcker om barn som ”reser på olika sätt”. Då frågan 
ställdes formulerade vi den aldrig exakt så som intervjumanualen (Bilaga A) beskriver ”Behövs 
det fler böcker som beskriver hur människor flyr”. Den ändrades vid varje intervjutillfälle 
beroende på hur barnen svarat på tidigare ställda frågor. Om barnen självmant nämnt ordet 
flykt använde vi det i frågan, annars inte. Anledningen var att vi ville undvika att styra barnens 
tankegångar. Sju av invandrarbarnen responsen att fler liknande böcker behövdes och likaså 
ansåg fyra av barnen med svensk bakgrund. Krister och Leonora, som intervjuades 
tillsammans, svarade att de inte såg något sådant behov. Även Magnus gav ett nekande svar på 
frågan vilket ledde till att Niklas hade synpunkter på Magnus anledning till hans svar istället 
för att själv svara. Magnus ville nämligen hellre lyssna till böcker som handlade om naturen. 
Han fick då frågan: 
– Naturen? Behövs det fler böcker om naturen? 
”…och djur och kroppen”, menar Magnus på. 
”Nee, inte kroppen” inlägger Niklas. 
”Ne, men om djur, kroppen på djur”.      
”Ekorrar!!” 
 
De barn som gav en positiv respons menade att de gillade såna böcker, exempelvis Olga, eller 
att de var roliga och spännande som Gabriella uttryckte det. Det förekom svar som ”Vi vill höra 
mer om det, vi vill läsa vidare om de här böckerna” vilket Anton formulerade eller ”de är bra, 
mycket text, slipper byta ofta” som Carl menade då han syftade på böckernas utformning och 
inte dess handling. Senare sa Carl att han skulle vilja läsa fler sådana här böcker. Pablos orsak 
till att vilja ha fler liknande böcker var att han gillade böcker som handlade om djur. 
 
Jasmina hade en lång utläggning kring böckerna då hon svarade på frågan: 
”För att nästan alla böcker i biblioteket eh handlar så där så om…ja så där…fast jag tycker 
det ska vara fler böcker som handlar om  hur man flyr från sin familj och så…tycker jag…så 
det blir lite mer spännande och så…” 
- De böcker som finns på biblioteket, är de inte…? 
”Nej, dom är ju ungefär som helt barnsliga” 
Vi ifrågasatte henne och undrade om det verkligen var så. Då nämnde Jasmina Mumin i 
Mumindalen som exempel: 
”Ja, dom är nästan som Mumin […] Ja, han pratar finska Mumin”  Jasmina sjöng lite och 
Iliana skrattade till liksom vi. Jasmina gillade uppmärksamheten och fortsatte: 
 ”Han pratar som kossan Mumin, mu, mu kossan mu!” 
 
Anledningen till de nekande svaren framkom aldrig. Krister och Leonora, till exempel gav inga 
motiv till sina uttalanden. Vi misstänker att de var påverkade av varandra i svaren. Några av 
barnen hade svårt att hålla sig till ämnet och svarade på annat. Carl gav sitt svar innan han hört 
hela frågan, vilket ledde till att han bemötte frågan något annorlunda i jämförelse med de andra 
barnen. Vi är missnöjda med att vi inte fick ut mer av den här frågan eftersom den troligen 
hade potential att leda till ännu mer intressanta diskussioner med barnen. Pablos svar i citatet 
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ovan var tänkvärt och vi har antagit att han menade katten i Fripassageraren, men vi bad 
honom aldrig att vidareutveckla sina tankebanor.  
 
5.4.2 Barnens associationer till liknande böcker 
 
”Mm…Harry Potter.” 
”Han flyr inte.” 
”Men  han har flytt, han åker till ett annat land.” 
”Just det, han bor i ett annat land, sen han åker ju till ett annat land.” 

                              Magnus och Niklas  
 
Eftersom vi i uppsatsen ville skaffa oss en uppfattning om i vilken utsträckning böcker med 
invandrarmotiv är vanligt förekommande, frågade vi barnen om de tidigare läst någon bok som 
påminde om de böcker vi hade läst för dem. Bland invandrarbarnen påstod två att de hade läst 
en bok som liknade de två böckerna vi hade läst för dem och fem menade att de inte hade det. 
Fyra av barnen med svensk bakgrund hade läst en liknande bok, medan tre stycken inte hade 
det. Pablo var ett av barnen som associerade mellan de två böckerna och andra böcker. Han 
nämnde då Sagan om ringen och polisböcker. Magnus och Niklas tyckte att Harry Potter och 
Dragonball var böcker som hade likheter med Olivia från Bolivia och Fripassageraren. Två 
flickor och en pojke sade sig ha läst liknande böcker, men de kunde inte minnas vad de hette 
och inte heller beskriva vad de handlade om. Pojkarna i andra klass kunde bäst återge vilka 
böcker de hade läst och ge anledningar till att de påminde om de utvalda böckerna. Inga 
skillnader mellan invandrarbarn och barn med svensk bakgrund kunde urskiljas i svaren. Niklas 
påstod i intervjun att han och Magnus hade läst en liknande bok. Vid närmare förfrågan om han 
visste vilken bok det var svarade han och Magnus så som citatet ovan lyder. Senare kom 
pojkarna i sitt samtal in på Dragonball som de menade också kunde liknas vid böckerna 
eftersom en huvudperson i berättelsen åker från ett land till ett annat. Eftersom Pablo under 
hela intervjun kom in på krig och liknande ger det oss skäl att misstänka att det var tillfällighet 
att han tog upp just sådana böcker även vid detta tillfälle. Tyvärr utvecklade han inte på vilket 
sätt han tyckte att de böcker han nämnde hade likheter med våra utvalda böcker.  
 
5.4.3 Barnens åsikter om verklighetsförankringen i böckerna 

  
”Ja, jag har sett på TV. På nyheterna att Danmarksbåten har sjunkit lite. Den höll på att sjunka. Några 
människor, de satt i båten fast de har drunknat i vattnet. De tog på sig såna här dykmasker snabbt. Men 
de dog.” 
”Jag har sett en massa grejer att man får fly ifrån sitt land. Fast de flydde inte de byggde… fast på TV 
idag eller det var igår på nyheterna där var det en mur, de byggde en mur istället för att fly ifrån sitt land. 
Men jag har sett en massa andra där de har fått fly ifrån sitt land. Det är en massa som skjuter bomber, de 
försöker döda människor.”  
                                                                                                                                              Pablo och Olga  

 
Vi ville utforska ifall barnen hade någon uppfattning om begreppen flykt och invandring och av 
barnen med svensk bakgrund svarade alla att det kunde vara som för böckernas huvudpersoner, 
Fadi och Daniela. Två av barnen besvarade inte på frågan medan Iliana och Jasmina, två 
invandrarflickor, trodde att det inte kunde vara så som i böckerna. De barn som beskrev 
närmare på vilket sätt det kunde vara så här märktes dels Pablo, Olga (se citatet ovan) och även 
Gabriella. Gabriella menade att:  
”Som det är krig i andra länder.”  
- Krig och så?   
”Ja, då kan människor försöka fly.” 
 



 42

Frågan blev formulerad på ett antal olika sätt av intervjuaren under de olika intervjutillfällena. 
Detta på grund av en upptäckt att frågan, som den var formulerad i intervjuformuläret, var svår 
för barnen att förstå. Anledningen till Iliana och Jasminas åsikter framkom inte under intervjun. 
Värt att notera är att dessa båda flickor intervjuades vid samma tillfälle, men vårt intryck av 
dem var att de inte påverkades av varandras svar utan att de vågade ha egna synpunkter.  
 
5.4.4 Barnens åsikter om de två böckernas innehåll och utformning 

 
Jag gillade att de reste ut. 

                           Olga  
 
Frågor rörande vad barnen ansåg om böckernas innehåll och utformning ställde vi då vi antog 
att utseendet på böckerna, hur de var formgivna samt vad de handlade om hade stor betydelse 
för huruvida barnen skulle tänka sig att låna dem. Vi valde att läsa Fripassageraren först av 
den anledningen att den boken hade en enkel handling och många färgglada bilder. Vi trodde 
att barnen skulle finna den boken mer attraktiv och kanske lättare att förstå. Svaren i detta 
kapitel kan ha påverkats av att det var vi som hade läst böckerna högt för barnen. Vissa av 
barnen kanske inte vågade svara annat än att de gillade böckerna av den anledningen. Ett fåtal 
av barnen svarade som det andra barnet som det intervjuades med. Då vi frågade vad barnen 
tyckte om de två böcker som vi läste för dem gav de kommentarer som att de var bra, jättebra, 
roliga, spännande och ganska bra. Två av pojkarna i första klass som intervjuades vid samma 
tillfälle påstod sig inte minnas Olivia från Bolivia. Av de sju barnen som hade synpunkter på 
vilken av böckerna de tyckte var bäst kan vi inte se några samband. Det fanns med andra ord 
inga skillnader mellan hur invandrarbarnen respektive barnen med svensk bakgrund yttrade sig. 
Däremot gav fler barn med svensk bakgrund i andra klass en mer utförlig förklaring till vad de 
tyckte var bra i böckerna vid en jämförelse med de övriga barnen. Flera av barnen tyckte att 
resorna var bäst i båda böckerna. Olga upplyste oss om att hon tyckte om när de reste. Om 
Olivia från Bolivia sa Leonora att boken var bra när de skulle åka till Bolivia och när polisen 
var efter Danielas pappa. Niklas synpunkt om Fripassageraren var att ”jag brukar va’ nästan 
likadan som han [Fadi vår anm.] …hans bästa kompis kom och sa att de skulle träna eller nåt.” 
Niklas syftade till att han själv spelar bandy och alltså också tränar något.  
 
Tretton av barnen svarade på frågan om de hade kunnat tänka sig att läsa böckerna på egen 
hand. Tre av dem skulle ha läst böckerna medan sju inte skulle ha gjort det och tre svarade att 
de inte visste. Barnen tolkade dock frågan olika och av den anledningen kan ovanstående 
uppräkning vara något missvisande. Två av dem som svarade att de kunde tänka sig att läsa 
böckerna självmant var invandrare och den tredje var en pojke med svensk bakgrund. Alla tre 
gick i andra klass. Pablo berättade att han satt och ritade då vi läste Olivia från Bolivia:  
 

Jag ritade när min pappa krigade. När jag var inne i huset. För de går inte in i 
husen, de kastar bara såna där bomber. Så att hela huset sprängs. Så blir det bara 
så, så lite…  

 
Jasmina och Iliana menade först att de kanske skulle ha läst böckerna. Men då vi förtydligade 
frågan och undrade om de skulle ha tyckt att böckerna verkat roliga om de hade sett dem på 
biblioteket sa de att de skulle ha tyckt det. Hassan påstod att böckerna inte fanns på skol-
biblioteket. Då vi påpekade att de faktiskt hade Olivia från Bolivia undrade han vart, för han 
hade aldrig sett den. Men han var ändå osäker på om han skulle ha lånat dem, ”kanske, kanske 
inte”, sa han med en axelryckning. Av de sju som svarade nej var tre invandrarbarn och fyra 
barn med svensk bakgrund. Tre av dem gav inga anledningar till sina svar. Tre åttaåringar 
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menade att de aldrig hade sett böckerna på biblioteket och därför inte skulle ha kunnat låna 
dem. Krister klargjorde:  
”Nej. Jag vet inte ens vart de är. Jag hittar inte så lätt.” Leonora höll med: 
”Inte jag heller. Jag har inte sett de här böckerna. […] När jag gick i förskolan så kunde jag 
inte läsa.”   
Anton uttryckte en liknande åsikt: 
” Vi brukar gå till biblioteket och där brukar jag se böcker, men inte de här böckerna. Jag 
tyckte jag såg den här boken en gång [Fripassageraren vår anm.] men jag tittade inte i den.” 
Olga hade en avvikande åsikt och hon trodde inte att hon skulle ha valt att läsa böckerna själv: 
”Jag hade nog tagit såna där böcker som handlar om väldigt MYCKET resor. Fast det här 
[böckerna vår anm.] var ju inte så mycket resa”  . 
 
Barnen tolkade frågan om de skulle ha läst böckerna på olika sätt. Vissa förstod den så att de 
inte hade sett böckerna tidigare och inte visste vart de kunde få tillgång till dem. Det var skälet 
de angav till att de inte kunde låna dem. Ibland förklarade vi lite mer vad vi tänkte kring frågan 
och då hände det att barnen, exempelvis Olga, Iliana och Jasmina, ändrade sina första svar. 
Anledningen till att vi redovisar Pablos mening om hans teckning är att dels visar den hur 
svaren ofta avvek från frågorna dels är den på ett bra sätt visar prov på hur Pablos övriga svar 
ofta yttrade sig. Hans tankar verkade i hög utsträckning handla om krig och död. Det tycktes 
oss som om han hade egna upplevelser av krig. Vi frågade aldrig vidare om det och vet av den 
anledningen ingenting med säkerhet. 

    
För att få ut mer av barnens svar vad gällde de båda utvalda böckerna och litteratur i allmänhet 
frågade vi respondenterna om vilken av de böcker som vi hade läst de tyckte var bäst och vad 
de tyckte var viktigt i böcker. Det var ingen av barnen som hade någon negativ synpunkt på de 
båda böckerna. Då vi frågade vilken av böckerna som var bäst svarade tre barn att de tyckte 
Olivia från Bolivia var bäst, medan fyra svarade Fripassageraren. Några barn svarade att de 
tyckte att båda böckerna var lika bra. Barnen fick under intervjuns gång bläddra i böckerna för 
att komma med spontana kommentarer och för att minnas dem bättre. Olga tyckte liksom 
Krister och Leonora att Fripassageraren var bäst. Krister gav en förklaring och sa att ”den har 
färg i. Det är bättre bilder i alla fall i den”. Han menade att förståelsen blev bättre om det 
fanns bilder i boken. Leonora ansåg att bilder var viktiga, ”man kanske vill se och är nyfiken”. 
Hon tyckte, liksom Krister, att förståelsen ökade med hjälp av bilder, ”den kan läsa men förstår 
inte vad de gör, då behövs bilder också”. När Iliana och Jasmina bläddrade i båda böckerna 
undrade Jasmina angående bilderna i Olivia från Bolivia: 
” Här finns det färg och här finns det inte någon färg, varför finns det ingen färg på den här 
bilden?”  
När vi frågade vad de tyckte om det förklarade Iliana: 
”Tråkigt, roligt skulle vara med färg…” 
”alltså att man vet…,” fyllde Jasmina i. 
”...att man vet hur det ser ut…” 
”…här är färg grå, då blir det svårt att läsa texten , här är det grått här nere och det skulle 
vara svårt att läsa då.” Jasmina menade att det skulle vara lättare att skilja bilder och text åt 
om bilderna var färglagda. Hon berättade också att hon helst läste tunna böcker och fick då 
medhåll av Iliana.  Fatima tyckte att ”det är bra med mycket bilder…men med mycket text 
också. Då hon bläddrade i Fripassageraren ansåg hon att ”den är ljusare och man ser bättre”. 
Carl menade att bilder var viktiga men att böcker kunde vara roliga även utan bilder. Då han 
fick bläddra i Olivia från Bolivia fann han att bilderna var bättre i den, de var mer verkliga. 
Debora ansåg att ”det kan vara roligt utan bilder”. Niklas tyckte att Olivia från Bolivia var 
bäst. Då barnen bläddrade i böckerna kom Niklas med ett påstående: 
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”De måste färglägga dem” [Olivia från Bolivia vår anm.]. 
”Som här då eller?”,  undrade Magnus och höll upp Fripassageraren.  
”Ja” 
Pojkarna tyckte att det var viktigt med bilder ”man vill veta hur det var” som Niklas uttryckte 
det. Då vi frågade om det var bättre med färgbilder sa Magnus ”nej, det [färgen vår anm.] går 
igenom”. Han ansåg inte heller att det var viktigt med bilder eftersom varken Harry Potter eller 
Sagan om ringen har det. 
 
Vi fick uppfattningen av barnen att om böckerna var bra så behövdes inte bilder. En del barn 
ansåg att man fick ett bättre grepp om handlingen med bilderna till hjälp. Jasmina ansåg att 
texten blandades ihop med bilderna om det inte var färg på dem. Något barn påpekade för oss 
att vi hade glömt att visa en bild för dem under högläsningen. Det visar hur noga de uppfattade 
bilderna.  
 
5.5 Barnens biblioteksvanor  
 

Pappa och jag brukade gå till biblioteket och sen han läser den i natten. 
                                        Bahman  

 
Barnen fick frågor angående sina biblioteksvanor eftersom det skulle kunna inverka på deras 
tillgång av böcker med invandrarmotiv. Vi fick uppfattningen att barnen gärna besökte 
biblioteket men flera av dem kritiserade biblioteket för att det var svårt att hitta eller att utbudet 
inte tilltalade dem. Sådana uttalanden, anser vi, visar att barnen faktiskt är engagerade i sin 
läsning och vet vad de vill ha ut av biblioteket. De flesta barnen berättade att de får tag på 
böcker genom att låna på skolbiblioteket eller filialbiblioteket. Andra exempel på bibliotek som 
barnen sade sig gå till var stadsbiblioteket som Carl besökte, Niklas gick till ett bibliotek som 
låg nära kontaktfamiljens hem och Olga åkte med sin familj till ett annat filialbibliotek.  Det 
filialbiblioteket var något större än det bibliotek som var beläget nära skolan. Bland barnen 
med svensk bakgrund var det Anton som upplyste oss om att han inte brukade gå till 
biblioteket. Carl och Magnus däremot var flitiga biblioteksbesökare. Carl letade helst efter 
böcker om djur. Magnus tyckte att det var svårt att hitta på biblioteket eftersom ”man måste 
kolla igenom hela först”. Krister behövde inte gå till biblioteket så ofta eftersom hans farmor 
arbetade i en bokhandel. Gabriella menade att hennes familj brukade köpa böcker oftare än att 
låna dem. Hon talade också om för oss att hon inte fick lov att gå till biblioteket på egen hand 
och det verkade inte som om övriga familjemedlemmar gick dit särskilt ofta. Då hon varit där 
hade hon bara hittat böcker som hon uppskattade ”ibland”. Niklas gick endast till biblioteket 
med sin kontaktfamilj och hade antagligen inte tillgång till biblioteket eller böcker på annat 
sätt. Det var den uppfattningen vi fick av hans svar.  
       
Bland invandrarbarnen gick inte Bahman, Hassan, Leonora, Jasmina, Debora eller Fatima i 
någon större utsträckning till filialbiblioteket. Bahman menade att de gick dit oftare förut:  
”Förut gick vi jättemycket, men nu går vi inte. Nu leker jag med kompisar, så att det inte ska bli 
tråkigt hemma”. Bahman berättade också att pappan och han alltid lånade Pettson och Findus 
då de besökte biblioteket och att pappan sedan brukade läsa för honom om kvällarna. På frågan 
om det fanns böcker som han var intresserad av svarade han med Findus och Pettson i åtanke 
att ”ibland finns det och ibland finns det jättemycket. Ibland tittar vi på några andra och 
ibland vi tar inga.” Jasmina sa, liksom Bahman, att ”förut gick jag ganska mycket, men nu har 
jag slutat” . Hassan och Leonora besökte skolbiblioteket ofta istället. Hassan lånade då helst 
Harry Potter: ”den tjockaste”, av böckerna i serien. Leonora ansåg inte hon kunde hitta böcker 
som hon tyckte om på biblioteket: 
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”För att det finns inga så bra. Sagan om ringen är bra, fast vi får inte… ” 
- För att den är för tjock?  
”Ja”.  
- Hade ni klarat att läsa Sagan om ringen?  
”Jag hade gjort det, men jag skulle…”  
”Skulle ta några dagar. Den är jättetjock”, menade Krister. 
”Kanske tio veckor”, trodde Leonora skulle behövas för att läsa den.  
 
Fatima påstod att hon inte hittade böcker hon tyckte om på biblioteket, men hon utvecklade inte 
sitt påstående. Emira upplyste oss om att hon ofta gick till filialbiblioteket med sin pappa. 
Iliana läste mestadels böcker som de hade hemma. Ibland gick hon till filialbiblioteket med sin 
mamma.  
Pablo sa att: 
 ”jag går till centrum och hyr böcker. Jag går helt själv. Jag går över gatan.”  
- Är det filialbiblioteket?  
”Ja. Jag cyklar dit varje dag ibland går jag”.  
- Menar du till biblioteket?  
”Ja, ibland.”  

 
5.6 Beståndet av barnböcker med invandrarmotiv på tre bibliotek i barnens 
kommun 
 
För att få en uppfattning av vilka förutsättningar barnen hade att få tag på barnböcker med 
invandrarmotiv, genomförde vi en mindre undersökning genom att gå till filialbiblioteket som 
ligger i den stadsdel där barnen bor, till huvudbiblioteket i staden samt till barnens 
skolbibliotek. På filial- och stadsbiblioteket gjorde vi spontana besök utan att meddela vår 
ankomst, vilket medförde att den bibliotekarie som stod vid disken just då fick svara på våra 
frågor. Med skolbibliotekarien hade vi bokat tid vilket gjorde att hon hade möjlighet att svara 
mer utförligt och vi hade tid att komplettera våra frågor på ett annat sätt än vid de andra 
samtalen som gjordes vid utlåningsdisken.  
 
Alla bibliotekarier på filialbiblioteket var inriktade på att arbeta med invandrare och flyktingar. 
Där menade bibliotekarien som vi samtalade med att de medvetet försökte rikta 
biblioteksbeståndet så att det skulle tilltala invandrare eftersom biblioteket har en övervägande 
majoritet invandrare som besökare. Av den anledningen förekom till stor del inköp av böcker 
med invandrarmotiv. Bibliotekarien upplevde en efterfrågan på sådan litteratur, både bland 
barn och bland ungdomar. Olivia från Bolivia och Fripassageraren fanns på biblioteket i flera 
exemplar. Vi bad henne undersöka hur många gånger böckerna har varit utlånade. Databasen 
visade statistik från år 2000 och framåt. Där kunde man utläsa att Fripassagerarens två 
exemplar varit utlånade sammanlagt fjorton gånger och Olivia från Bolivia, som fanns i fyra 
exemplar, hade varit utlånad sexton gånger. Bibliotekarien upplevde att det fanns fler böcker 
om invandrare som vände sig till ungdomar än till lågstadiebarn. Hon nämnde i sammanhanget 
Det finns inga skridskor i öknen av Mats Berggren, en populär ungdomsbok som handlar om 
invandrare, samt Hassan och hans färger skriven av Mary Hoffman, en ny (2003) bilderbok för 
yngre barn.  Vi anser att miljön på filialbiblioteket inte var särskilt tilltalande, dels för att 
biblioteket var inhyst i en högstadieskola och dels för att det verkade ganska slitet. 
Filialbiblioteket var emellertid relativt stort och hade en avgränsad barnavdelning. Där fanns 
bord och stolar anpassade för barn samt lådor till bilderböcker så barn lätt kunde gå och välja 
böcker på egen hand. Biblioteket hade endast en disk som var gemensam för alla avdelningar, 
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av den anledningen vet vi inte i vilken grad den bibliotekarie vi samtalade med befattade sig 
med barnavdelningen. 
 
På stadsbiblioteket fanns ett exemplar av Olivia från Bolivia samt två exemplar av Fripassa-
geraren. Enligt bibliotekarien hade Olivia från Bolivia under 2003 inte varit utlånad mer än 
fem gånger och Fripassageraren hade varit utlånad tre gånger. Den statistiken har vi, förfat-
tarna till föreliggande magisteruppsats, varit med och påverkat eftersom vi har lånat båda 
böckerna en gång under året. Då vi tittade i katalogen kunde vi se att de övriga filialbiblioteken 
som hade flera exemplar av de båda böckerna var belägna i de områden som vi visste var mer 
invandrartäta än andra. Bibliotekariens uppfattning var, liksom bibliotekarien på 
filialbibliotekets, att det fanns fler böcker om invandrare för tonåringar och att det mest var 
tjejer som lånade dem. Stadsbiblioteket hade en egen barnavdelning med informationsdisk för 
barn. Disken var låg och på så vis anpassad till barn och bakom den satt en utbildad 
barnbibliotekarie. Barnavdelningen var ljus och vi upplevde den som inbjudande. Vid vårt 
besök fanns montrar uppställda där man kunde se föremål från andra kulturer. Vi frågade inte 
närmare om utställningen men vi tolkade det vi såg som att temat för utställningen var visning 
av olika kulturer. Vi såg också flera nya barn- och ungdomsböcker med invandrarmotiv som 
handling uppställda för visning. Bland dem fanns flera böcker som vände sig till barn och 
ungdom mellan sex-sexton år och som hade någon form av mångkulturellt innehåll exempelvis 
med invandrarbarn som huvudperson. Huruvida det skulle kunna visa på en form av ökat 
intresse för böcker med invandrarmotiv eller om det var en ren tillfällighet kan vi tyvärr inte 
avgöra. 
 
5.6.1 Samtal med bibliotekarien på barnens skola  
 
Skolan som barnen gick på hade ett mindre bibliotek som var uppdelat på två rum varav ett 
med facklitteratur och ett med skönlitteratur. Skolbibliotekarien var en medelålders kvinnlig 
lärare som mestadels arbetade i klasserna med svenska och matte samt undervisning för 
invandrarbarn. Hennes biblioteksutbildning bestod av fem poäng inom ämnet och hon hade 
arbetat som bibliotekarie sedan 1985. Förutom arbetet som lärare var hon ansvarig för skolans 
bibliotek. För tio år sedan hade hon två timmar i veckan schemalagt för biblioteksuppgifter. 
Men i och med ett avtal avlägsnades de två timmarna och numer gav hon endast biblioteksun-
dervisning till klasserna i början av höstterminen. Hon ansvarade för inköpen till skolans 
bibliotek och för att hålla sig uppdaterad med vilka böcker som fanns för barnen som gick på 
skolan besökte hon BTJ:s bokpresentationer två gånger om året. Sambindningslistorna använde 
hon sig i stort sett inte alls av i val av inköp utan gick istället efter egen känsla. Bibliotekarien 
hade ingen direkt uttalad referensgrupp bland barnen, utan gjorde inköpen efter barns 
önskemål. Om det var flera barn som visat intresse för samma bok, köpte hon in flera exemplar 
av just den boken. Hon ansåg att läsning har en enorm betydelse för barn språkligt sett, och 
speciellt då för invandrarbarn eftersom man lär sig både ord och får ett bättre ordförråd. Hon 
arbetade inte efter några speciella måldokument eller lagar i sitt biblioteksarbete.  
 
För att kunna rekommendera böcker till barnen brukade hon fråga dem vad de läste för bok 
senast för att få veta ungefär vilken typ av bok barnet var intresserat av och vilken 
svårighetsgrad boken borde ha. För bibliotekariens del fick barnen låna vilka böcker de ville. 
Hon lät dem upptäcka själva om en bok var för svår att förstå eller för tjock för att ta sig 
igenom. Det hände att hon försökte visa alternativa böcker och hon brukade samtidigt fråga lite 
försiktigt om barnet verkligen skulle orka läsa den här boken. Det var klassläraren som satte 
upp regler för vilka böcker barnen fick låna. Harry Potter och Sagan om ringen är tunga och 
tjocka böcker. Den sistnämnda hade hon köpt in tre exemplar av, men hon upplyste oss om att 
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böcker i det formatet hade en tendens att gå sönder. I biblioteket fanns tre snurror där de böcker 
som var mest populära för tillfället ställdes fram. Om en god bok sa hon att: 
 

Jag får ju ta det som barnen tycker och då ska de ju vara lättlästa, det ska vara 
stora bokstäver och det ska vara långt mellan raderna, inte för tätt. Det ska 
vara bilder, helst på varje sida vill de ha. Så ska ju böckerna både vara roliga 
och spännande samtidigt och det är inte så lätt att uppfylla alla de kriterierna 
på en gång. 

 
Vi visade bibliotekarien de utvalda böckerna. Hon drog sig då till minnes att de haft Olivia från 
Bolivia, men kände inte till Fripassageraren. Hon upplevde att barnen inte brukade vilja läsa 
om sådant som händer i andra länder. Hassan Hassan svartskalle av Hans Peterson nämndes i 
sammanhanget och hon menade att böcker med invandrarmotiv aldrig genom åren, varit 
särskilt populära. Hon trodde att barnen ansåg att böckerna var exotiska, men hon hade ingen 
aning om orsaken till att det var så och visste inte om det var något som var speciellt på just 
den skolan.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel har vi lagt upp styckesindelningarna tematiskt så som det tidigare kapitlet. Vi 
börjar med en diskussion kring barnens läsintresse som en bakgrund utifrån vår teori. Sedan 
behandlas respondenternas varierade möjligheter till identifikation i förhållande till de båda 
utvalda böckernas handlingar. Vi har tematiserat kapitlet efter huvudsakliga associationer som 
barnen gjorde, samt utifrån deras lekvanor. Därefter diskuterar vi kring barnböcker med 
invandrarmotiv med utgångspunkt i tidigare forskning. Sedan följer barnens biblioteksvanor 
och bibliotekariernas förutsättningar att bland annat arbeta efter den metod som Rönström 
beskrivit i den tidigare forskningen. I iakttagelserna och samtalen med bibliotekarierna har vi 
lagt störst fokus på skolbibliotekariens svar. Sist jämför vi barnens svar med bibliotekariernas 
uppfattningar.  
 
6.1 Barnens läsintresse och läsvanor  
 
Vi ville ta reda på barnens åsikter om de utvalda böckerna och andra böcker för att, i möjligaste 
mån, kunna urskilja hur deras inställningar påverkade dem i de svar de gav. Vi gjorde ett 
antagande att en bok som inte tilltalade barnen kanske influerade på deras möjligheter att kunna 
identifiera sig med karaktärerna. Det är möjligt att Appleyard har rätt i synpunkten att en enkel 
handling i böcker gör det lättare att identifiera sig, men vårt resultat blev inte som förväntat. Vi 
fann att etnisk bakgrund, kön och ålder inte hade någon särskild betydelse för hur barnen 
uppfattade böckerna ur identifieringssynpunkt. Det som hade störst betydelse verkade snarare 
vara barnens mognad. Vi vill dock reservera oss i denna konklusion eftersom vi borde ha 
jämfört deras svar med fler böcker för att få ett tydligare resultat. 
 
Flera av barnen gjorde genom sina utsagor oss uppmärksamma på att böckernas utformning var 
viktig för dem. Bilder, framsida och textstorlek kunde vara avgörande för huruvida boken 
uppskattades eller ratades av barnen. Vi hade förutfattade meningar om de båda utvalda 
böckerna på så vis att vi trodde att barnen skulle tycka mer om Fripassageraren eftersom den 
hade färgglada bilder medan Olivia från Bolivia hade svartvita. Men det visade sig att båda 
böckerna uppskattades. De barn som ville ha färgbilder angav bland annat skäl som att det var 
lättare att kunna skilja text och bild åt eller att svartvita bilder var tråkiga. Carl var av en annan 
åsikt då han menade att de svartvita bilderna i Olivia från Bolivia var mer ”verkliga”. Magnus 
tyckte också att det var bättre med svartvita bilder med motiveringen att färgbilder lyste 
igenom och påverkade synintrycket på baksidan. Leonora menade att en bok kan bli mer 
lättförståelig då den har bilder och Niklas tyckte att bilder förtydligar handlingen i böcker. Vi 
trodde även att det skulle vara barn med läsvana som i lägre grad skulle intressera sig för bilder 
i böcker, det vill säga de som inte längre läser barnböcker så ofta och istället gått över till att 
intressera sig för böcker med mer text. Men riktigt så förhöll det sig inte. Några av barnen 
ansåg visserligen att det inte var nödvändigt med bilder, men de flesta ville ha bilder och 
uttryckte att det var ett mycket positivt inslag i böcker. De barn som läste mer tyckte att Olivia 
från Bolivia var bättre och anledningen de gav var då snarare att den var spännande. Många av 
de barnen läste tjocka böcker som Harry Potter och Sagan om ringen, som inte har några 
bilder. Det är intressant att barnen gärna vill ha bilder och tycker att de är viktiga för bokens 
innehåll. Vi misstänker att det kan vara så att barnböcker ratas av barn på grund av brist på 
bilder i böckerna eller för hur bilderna är illustrerade. 
 
Rosenblatt påstår att en bok endast är en bok tills någon tar till sig den och förvandlar 
handlingen till något meningsfullt. Vi märkte i flera av barnens svar hur viktiga deras 
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favoritböcker var för dem och att de gärna pratade utförligt om handlingen i böckerna och 
varför de var så bra. Barnen svarade i enlighet med Appleyards generaliseringar kring genrer 
som barn i den aktuella åldern tycker om att läsa. Han menar att de uppskattar litteratur om 
naturen, djur, vuxnas sysselsättningar och hur saker och ting fungerar samt äventyr. Det visade 
sig att de exempel han ger var det som de undersökta barnen i hög utsträckning gärna läste. 
Flera av barnen nämnde djur och natur, samt äventyr eller spännande böcker som 
favoritlitteratur. Många verkade också ha en speciell bok som de ofta lånade. Olga nämnde 
Gittan och gråvargarna, Bahman talade om Findus och Pettson, Carl nämnde djurböcker, 
Anton hockeyböcker och så vidare.  Närmare beskrivningar på favoritböcker och genrer fick vi 
främst av pojkarna. Då vi frågade hur en bra bok skulle vara svarade både flickor och pojkar att 
de tyckte om spännande och roliga böcker. Barnen hade ofta bestämda meningar kring vad som 
var bra respektive dålig litteratur, som exempelvis Jasmina då hon diskuterade Mumintrollen. 
Vi tolkade hennes utläggning som att hon var missnöjd med biblioteksbeståndet på det sättet att 
barnböckerna som fanns där var barnsliga och de böcker hon ville ha saknades i utbudet. 
Appleyard anser att barn inte kan tolka texterna, utan antingen tycker om dem alternativt 
förkastar dem. Som vi tidigare nämnt visade vårt resultat visserligen att barnen hade vissa 
favoritböcker eller genrer men vi är inte eniga med honom om att barn inte kan tolka texterna. 
Deras utsagor under intervjuerna tyder på att de hade dragit egna slutsatser och reflekterat kring 
berättelserna. Vi vill här reservera oss med påpekandet att det är vi som tolkar deras yttranden. 
Vad vi däremot med säkerhet kan konstatera är att de lade de fokus på annat i böckerna än vad 
vi själva gjorde. Det kanske berodde på att barn tänker på ett annat sätt än vuxna. Vi ställer oss 
bakom Doverborg och Pramling Samuelssons synpunkt och menar att barnen svarade efter sina 
uppfattningar och erfarenheter. Några av de jämförelser som gjordes mellan de två utvalda 
böckerna var till exempel Sagan om Ringen för krigets skull, polisböcker då barnen i 
Fripassageraren och Olivia från Bolivia är rädda för poliser eller Harry Potter och Dragonball 
eftersom de har huvudpersoner som åker till ett annat land. Ingen av barnen nämnde andra 
böcker som handlade om invandrarbarn. Det är möjligt att de aldrig har läst någon bok med 
sådan handling tidigare men det var inget som framgick under intervjuerna.  
 
6.2 Barnens olika möjligheter till identifikation  
 
6.2.1 Sig själva  
 
Det mest träffande exemplet på hur barnen själva kunde identifiera sig med huvudpersonerna i 
böckerna anser vi var Antons kommentar då han pratade om sin hemkomst efter han har varit 
bortrest. I boken Olivia från Bolivia beger sig huvudpersonen Daniela tillbaka till Bolivia efter 
att ha spenderat en lång tid i Sverige. Bolivia är en välkänd plats för Daniela, men hennes 
känslor inför att återvända är motstridiga. Hon har skapat ett nytt liv i Sverige och samtidigt 
längtar hon tillbaka till sitt forna hemland.  
 
Antons koppling mellan sig själv och Daniela är tydlig och klart uttalad. Anton sa att han inte 
alltid känner igen sig vid återvändandet hem då han varit på besök hos farmor och farfar. 
Känslan beskrevs som att han kände sig annorlunda vid hemkomsten även om han aldrig 
specificerade på vilket sätt. Barn börjar kunna formulera sig i abstrakta förhållanden såsom att 
yttra sig om sina känslor vid sex års ålder enligt Ekström och Isaksson. Det ser vi här att Anton 
kan. Men då han berättade om sitt besök hos farföräldrarna ställdes en följdfråga angående hur 
länge han varit bortrest. Ett par dagar, två veckor blev svaret. Det gör oss osäkra på om han har 
något egentligt tidsbegrepp. Ekström och Isaksson menar att barn vid sex års börjar intressera 
sig för det som händer ”långt borta” och ”för länge sen” och att barnens tankar inte bara finns i 
nuet. Tid är emellertid ett abstrakt begrepp som troligen kan vara svårt för ett barn att förstå. 
Ekström och Isaksson skriver vidare att det mellan sex och sju års ålder sker ett 
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utvecklingssprång och vi kan tänka oss att sjuåriga Anton kan befinna sig mitt i detta. Att han 
kan uttrycka sig om vissa företeelser som är abstrakta behöver inte betyda att han kan ge 
uttryck åt allting som inte är påtagligt. Chambers skriver om världen-till-texten vilket enligt 
honom innebär att man jämför berättelsen i boken med sin verklighet och på så sätt upptäcker 
något om den ena eller båda av dessa världar. Anton gjorde en jämförelse mellan handlingen i 
boken och sin verklighet, vi låter det dock vara osagt om det ledde till några upptäckter för 
hans del. Rosenblatt menar att trots att vi inte kan likställa oss med alla så kan vi ändå gå in i 
andras beteende och känslor. Enligt vår åsikt är det intressant att Anton som är en pojke med 
svensk bakgrund kan identifiera sig med en huvudperson som är invandrarflicka. Vi har inte för 
avsikt att gå närmare in på könsperspektivet och vad det kan ha för betydelse, men vi tycker att 
Antons identifiering är värd att notera.  
 
6.2.2 Djurägare 
 
Fadi i Fripassageraren smugglar på flygplanet med sig en katt i sin väska. Detta leder Gabri-
ellas tankar till hennes hund och två chinchillor. Det skulle vara jobbigt att lämna dem om hon 
blev tvungen att flytta. Intervjuaren ställer en ledande fråga som får henne att svara att hon 
skulle ha gjort som Fadi om hon hamnade i hans situation. Men så inser hon att hon troligtvis 
inte skulle behöva gömma sina djur i en väska, som Fadi. Hon tror att hennes mamma skulle ta 
djuren med sig eftersom de inte skulle klara sig utan henne och mamman.  
 
Gabriella visar här prov på empatisk förmåga mot djur. Öhman anser att vuxna är de som bär 
ansvaret för att barn utvecklar sin empatiska förmåga. Hon understryker att det är viktigt med 
empatiska förebilder som barnet kan identifiera sig med och som är betydelsefulla för barnet. 
Mamman är troligtvis en person som står Gabriella nära och hon tror att mamman liksom hon 
själv skulle tycka att det var svårt att lämna husdjuren kvar om de skulle behöva flytta. En 
gissning från vår sida är att det är fler av de intervjuade barnen än Gabriella som har husdjur 
hemma. Om det är fallet så tycker vi att det är märkligt att inte fler av barnen gör liknande 
associationer. De talar visserligen om djur som önskvärt tema i böcker och det framgår också 
under intervjuerna att många av barnen är intresserade av djur, men ingen mer än Gabriella ser 
någon samhörighet mellan Fadis katt och egna husdjur. 
 
6.2.3 Andra barn 
 
Vi frågade om barnen själva, eller om de visste någon annan som kunde identifiera sig med 
huvudpersonerna i de utvalda böckerna. Magnus och Niklas kände till ett syskonpar vars pappa 
hade lämnat familjen och flyttat till ett annat land. Anton gjorde jämförelser mellan 
huvudpersonerna och två kompisar som kom från Bosnien och Finland. Han nämnde i 
sammanhanget att kompisen från Finland kunde tala finska. Piaget fann i en tidigare nämnd 
undersökning att de flesta av barnen som var under åtta år inte kände till skillnaden mellan sitt 
egna land och andra länder. Han menar att det är först i elvaårsåldern som barn kan känna 
tillhörighet med sitt land och förstå etnicitet och språk. Vi kan varken styrka eller bestrida 
Piagets påstående genom Anton, Magnus och Niklas svar ovan, men svaren tyder på att barnen 
har en kännedom om länders existens och även att man talar andra språk på andra platser. 
Exakt hur medvetna de är vet vi däremot inte. Piaget menar vidare att förmågan att kunna leva 
sig in i andra är inte något som är medfött utan något som ska utvecklas. De tre pojkarna visar 
genom sina svar att de har förmågan till denna form av inlevelse. 
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6.2.4 Föräldrar och vuxna  
  
Vi frågade barnen om de trodde att vuxna kunde uppleva det som jobbigt att flytta och komma 
till ett annat land. Det antog flera av barnen att det kunde vara och några av dem gav mer 
ingående svar. Problem som nämndes var att packa och bära väskor, passa barn, att bli hittad 
och skadad under flykten, pengar, att inte kunna språket och att flytta ifrån kompisar. 
Huvudpersonerna i Fripassageraren och Olivia från Bolivia har småsyskon, de blir tvungna att 
packa det nödvändigaste i en hast och dessutom flytta ifrån sina kompisar utan att informera 
dem om att de ska flytta. Under intervjun med Niklas visar det sig att hans pappa har lämnat 
familjen. Niklas uttryckte en saknad efter sin pappa och han trodde heller inte att det var de 
vuxna som hade problem vid en flytt eller att komma till ett annat land utan snarare barnen. I 
boken Olivia från Bolivia försvinner pappan och huvudpersonen Daniela beskriver sin saknad 
efter honom. Niklas nämner aldrig Daniela och hennes saknad efter sin pappa, men det framgår 
att han känner på samma sätt angående sin egen pappa. Hans kommentarer om pappan antyder 
att han gjort en koppling mellan sina egna känslor och Danielas, även om han uttrycker den 
indirekt. Magnus som intervjuas samtidigt som Niklas är istället den som formulerar den 
omedelbara kopplingen till handlingen i boken. Denscombe hänvisar till D Lewis som menar 
att gruppintervjuer kan leda till att respondenterna ger fylligare svar, kompletterar varandras 
åsikter och/eller bemöter dem. Doverborg och Pramling Samuelsson nämner att barn i 
gruppintervjuer kan se att det finns olika sätt att tänka när de hör kamraterna resonera och 
reflektera kring ett tema. Under intervjun med Niklas och Magnus är det påtagligt att dessa 
påståenden stämmer. Under intervjun fyllde de båda pojkarna hela tiden i varandras svar och 
samtalet leddes således framåt. Öhman skriver att barn lär sig att identifiera sig genom andra 
barn och deras känslor även om det inte alltid kommer till uttryck. I exemplet hon ger på hur en 
sådan identifikation kan gå till, den så kallade ”smittan” beskrivs yngre barn än våra 
respondenter. Niklas och Magnus visar förmåga att kunna identifiera sig genom varandras 
känslor och de kan dessutom uttrycka dem. Piaget påstår att barns förståelse vid den här åldern 
utvecklas till att de kan bygga på abstrakta och logiska tankesätt vilket överensstämmer med 
vad vi uppfattat under intervjun.  
 
De övriga barnen gav oss en variation av svar då vi ställde frågan om barnen trodde att vuxna 
kunde uppleva det som jobbigt att flytta och komma till ett annat land. Svar som att packa 
väskor, passa barn, inte kunna språket och flytta ifrån kompisar var exempel som vi anser låg 
nära böckernas handlingar och där parallellerna var tydliga. Eftersom åttaåringarna hade börjat 
läsa engelska kanske de kunde relatera till att det kan vara jobbigt att lära sig ett nytt språk. De 
andra svaren som att bära väskor, att bli hittad och skadad under flykten och pengar nämns inte 
i böckerna utan var snarare resultat av barnens egna tankar. Appleyard skriver om hur barn 
mellan sex till tolv år läser. Han anser att läsning i den åldern har två huvudsakliga funktioner. 
Dels som verktyg för att samla och organisera information om hur världen fungerar. Dels kan 
barnet utforska en inre värld, särskilt då det blivit lite äldre. Problem som att passa barn, packa 
och bära väskor anser vi är mer konkreta och handgripliga bekymmer än att flytta ifrån 
kompisar som vi hellre vill beskriva som ett känslomässigt problem. Slutligen, att bli hittad och 
skadad, okunnighet i språk och brist på pengar är dilemman som troligtvis leder till ängslan och 
oro. Det är svårt för oss att veta exakt vad som ledde barnen till att ge oss de svar vi fick. Men 
vi fastställer att Öhmans påstående att barn tänker på samma ”existentiella dilemman” som alla 
andra, med utgångspunkt från sina egna erfarenheter och förutsättningar, är förenlig med vår 
uppfattning. Invandrarbarnen i studien nämnde, varken självmant eller vid direkt förfrågan, 
sina egna föräldrar i samband med böckernas handlingar. Vi vet visserligen inte exakt hur 
föräldrarnas situation varit då de kom till Sverige, men några av dem har troligen haft 
upplevelser liknande de som beskrivs i böckerna. Den kulturkrock som föräldrarna, i så fall, 
varit med om tillhör de intervjuade invandrarbarnens vardag och det är möjligt att det är 
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orsaken till att de inte reflekterar över några likheter mellan sina föräldrar och böckernas 
handlingar. Avsikten är inte att föra någon lång diskussion kring konstaterandet som följer men 
vi vill nämna att några av flickorna svarade efter, enligt vår åsikt, utpräglade könsrollsmönster. 
Det var fyra flickor som pratade om att packa väskor och passa barn, ingen av pojkarna förde 
något resonemang om just dessa företeelser. Det är också värt att observera att de fyra flickorna 
intervjuades vid olika tillfällen och alltså inte har påverkat varandra i svaren.  
 
6.2.5 Leken  
  
Syftet med att ställa frågor om barnens lekvanor var att se leken som ett uttryck för och 
möjlighet till identifikation. Därför tyckte vi det var en intressant iakttagelse att barnen faktiskt 
lekte utifrån huvudpersoner i böcker så som Dragonball och Sagan om ringen. Nu vet vi 
förstås inte om barnen har spelat spelen, sett filmerna eller faktiskt läst böckerna, men det visar 
ändå att barn kan agera och identifiera sig med karaktärer. Det ligger ju till grund för att de 
också ska kunna identifiera sig med huvudpersonerna i de två utvalda böckerna, även om 
barnen inte självmant valt att läsa eller höra dem. Vi anser i enlighet med Piagets teori att det är 
under sin förskoleperiod som barnen utvecklar lekar och att de uppkommer från barnets egna 
behov. Innehållet är verklighetens beståndsdelar. Olga är här ett tydligt exempel då hon 
uttryckte att hennes docka fick representera henne själv, fast på ett annat sätt än vanligt. Vi 
frågade inte på vilket sätt dockan fick vara verklig, men vi kan tänka oss att det blev som en 
slags låtsaskompis eller en annan version av henne själv.  Knutsdotter Olofsson menar att 
lekens innebörd reflekterar barnets erfarenheter i verkligheten, från berättelser och filmer med 
mera. Först leker barnen familjeroller, därefter leker de klichéartade karaktärsroller och 
slutligen fiktionsroller. Vi frågade flera barn om de lekte lekar som exempelvis ”mamma, 
pappa, barn” eftersom det är en lek som vi tror att alla någon gång har lekt. Då protesterade 
bland andra Gabriella och uttryckte att den leken var barnslig och att det var sådant man lekte i 
förskolan. Det anser vi tyder på att det är en av de tidigare sociala lekarna barnen leker. Enligt 
vårt tycke är det är en social lek där barnen kan identifiera sig med sin egen familj. Enligt 
Knutsdotter Olofsson har låtsasleken olika stadier beroende på barnets ålder. Då barnet kan 
låtsas att det är någon annan kan det delta fullt ut i rollek med andra. Vi tror att de flesta barn i 
lågstadieåldern kan leka att de är någon annan och identifiera sig med sin karaktär. I de senare 
förskoleåren, det vill säga då barnen är cirka fem, sex år, tror vi generellt sett att barn är fullt 
kapabla till social lek såsom till exempel ”mamma, pappa, barn”. 
 
Enligt Leontjev återspeglar leken barnets omgivning, till exempel samhället, boende- och 
familjeförhållanden samt medier och vi tror att det stämmer. Vi observerade att barnen var 
starkt påverkade av familjeförhållanden och nyheterna på teve. Många av barnen nämnde andra 
familjemedlemmar vid olika tillfällen, som exempelvis vem som brukade följa med dem till 
biblioteket, vem som läste för dem om kvällarna samt föräldrar som hade lämnat familjen. Vår 
uppfattning är att omgivningen var mycket viktig för barnen och hade stor inverkan på deras 
tankar och troligen också på deras lekar. Leontjev menar vidare att lekverksamhetens innehåll 
är verklig för barnet och att innehållet hämtas från barnets verkliga liv och inte från dess 
fantasivärld. Men han påstår också att fantasi är nödvändigt för att kunna leka. Åsikten att 
innehållet i lekarna inte hämtas från fantasivärlden är svårt att bemöta med den information vi 
fått av våra respondenter. Knutsdotter Olofsson menar att fantasi gör det möjligt för barnet att 
öka sitt verksamhetsfält. Då barnet leker är fantasi och verklighet ett och samma, men då barnet 
inte leker är de två klart åtskilda. Vi betraktar Knutsdotter Olofsson som mer övertygande än 
Leontjev i synpunkterna angående fantasi och verklighet. Leontjev beskriver leken som en 
aktivitet som sker av egen fri vilja. Det anser vi verkar rimligt eftersom leken tillhör barnens 
fritid. I våra respondenters ålder brukar det inte finnas några speciella arbetsuppgifter utöver 
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skolan. Leontjev nämner också att allsidighet präglar barnens lekar och att vissa lekar har 
traditioner. Vi fick uppfattningen att några av barnen brukade leka samma lekar och att de då 
dessutom lekte med samma kompisar. Dessa lekar verkade gå till på liknande sätt varje gång 
och av den anledningen tror vi att Leontjev har en poäng.  
 
Piaget anser att leken ger möjlighet att bearbeta intryck, problem och motsättningar som barnet 
möter. Intervjun med Pablo är speciellt intressant med tanke på de båda teoretikernas 
synpunkter. Pablo resonerade, enligt vårt tycke, ovanligt mycket kring krig i lekar, böcker och 
filmer. Vid ett tillfälle under intervjun nämnde han att han var inne i huset när de kastade 
bomber utanför. Vi vet inte om han blandar ihop film med verklighet men vår uppfattning var 
att han hade ett behov av att prata om krig och våld. Han berättade också att hans pappa varit 
militär i sitt forna hemland. Vi kan mycket väl tänka oss att krig och våld i den åldern kan 
påverka ett barn och vi vet inte vilka möjligheter Pablo har att tala med någon vuxen om det 
han hört och sett.  
 
6.2.6 Sport och fritid  
 
I Olivia från Bolivia skildras en sekvens där barnen åker pulka vilket gjorde att Carl och 
Debora upptäckte likheter mellan böckernas handlingar och företeelser i den egna tillvaron. Vi 
läste böckerna för barnen mitt i vintern och vid intervjutillfällena fanns det snö ute i pulka-
backarna. Ett annat exempel är Niklas som såg en likhet mellan sig och huvudpersonen Fadi i 
boken Fripassageraren då han jämförde och konstaterade att de båda idrottade. Rosenblatt 
menar att en person kan läsa samma verk vid olika tillfällen och då uppleva verket på olika sätt. 
Det går aldrig att efterlikna det sätt på vilket en människa tar till sig en text i den stund den 
läses. Det som bland annat påverkar är personlighetsdrag, minnen av tidigare händelser, 
nuvarande behov och intressen, en särskild stämning för stunden och ett särskilt fysiskt 
tillstånd. Om undersökningen hade genomförts sommartid istället så är det inte alls säkert att 
Carl och Debora lagt någon vikt vid att barnen i boken åkte pulka. Niklas kom att tänka på det 
fritidsintresse han hade vid intervjutillfället och det ledde till att han kunde känna igen sig i 
Fadi. Barnen kanske skulle ha svarat annorlunda om vi kommit vid ett annat tillfälle i deras liv 
och läst samma böcker för att därefter ställa samma frågor. Rosenblatt anser att man inte kan 
veta vilken bok som skulle kunna ha en speciell betydelse för en människa. Carl och Niklas 
uttryckte här att de kunde se likheter med sig själva i böckernas handlingar. Debora var, som 
tidigare beskrivits i resultatet, en ganska tyst flicka. Carl, som intervjuades samtidigt, var den 
som gav svaret och Debora höll endast med honom. Vi kan inte avgöra om hon självmant 
skulle ha kommit in på de här tankegångarna. Rosenblatt menar att trots att vi alla har olika 
bakgrunder och uppfattningar så kan vi identifiera oss med andra. Att det var två pojkar med 
svensk bakgrund som uttalade sig behöver inte nödvändigtvis betyda att det enbart var de som 
kunde göra ovanstående kopplingar. Men vi kan konstatera att det var just dessa två pojkar som 
spontant gjorde det och därmed anser vi, precis som Rosenblatt, att man inte kan veta vilken 
bok som skulle kunna ha en speciell betydelse för en människa.  
 
Ekström och Isaksson anser att barn vid sex års ålder generellt sett gärna använder sig av sitt 
språk och att de kan formulera abstrakta tankar. Därefter sker ett utvecklingssprång mellan 
åldrarna sex och sju år, men variationerna mellan barns olika utveckling är stora. Vi tror att en 
mognad i det abstrakta tänkandet kan ha betydelse i den här åldern såtillvida att det är 
nödvändigt att ha för att kunna gå in i någon annans situation. Troligtvis skulle vi ha fått andra 
svar på våra frågor om intervjuerna skett med äldre barn. Doverborg och Pramling Samuelsson 
är av åsikten att barns tänkande har en speciell utvecklingsgång. De erfarenheter ett barn hunnit 
införskaffa kring ett ämne får stor betydelse för hur det tänker. Att åka pulka och idrotta tror vi 
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är mer konkreta aktiviteter för barn att kunna identifiera sig med än att kunna knyta an till 
huvudpersonernas känsloliv.  
 
6.2.7 Resor och andra platser 

 
I boken Fripassageraren är flygturen till Sverige en central del av handlingen. I Olivia från 
Bolivia framgår det tydligt att Daniela och hennes familj fullföljer två resor, men de tilldragel-
serna betonas inte mer än andra händelser i berättelsen. Under intervjuerna med barnen fram-
gick det att några av dem hade egna erfarenheter av att resa eller på annat sätt nämnde andra 
platser ur geografisk synpunkt. Bahman, Krister, Olga och Leonora är barn som vi vill nämna i 
detta sammanhang.  
 
I intervjumanualen finns inga direkta frågor angående resorna som huvudpersonerna i böckerna 
utför. De ovannämnda barnen tog själva upp det temat och vi ställde olika följdfrågor till dem 
beroende på vad de sagt.  Leonora nämnde sekvensen då Daniela skulle åka till Bolivia som en 
av höjdpunkterna i boken. Olga tyckte om att ”de reste ut”. Hon klargjorde att hon tyckte 
mycket om böcker som handlade om resor och det framgick mellan raderna, att hon hade 
uppskattat en mer utförlig skildring av färderna i de båda böckerna. Appleyard generaliserar 
och ger några exempel på vad barn i åldern sju till tolv år mestadels läser. De uppskattar böcker 
där de kan upptäcka den värld de lever i, bland annat hur saker och ting fungerar. Bahman 
berättade att han varit i sina föräldrars hemland på besök och beskrev resan dit och vistelsen 
där. Han fokuserade på de språkliga skillnaderna och det visade sig inte under intervjun om han 
reflekterat något över landsgränser. Olga ansåg att hon inte kunde känna igen sig i böckernas 
huvudpersoner eftersom hon inte fått åka ”sådär fram och tillbaka”. Återigen vill vi anknyta till 
Piagets teorier där han skriver om utvecklingen av barns förmåga att förstå och kunna sätta sig 
in i andra människors situation. Enligt teorin är det först i elvaårsåldern som barnen kan känna 
tillhörighet med sitt land.  Piaget verkar ha en poäng, åtminstone enligt vår tolkning av några 
svar vi fick. Olga gjorde ett uttalande som vi tolkade efter Piagets teori då hon upplyste oss om 
att hon varit i Amerika, hennes mammas hemland, och att det var det enda landet hon varit i. Vi 
tydde hennes uttalande som att resan till Amerika var som vilken annan resa som helst. Ett 
annat exempel var Krister som nyligen hade fått en atlas av sin farmor. Han fick frågan om han 
visste var Bolivia låg och svaret blev då att Bolivia ligger i Afrika. Det är mycket möjligt att 
Piagets teorier stämmer och att barnens utsagor beror på att de har svårt att förstå nations-
skillnader men de kan också grundas i att barn är mer beresta idag än vad de var för några 
decennier sedan. Vi finner det också anmärkningsvärt att barnen verkade göra skillnad på resa 
och flykt. 
 
6.2.8 Medier   
 
Huvudpersonerna i de båda utvalda böckerna blir tvungna att fly ifrån sina hemländer. Vi 
ställde en fråga under intervjuerna om barnen trodde att det skulle kunna vara så som för Fadi 
och Daniela. Vi ville med den frågan se om barnen själva hade någon uppfattning om flykt och 
invandring. Vi undvek att använda oss av ordet flykt men vi fann snart att barnen kände till 
begreppet, framför allt från media. Några av barnen kom spontant att tänka på nyheter som de 
sett på TV som handlar om människor i liknande situationer som böckerna beskriver. Då 
barnen associerade mellan media och böckernas handlingar hade de ingen egen direkt relation 
till dem som fått fly, men de kom spontant att tänka på händelser de sett och hört. 
 
Rosenblatt diskuterar kring drifter som man som läsare får sätta sig in i då man följer en 
karaktär i en bok. Detta märktes särskilt på pojkarna då de pratade framför allt om filmer och 
datorspel. Vi kan tänkas oss att det inte endast är i läsning som man blir fast i en karaktär, utan 
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att det kan innefatta fler medier. Pojkarna verkade gärna hålla sig till samma typ av böcker och 
det verkade som de både hade sett filmer, läst böcker och spelat datorspel från samma 
ursprungsverk som exempelvis Sagan om ringen eller Harry Potter. Pablo är det barn som talar 
mest om TV och filmer under intervjuerna. Det verkar vara ett stort intresse han har. Vi anser 
att det finns en poäng i Knutsdotter Olofssons mening att lekens innebörd återspeglar vad 
barnet har för erfarenheter i verkligheten, från berättelser och filmer med mera. Ekström och 
Isaksson är inne på ett liknande spår då de menar att barn mellan fem och åtta år behöver en 
”lekram”. Denna ram hålls upp av faktorer som exempelvis teveprogram, litteratur och filmer. 
Det var inte bara Pablo som lekte efter inspiration från media som filmer och TV utan även de 
andra pojkarna. Det framkommer vid flera tillfällen att pojkarna brukar leka ”hjältarna” i Sagan 
om ringen eller i Dragonball. Knutsdotter Olofsson nämner bland annat fiktionsroller som ett 
tema för barns lek och att lekar överlag blir mer och mer avancerade ju äldre barnet blir. Det är 
påståenden som vi anser verkar stämma. Av intervjuerna att döma är det ingen av flickorna 
som tycks leka under påverkan av media. Däremot talar bland annat Olga, som intervjuades 
samtidigt som Pablo, om en nyhetssekvens hon sett på TV nyligen och som berörde ämnet 
flykt. Även Gabriella kände till begreppet och även om det aldrig klargjordes under intervjun 
misstänker vi att media kan ha varit ett av de sätt som hon kommit i kontakt med ordet och fått 
kännedom om dess innebörd.  
 
I stort sett ansåg alla barnen att böckernas handlingar kunde baseras på verkligheten. Iliana och 
Jasmina, som är invandrarbarn enligt vår beteckning, var dock av en annan uppfattning. De 
ansåg att det inte kunde vara så som det var i böckerna. Vi vill påpeka att vi inte alltid är säkra 
på barnens tolkningar av frågan. Men Iliana och Jasminas åsikt gör oss nyfikna på om deras 
och även de andra barnens föräldrar har diskuterat frågor kring invandring hemma. En 
reflektion från vår sida är att invandrarbarnen överlag verkade relativt ovetande om föräldrar-
nas bakgrund, trots att de kände till att deras föräldrar kom från ett annat land. Under intervju-
erna framkom inte vilka förhållanden som varit rådande då föräldrarna kom till Sverige, men vi 
tycker att barnens omedvetenhet är värd att notera. Vi vill emellertid reservera oss då det skulle 
kunna vara så att barnen ansåg detta var känsliga frågor och inte ville gå in på det ämnet, men 
den uppfattningen vi fick var att de flesta av barnen pratade öppet med oss och inte hade något 
att dölja. 
 
Vi tror att de flesta av barnen vi intervjuade tittar mycket på teve. Det påståendet grundar vi 
dels på flera av barnens utsagor och dels på Jasminas imitation av Mumintrollet. I sin redogö-
relse härmar hon Mumintrollets dialekt och vi kan därför tänka oss att hon har hört och sett 
mumintrollen på teve. Ibland fick vi något otydliga svar ifrån barnen och ett skäl skulle kunna 
vara att det är lätt för dem att blanda ihop vad de har läst, hört eller sett. 
 
6.2.9 Krig  
 
Ingen av de båda böckerna handlar egentligen om krig utan snarare och mer uttryckligt om 
flyktsituationer. Många gånger kan dock anledningen till en flyktsituation vara krig. Gabriella 
och Olga gjorde mer direkta kopplingar mellan flyktsituationer och krig men vi vill här visa 
Pablo som exempel. Rosenblatt påpekar att samma verk kan läsas av en person vid olika till-
fällen och på grund av en mängd olika faktorer, ge läsaren helt olika upplevelser. Det som 
bland annat påverkar är personlighetsdrag, minnen av tidigare händelser, nuvarande behov och 
intressen och en särskild stämning för stunden. Under högläsningen av Olivia från Bolivia satt 
Pablo och ritade sin pappa som krigade. Pablo är ett barn som vi misstänker har egna nära 
erfarenheter kring krig. Att han valde just det motivet till sin teckning vid tillfället för högläs-
ningen är något vi tycker är värt att begrunda, speciellt med tanke på Rosenblatts synpunkt. Det 
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är okänt för oss vad övriga barn som satt och ritade hade för motiv på sina teckningar, det är 
möjligt att det var fler barn som hade krigsmotiv. Men Pablo talade tydligt om att det var temat 
hans teckning hade. Detta och ett flertal andra uttalanden Pablo gör under intervjun får oss att 
tro att han har mycket känslor att bearbeta rörande krig. Det framgick inte under intervjun om 
han valde motivet till sin teckning med ledning av handlingen i Olivia från Bolivia. Vi fick en 
uppfattning av att Pablo spelade mycket dataspel som verkade vara våldsamma med tanke på 
hans ålder. Det är möjligt att det är sådana faktorer som påverkat hans teckningsval. Vi är lite 
förvånade över att det inte var fler barn som associerade mellan böckernas handlingar och krig. 
Men återigen vill vi hänvisa till Rosenblatts synpunkt som vi anser verkar rimlig även i detta 
sammanhang, nämligen att läsarens reaktioner på texten är beroende av olika omständigheter 
och tidpunkter i läsarens liv och att man därför aldrig kan förutsäga vilken text som kan vara 
väsentlig för personen i fråga. Det går heller inte att efterlikna det sätt på vilket en människa tar 
till sig en text i den stund den läses. Vi inser att Rosenblatt har rätt i att man inte kan veta 
vilken bok som skulle kunna ha en speciell betydelse för en människa. Det är också troligt att 
barnen ha svarat annorlunda om vi hade kommit vid ett annat tillfälle i deras liv och läst samma 
böcker samt ställt samma frågor.  
 
6.3 Barnlitteratur med invandrarmotiv 
 
Thorson skriver att Sverige har ett magert utbud av så kallad immigrantlitteratur, böcker som är 
skrivna av invandrare. Hans avhandling är förvisso skriven 1987 men vår uppfattning, 
tillsammans med bibliotekariernas, är att det fortfarande finns relativt få böcker som beskriver 
både hemland, flykt och integration. Thorson menar att det har funnits olika inriktningar i 
barnböckerna beroende på tidsandan, som exempelvis krig, politik, sexualitet, uppror mot 
tidigare generationer, med mera. Dessa inriktningar har satt sin prägel på barnböckerna. Även 
Kåreland skriver att ämnen som könsroller, åldrande, sjukdomar, sexliv och döden är relativt 
vanliga inslag i dagens barnböcker. Edström och Thorson menar att uppfattningen om vad barn 
vill ha och vad de skulle behöva läsa är inte beständig utan ändrar sig i takt med samhälls-
förändringar. Vi anser att även barn bör får ta del av aktuella ämnen och förändringar i 
samhället och att barnböcker på ett bra sätt kan beskriva sådana teman för barn. Vi tycker 
definitivt att i dagens samhälle borde mångkulturen i barnböcker synliggöras mer eftersom mer 
än en tiondel av Sveriges befolkning har sitt ursprung i andra länder. Visserligen skriver 
Kåreland att det är många barnböcker som indirekt skildrar ämnet via en biperson i handlingen 
eller att temat framställs som en del av handlingen. Vi har tidigare i uppsatsen nämnt Tsatsiki 
som exempel på en sådan bok. Han har en grekisk pappa, men det är inte den primära 
handlingen i böckerna om honom.  
 
Edström skriver om barnböcker som handlar om barn som på något sätt vandrar eller flyttar 
och att det både har varit och är vanliga teman i barnböcker. Vi tror emellertid att flytt eller 
rymning är mer frekvent förekommande än en flykt så som den är beskriven i våra utvalda 
barnböcker. Värt att notera är att det var flera av barnen som tyckte om just ”resorna” som de 
kallade det, i böckernas handlingar Edström skriver att huvudpersonerna klarar sig nästan alltid 
och vi tror att barnen på förhand visste att böckerna skulle sluta lyckligt, av den anledningen 
såg de inte böckerna som skrämmande. Här kan man dra en parallell till Appleyards åsikt att 
barnböcker brukar ha likartad handling; barnen vet vad som ska hända. Spänningen finns i 
böckerna ändå, fast inte i ”om” huvudpersonen ska klara sig, utan ”på vilket sätt”. Efter vad vi 
förstod uppfattade barnen inte böckerna som otäcka utan snarare som spännande. 
 
Rosenblatt menar att ett verk både kan ha estetiska funktioner som ett talande språk, en 
fängslande handling, et cetera, men också en social aspekt, att människor lär sig något om 
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andra och kan sätta sig in i andras situation. Vi tror att hon har en viktig poäng. Skulle en bok 
inte ha en estetisk funktion vore bakgrunden till att den skrevs betydelselös, ingen skulle vilja 
läsa den ändå. Men vi tror att böcker har en viktig funktion att fylla vad gäller att lära oss förstå 
och identifiera oss med andra människor. Därför tror vi att böcker med invandrarmotiv fyller 
sin funktion på biblioteken, för alla, inte bara för att människor med annan etnisk bakgrund ska 
kunna känna igen sig. Som Rosenblatt påstår; människan har den unika egenskapen att kunna 
identifiera sig med andra.  
 
6.4 Barnen och biblioteken 
 
I början av uppsatsen skrev vi om barnkonventionen och bibliotekslagen och vad de säger om 
invandrare och barn. Sverige har skrivit under barnkonventionen och bör därmed ha ett klart 
förhållningssätt till den. Men hur viktig är barnkonventionen egentligen för biblioteken? Det 
står bland annat att barnen i sin utbildning ska få lära sig om både sin egen och andra kulturer. 
Där anser vi att böcker med invandrarmotiv kan framhållas mer uttalat än vad de gör. Vi tror att 
ett av böckernas syften är att ge en förståelse för andra människors kulturer och situation då de 
kommer till ett nytt land. Bibliotekslagen ”buntar ihop” tänkbara minoritetsgrupper, som 
funktionshindrade och invandrare, vilket gör att den lagen blir svår att tyda. Att litteratur på 
andra språk än svenska är till för invandrares behov är väl förståeligt men ”former särskilt 
anpassade till dessa gruppers behov” är enligt oss en mer svårtolkad formulering. Menar man 
speciella former av litteratur som invandrare vill läsa, exempelvis invandrarmotiv eller är det 
former så som talböcker för synskadade? Som vi skrev i tidigare (se 1.2 och 1.8) var vår 
uppfattning sådan då studien tog sin början att invandrarmotivet var en form så som 
Bibliotekslagen beskrev den. Vår förståelse har ändrats till att vi inte längre ser 
invandrarmotivet som en form som är speciellt anpassad till invandrares behov utan snarare att 
alla kan ha behållning av sådan litteratur, oavsett bakgrund. Bibliotekslagen tar också upp 
barns behov på biblioteken och menar att biblioteken ska gynna barns läsutveckling genom 
medier som lämpar sig för det ändamålet. Men vi undrar om det inte finns fler vägar än olika 
medier till läsfrämjande. Marian Koren skriver om vikten att inta ett barnperspektiv i 
biblioteket och att barnen, utifrån de mänskliga rättigheterna, har lika stor rätt till biblioteket 
som vuxna. Hon ifrågasätter om biblioteken möter barnens intressen. Därför anser vi det 
intressant att jämföra barnens åsikter om biblioteket för att jämföra det med bibliotekariernas 
svar. Vet bibliotekarierna vad barnen önskar och kan biblioteken möta deras önskemål? 
Behöver invandrarbarn en annan service än barn med svensk bakgrund? Stämmer det som 
erbjuds på biblioteken och efterfrågan överens? För att få en sammanställning över 
respondenternas svar diskuterar vi först kring barnens svar, sedan kring bibliotekariernas, för 
att slutligen jämföra svaren med varandra.  
 
6.4.1 Barnens biblioteksvanor 
 
Vi urskiljer en viss skillnad i barnens vanor då de besöker biblioteket. Några av invandrarbar-
nen som tidigare brukade bevista biblioteket gick inte längre dit. De uttryckte inte någon 
saknad efter besöken då deras intresse numera hade övergått till att leka med kompisar istället. 
Förutom att barnens intresse hade skiftat tror vi att en faktor som kan vara betydande var för-
äldrarna och deras inställning till bibliotek. Några av barnen berättade att de inte fick gå till 
biblioteket på egen hand. Vi kan också tänka oss att barnen vill identifiera sig med sina för-
äldrar och följer deras vanor. Det verkar alltså som att invandrarbarnen i mindre utsträckning, 
både på egen hand eller med sina föräldrar, besökte till biblioteket på fritiden. Orsaken till de 
avtagande besöken tycks dock inte vara att barnen avvisar biblioteket eftersom många av dem 
gärna besöker det som finns i skolan. Ladberg skriver att många andra kulturer än den svenska 
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har en berättartradition som är mer uttalad än vår lästradition. Vi vet inte om invandrarbarnen i 
undersökningen ingår i kategorin som är uppvuxna med en utpräglad berättartradition, men vi 
kan konstatera att flera av barnen med invandrarbakgrund, föredrog högläsning framför att läsa 
själva. Det framkom under intervjuerna att föräldrarna brukade läsa högt för dem. Att 
invandrarbarnen ändå var intresserade av att läsa anser vi att citatet med Leonora visar. Citatet 
åskådliggör hur mycket läsningen betyder för henne och att hon värdesätter sina favoritböcker. 
Många barn talar också om den läsning som de har fått i uppgift från skolan att öva på hemma. 
Det som verkar vara avgörande för barnens läsvanor är läskunnighet, hemsituation och tillgång 
på böcker.  
 
Vi reflekterade över att barnen själva nämnde biblioteket som en självklar plats att leta efter 
böcker på. Det antyder att barnen är relativt vana biblioteksbesökare. Det är också värt att 
notera att då barnen talade om biblioteket och dess utbud berörde de aldrig några andra medier 
än böcker. Det tycks oss något märkligt med tanke på att de visade sig vara mycket intresserade 
av bland annat filmer. Vidare tycker vi att det är anmärkningsvärt att biblioteken som anser sig 
köpa in barnböcker med invandrarmotiv inte lyckas synliggöra dem för barnen. Det var många 
barn som menade att de aldrig hade sett de båda utvalda böckerna, trots att de fanns i flera 
exemplar på filialbiblioteket som barnen brukar gå till. Inte heller på det lilla skolbiblioteket 
hade barnen sett Olivia från Bolivia, trots att boken ska finnas eller åtminstone har funnits där. 
Barnböcker med invandrarmotiv skrivs ofta, enligt Thorson med hänvisning till Peterson, med 
syfte att ge barn med svensk bakgrund en större förståelse och invandrarbarn en känsla av att 
inte vara ensam. Frågan är om man egentligen lyckas i sina strävanden. De två böckerna vi 
läste för barnen visade sig inte alls lånas ut i någon särskilt hög utsträckning, varken på skolans 
bibliotek, på filialbiblioteket eller på stadsbiblioteket. Vi observerade att barnens diskussioner 
kring böckerna var varierande och deras kunskaper om till exempel krig skiftade. Pablo och 
Bahman kom från länder där det är oroligt i dagens läge. Bahman verkade nästan inte medveten 
om det alls, medan Pablo tycktes ha ett behov av att bearbeta olika intryck som var 
krigsrelaterade. 
 
6.4.2 Bibliotekariernas åsikter och förutsättningar  
 
Vi kommer här att anknyta till de tre biblioteken utifrån bibliotekariernas svar och jämföra det 
med Rönströms beskrivningar om förutsättningar för en bibliotekarie. I och med att vårt samtal 
med skolbibliotekarien var det mest uttömmande samt att skolbiblioteket var det bibliotek dit 
flest av barnen gick, är det framför allt hennes svar som används i sammanställningen.  
 
Den första av de förutsättningar Rönström berör är att de böcker som är tillgängliga på skol-
biblioteket ska erbjuda stor variation. Dessutom ska det finnas lättlästa böcker för exempelvis 
invandrarbarn och böckerna ska vara intressanta för barnen. Då hon köpte in böcker följde hon 
barnens önskemål och även rekommendationer från BTJ. Bibliotekarien poängterade hur 
viktigt hon tyckte det var med läsning för barn i allmänhet och för invandrarbarn i synnerhet. 
Hon ansåg att språket förbättrades avsevärt då barnen kunde få in orden i ett sammanhang 
istället för att lära dem separat. Däremot nämnde hon inga speciella böcker som hon ansåg att 
invandrarbarn borde läsa eller som hon köpte in med tanke på dem. Skolbiblioteket hade haft 
ett exemplar av Olivia från Bolivia men det var en bok som varit ”hyllvärmare” och hon trodde 
inte att biblioteket hade den kvar längre. Hon hade inga förslag på bra böcker som handlade om 
invandrarbarn. Hennes erfarenhet var att sådana böcker sällan lånades av barnen och hon 
trodde att det kunde bero på att böckerna var för exotiska för dem. Istället erfor hon att böcker 
som Öppet hav av Annika Thor var mer populära. Men den boken är för äldre barn och 
uppfyller inte de kriterier vi satt upp för de utvalda böckerna Även filialbibliotekarien uppgav 
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namnet på böcker för andra ålderskategorier som hade invandrarmotiv och som var ganska 
populära. Skolbibliotekariens uppfattning var att det inte fanns något uttalat intresse hos barn 
att läsa om invandrarbarn, åtminstone inte på den skolan. Filialbibliotekarien och 
stadsbibliotekarien var av motsatt åsikt och uttryckte att det faktiskt fanns ett intresse, men att 
det var mer påtagligt bland ungdomar och då framförallt tjejer.  
 
Skolbibliotekarien försökte också synliggöra böcker genom att placera dem på boksnurror 
eftersom det underlättar för barnen att hitta sina favoritböcker. Rönström skriver att bra böcker 
bör finnas i mer än ett exemplar och det försökte också skolbibliotekarien se till att uppfylla. 
Då vi talade med de andra bibliotekarierna kom vi aldrig in på ämnet, men vi konstaterade att 
det på stadsbiblioteket verkade som om de hade någon form av utställning med inspiration från 
andra kulturer. På en boksnurra vid barnavdelningens disk fanns också ett flertal böcker som 
verkade inneha ett invandrarmotiv.  
 
Rönströms fjärde förutsättning är kontinuitet, alltså att eleverna ska besöka biblioteket regel-
bundet. Barnen tycktes förtroliga med skolans bibliotek. De tog gärna med sig en bok från 
biblioteket då de passerade det i korridoren, men då hade de endast sin lärare till hjälp och inte 
någon bibliotekarie. Vi fick uppfattningen att barnen inte fick ta med sig böckerna hem, både 
barnen och skolbibliotekarien gav intrycket att så var fallet. Skolbibliotekarien nämnde 
emellertid att barnen kunde komma till henne när som helst och fråga om hjälp. Det anser vi 
inte är särskilt idealiskt eftersom det då kanske endast är de mindre blyga eleverna som 
kommer och frågar medan de mer tillbakadragna får mindre hjälp då de inte vill störa.   
 
Den femte förutsättningen som Rönström skriver om är arbetsplatsen, tiden och rummet. 
Skolbibliotekarien hade egentligen ingen tid avsatt för biblioteket mer än något på 
höstterminen för de nya klasserna samt tid för inköp av böcker och att delta i de två 
sammankomsterna som BTJ anordnade årligen. En faktor som tid tycker vi verkar vara högst 
relevant för vilken kvalitet det utförda arbetet kan få. Att vara lyhörd för barnens önskemål och 
att följa BTJ:s rekommendationer för inköpen av böcker är troligen en relativt bra lösning då 
ingen tid finns för egentligt biblioteksarbete, men vi finner det beklagansvärt att 
nedskärningarna får sådana följder. Vi reflekterade över att bibliotekarien inte verkade ha en 
arbetsplats inuti skolbiblioteket. Där fanns endast ett bord för barnen att sitta och läsa vid.  
 
6.4.3 Barnens åsikter om de utvalda böckerna i jämförelse med bibliotekariernas 
uppfattning  
 
Ett flertal av barnen ansåg att de skulle vilja läsa fler böcker som Fripassageraren och Olivia 
från Bolivia. De menade att det fanns ett behov av dem. Anledningarna de gav var däremot 
olika beroende på vad de tagit fasta på som huvudhandling i böckerna. Pablo refererade till att 
de handlade om djur och det var han intresserad av att läsa om. Några av barnen gav mer 
övergripande förklaringar som att de två utvalda böckerna var roliga och spännande. Jasmina 
fann att de här båda böckerna var mer attraktiva än de som biblioteket erbjöd. Hon förkastade 
biblioteksböckerna som barnsliga och nämnde Mumintrollen som exempel. Vi tycker att 
hennes diskussion är intressant med tanke på att biblioteken och användaren kanske inte alltid 
är ense om vilken litteratur som är bra. Då hon talade om vad biblioteket hade att erbjuda antar 
vi att hon menade skolbiblioteket eftersom hon inte besökte filialbiblioteket längre.  
 
Frågan om barnen skulle ha läst de här böckerna självmant, det vill säga om inte vi kommit och 
läst högt för dem, tolkades mycket olika. Många av barnen sa att de inte skulle kunna läsa 
böckerna själva eftersom de trodde det skulle vara svårt att hitta dem på biblioteket. Det svaret 
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tycker vi är intressant eftersom filialbiblioteket och stadsbiblioteket anser att de medvetet 
försöker köpa in böcker med invandrarmotiv. Men båda ovan nämnda bibliotek menar att 
utbudet av sådan litteratur är begränsad och att det av den anledningen är svårt att tillgodose 
behovet. De två böckerna som vi har läst finns i flera exemplar både på filialbiblioteket och på 
stadsbiblioteket. Olivia från Bolivia finns eller har funnits i skolans bibliotek. Efter att vi varit 
och läst högt för barnen gick Magnus och lånade Olivia från Bolivia på något av biblioteken. 
Under intervjun med honom uppfattade vi att han är ett barn som ofta besöker biblioteket men 
han uttryckte ändå att det var svårt att hitta böcker där. Andra barn som påstod att de inte sett 
de här böckerna på grund av att de inte synliggörs var Krister, Leonora och Hassan. Likaså 
gjorde Iliana och Jasmina och de menade att de kanske skulle ha lånat böckerna om de bara 
hade sett dem på biblioteket. Anton trodde sig ha sett Fripassageraren en gång på biblioteket 
men han hade inte tittat i den. Olga gav en annan anledning till att hon inte brukade låna böcker 
med invandrarmotiv, nämligen den att hon hellre skulle ha lånat böcker som handlade mer om 
resor.  

 
Att skolbibliotekariens uppfattningar skilde sig från filial- och stadsbibliotekariens anser vi är 
intressant. Filialbibliotekarien menade att biblioteket medvetet köpte in litteratur med 
invandrarmotiv, ämnade för barn, eftersom sådana böcker efterfrågades av användarna. 
Skolbibliotekarien var av en helt annan åsikt och menade att barnböcker av det slaget inte alls 
efterfrågades. Koren anser att det är en fördel att känna sin målgrupp och veta vad de 
egentligen vill ha. Det tycks oss som om bibliotekarierna i det här fallet inte vet det. De barn vi 
intervjuat besökte både skolbiblioteket och även filialbiblioteket i relativt hög utsträckning. 
Men oavsett avsaknaden av information från de två förstnämnda biblioteken vill vi framhäva 
skillnaden som finns i de olika bibliotekariernas svar. Hur ”vet” bibliotekarierna vad barnen 
vill ha? Är det någon som uttryckligen frågat barnen om de skulle vilja ha fler böcker med 
invandrarmotiv? Böckerna var faktiskt, om man ser till varje enskilt exemplar, mer utlånade på 
stadsbiblioteket än på det besöksmässigt invandrartäta filialbiblioteket trots att det fanns fler 
exemplar av de båda utvalda böckerna på filialbiblioteket. Vi har fått en uppfattning av att 
böcker med invandrarmotiv köps in i högre utsträckning till de bibliotek som har en majoritet 
av invandrare bosatta i närheten. Det leder oss att tro att bibliotekarierna har samma 
förförståelse i ämnet som vi har, nämligen att invandrare troligen har ett större intresse av att 
läsa böcker med invandrarmotiv. Men vi vill reservera oss eftersom inte känner till hur många 
invandrare som går till stadsbiblioteket. 
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7. SLUTSATSER OCH SLUTDISKUSSION 
 
I det här kapitlet kommer vi börja med att diskutera och presentera de slutsatser vi anser vara 
viktigast utifrån de resultat vi kommit fram till. Utgångspunkten i kommande resonemang är 
vår förförståelse och vårt syfte. Sist i stycket förtydligar och sammanfattar vi uppsatsens 
delfrågor och huvudsakliga frågeställningar.   
 
7.1 Slutsatser  
 
Vad kom vi nu egentligen fram till med undersökningen? Visade sig förförståelsen vara riktig 
och är det egentligen viktigt för barn att läsa böcker med invandrarmotiv? Vi hade gärna sett att 
böcker med invandrarmotiv hade intresserat barnen eftersom vi tycker att de har ett viktigt 
budskap. Vår åsikt är att böcker med invandrarmotiv har potential att ge barn en förståelse för 
andras situation och kanske kan få barn att känna empati för människor som har ett annat 
livsöde än vad de själva har. Dessutom anser vi att sådana böcker på ett verklighetstroget sätt 
kan förmedla hur världen ser ut för många människor. Undersökningen visade emellertid att 
respondenterna såg böckernas handlingar ur andra perspektiv än vad vi gjorde, vilket medförde 
att de uppfattade dem på helt andra sätt. Vi tolkade barnens utsagor som att de inte lade 
tyngdpunkten på invandrarmotivet i böckerna i första hand utan snarare fokuserade på sådant 
som de verkade ha lättare att relatera till i sin vardag. Det är för övrigt det vi har försökt 
illustrera genom vår kapitelindelning i 6.2 om barnens olika möjligheter till identifikation.  
 
Att invandrarbarnen skulle vilja läsa böcker med invandrarmotiv i högre utsträckning än barnen 
med svensk bakgrund visade sig vara ett obefogat antagande från vår sida. Barnen med svensk 
bakgrund visade sig ha samma möjligheter som invandrarbarnen att känna igen sig själva i 
böckernas handlingar och även om det var på indirekta sätt, tycker vi att det är en viktig iakt-
tagelse. De undersökta barnens möjlighet till identifikation i de båda utvalda böckerna med 
invandrarmotiv verkar således inte variera beroende på barnens etniska bakgrund. Med tanke 
på hur vi tolkat begreppet etnicitet så antar vi att det beror på att invandrarbarnen helt enkelt 
inte ansåg sig själva vara just invandrarbarn. Detta konstaterande kan ses som ett av det 
viktigaste som framkommit i undersökningen; att barnen oavsett bakgrund, kunde identifiera 
sig med huvudpersonerna i de båda böckerna. Invandrarbarnen och barnen med svensk 
bakgrund såg likheter snarare än olikheter mellan sig själva och Fadi samt Daniela.  
 
Andra faktorer som istället har visat sig påverka barnen i deras svar är vilken nivå de befinner 
sig på utvecklingsmässigt och om de är flickor eller pojkar. Könsskillnader märktes i svar på 
frågor om lekvanor och om vad vuxna kunde uppleva som jobbigt vid en flytt till ett annat land. 
Det märktes ingen skillnad mellan könen angående barnens identifikationsmöjligheter, utan det 
verkade som de undersökta barnen kunde identifiera sig med huvudpersonerna i båda böckerna. 
Barnen verkade identifiera sig på varierade sätt med huvudpersoner i olika böcker som de förde 
på tal under intervjuerna beroende på tidigare erfarenheter och individuella bakgrunder. De 
fokuserade på andra händelser i boken än flykten och integrationen. Istället låg tonvikten mer 
på konkreta företeelser som exempelvis pulkaåkning och resor. Det förekom även mer 
abstrakta tankegångar i form av saknad efter en förälder. Vi har tidigare skrivit om Ekström 
och Isaksson som jämför sexåringar och sjuåringar och menar att variationerna mellan barns 
utveckling är stora och att individens uppväxtförhållanden är av stor betydelse. Vi antar att det 
kan gälla även för tankeverksamheten och att ett äldre barn, mognadsmässigt sett, har lättare att 
jämföra sig själv och se ur någon annans perspektiv än ett yngre barn.  
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Vad har då leken och barnens möjlighet till identifikation för samband? Utgångspunkten då vi 
arbetat med uppsatsen har hela tiden varit att barn kan utveckla sina möjligheter till identifi-
kation med andra genom leken. Vid läsning av olika texter som behandlar barn och lek har vi 
fått uppfattningen att barn i lågstadieålder har haft leken som primär sysselsättning under större 
delen av sitt liv. Leken har visserligen ändrat karaktär ju äldre barnet blivit, men syftet med den 
har hela tiden varit detsamma, nämligen att lära sig mer om sin omvärld. Många av lekarna har 
inslag av identifikation och barn väljer att leka sådana rollekar frivilligt. De intervjuade barnen, 
framför allt pojkarna, lekte med inspiration från böcker de läst. Det verkade inte som om 
flickorna gjorde det på samma sätt. Det var i alla fall ingenting som framgick under 
intervjuerna. Det verkade heller inte som om barnen hade olika sätt att leka beroende på vilken 
etnisk bakgrund de hade. Återigen var det snarare så att deras lekar formades av erfarenheter de 
fått från sin omvärld på olika sätt.  
 
Vem är det egentligen som anser att de båda utvalda böckerna och andra med liknande 
handling har ett invandrarmotiv? Vi tycker att det verkar som om det framför allt är vi vuxna 
som är av den åsikten. I inledningen hänvisar till några intressanta synpunkter som Thorson 
uttrycker. Han betvivlar bland annat att lågstadiebarn, med hänsyn till att de inte är helt 
färdigutvecklade kognitivt sett, har förmågan att identifiera sig med invandrarbarnet och likaså 
ifall läsning om barn i den situationen får den effekt vuxna tror. Han verkar ha en viktig poäng 
med sitt ifrågasättande eftersom vi tror att böckerna, från författarnas sida, var avsedda att 
tolkas på ett helt annat sätt än vad barnen faktiskt gjorde. Genom resultaten i studien anser vi 
att Thorsons tes i inledningen; den som syftar till att läsa barnlitteratur med invandrarmotiv är 
ett vuxenproblem stärks. Vi tycker inte att det verkar som om barn tänker i termer som 
invandrare kontra svenskar, åtminstone inte de vi intervjuat. Både Thorson och Piaget tvivlar 
på att barn har kunskaper om vad utlänning et cetera egentligen är för någonting. Vi tror att det 
är vi vuxna som brukar sätta sådana beteckningar på människor. Med den utgångspunkten är 
det förståeligt att barnen inte ser invandrarmotivet som det primära i böckernas handlingar. De 
flesta av barnen visste att det fanns människor som måste fly från andra länder, men samtidigt 
verkade det inte som de hade begrepp om vad andra länder egentligen var. Media visar vuxnas 
utgångspunkt och där framhålls ofta skillnader mellan personer med olika etnisk bakgrund. 
Som vi tidigare varit inne på så verkade barnen inte fokusera nämnvärt på några skillnader, 
utan snarare likheter. Det kan ses som ännu ett uttryck för att barn resonerar annorlunda än 
vuxna angående etnicitet.  
 
De barn som vi valt att kalla för invandrarbarn har egentligen inte själva varit med om någon 
flykt eller invandring, utan det är en erfarenhet deras föräldrar varit med om. Men vi tycker att 
det är intressant att de berörda barnen inte associerade mellan sina egna föräldrar och 
böckernas huvudpersoner. En trolig anledning till att de inte gjorde det kan vara att deras 
föräldrar är vuxna och att böckernas huvudpersoner är barn. En annan anledning kan vara att 
det är så som Piaget säger nämligen att barn inte har hunnit utveckla någon förståelse för 
nationsgränser. Att mamma och/eller pappa kommer från ett annat land blir i så fall 
betydelselösa ord för barnen och ingenting som de kan relatera till. I Leontjevs teori ligger 
fokus på att barn hela tiden anpassar sig till samhället och det är någonting som vi håller med 
honom om. Vid tillfället för intervjuerna verkade inte invandrarbarnen särskilt medvetna om att 
deras föräldrar kom ifrån ett annat land, men vi kan tänka oss att de kommer att bli mer 
medvetna om sitt ursprung då de blir äldre.  
 
Bibliotekslagen säger kortfattat att folk- och skolbiblioteken ska erbjuda litteratur som är 
anpassade bland annat till invandrare för att tillgodose deras behov. Vi tycker att lagen i fråga 
lämnar öppningar till fria tolkningar. Vad menas egentligen med behov? Det måste vara svårt 
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för bibliotekspersonalen att tillgodose någonting som egentligen inte är särskilt preciserat. De 
båda bibliotekarierna som arbetade på stads- och filialbiblioteket hade uppfattningen att böcker 
med invandrarmotiv behövdes. Vi tycker att det är märkligt att de svarade så med tanke på att 
de båda böckerna inte var utlånade i någon särskilt hög utsträckning. I synnerhet är det svar vi 
fick från filialbibliotekarien intressant med tanke på att det biblioteket är beläget i ett 
invandrartätt område och att hon faktiskt uttryckligen menade att böcker med invandrarmotiv 
efterfrågades av besökarna där. Även vi trodde att sådana böcker skulle vara mer eftertraktade i 
invandrartäta områden, men granskningen av hur ofta de båda böckerna lånades ut har fått oss 
på andra tankar. Likaså det faktum att skolbibliotekarien, som verkade ha en nära kontakt med 
barnen, var av åsikten att böcker med invandrarmotiv inte alls var populära bland barn. Vi vill i 
det här sammanhanget påpeka att det visserligen bara är två böcker vi granskat 
utlåningsfrekvensen för och att det kan vara en anledning till att bibliotekariernas svar skiljer 
sig från vad utlåningsantalet visar.  
 
Vi frågar oss ifall böcker med invandrarmotiv egentligen behövs köpas in? Om det nu är så att 
skolbibliotekarien har rätt och att böcker med invandrarmotiv inte efterfrågas av barnen så 
finns det väl ingen anledning att köpa dem? Vi ansåg tidigare att det fanns för lite litteratur som 
handlar om invandrarbarn skriven för barn i lågstadieålder. Vi var förvånade över det, men nu 
har vi förstått att en av anledningarna kan vara så enkel som brist på efterfrågan. Ett 
konstaterande vi gjorde vid jämförelsen av hur ofta de båda böckerna lånades ut på de båda 
biblioteken var att det antalet exemplar av böckerna som fanns på stadsbiblioteket var mindre, 
men att de hade lånats ut lika många gånger eller till och med lite fler gånger än de som fanns 
på filialbiblioteket. Vår uppfattning är att stadsbiblioteket har en större variation av besökare, 
det vill säga majoriteten är inte invandrare, så som på filialbiblioteket. Av den anledningen 
tycker vi att man bör överväga att köpa in böcker med invandrarmotiv så att de representeras i 
lika hög utsträckning på alla bibliotek, oavsett om de är belägna i invandrartäta områden eller 
inte. Den åsikten avslöjar vad vi anser, nämligen att böcker med invandrarmotiv har kvaliteter 
som bör presenteras för barn. Böcker med invandrarmotiv behövs, på samma sätt som andra 
barnböcker med viktiga ämnen som barn säkert undrar över. Vi tror att barn mår bra av att det 
förs en diskussion kring temat och att de är delaktiga i den, inte minst eftersom vi märkte att 
barnen i undersökningen hade fått många intryck från exempelvis nyheterna på teve. Men om 
föresatsen att sprida budskapen som finns i böcker med invandrarmotiv ska lyckas så måste 
man först inta ett barnperspektiv som Koren menar. Att framställa Fripassageraren som en bok 
om djur kanske skulle locka fler barn till att låna den i högre utsträckning än vad som nu var 
fallet. Man kan emellertid diskutera om vi ska sätta in böcker med invandrarmotiv i något fack 
eller om vi hellre ska se det som att ämnena i barnböcker bör varieras och skildra barnens 
vardag och verklighet. Dagens Sverige innehåller många olika etniciteter, det är en vardag och 
en verklighet som går att skildra, men kanske hellre utifrån barnens förutsättningar än vuxnas. 
Då kanske böckerna skulle bli mer intressanta och relevanta för barn, oavsett bakgrund. Det är 
också intressant hur man väljer att utforma barnböcker. Då vi talade med barnen förstod vi att 
de tyckte att utformningen var en grundläggande faktor för om de skulle vilja låna den eller 
inte. Vi misstänker att barnböcker som handlar om invandrarbarn ofta kan ha ett 
intresseväckande innehåll men att de ratas av barnen på grund av tråkiga bilder eller för liten 
text, et cetera. En annan anledning kan vara den som några av barnen uttryckte då vi frågade 
dem, nämligen att de hade svårigheter att hitta på biblioteket. Vi tycker att sådana problem för 
barnen är beklagansvärda och att resurser och vilja till förändring i biblioteksvärlden är viktiga 
förutsättningar för att ändra situationen. Hur ska böcker och andra medier uppställas så att 
barnen kan hitta dem på bästa sätt? Ett konstaterande gjordes också vid iakttagelsetillfällena att 
två av biblioteken, skolans och filialbiblioteket som barnen besökte mest, verkade föga aktiva i 
att skylta med barnböcker som hade invandrarmotiv. Barnen påstod också, mycket riktigt, att 
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de inte hade sett de båda utvalda böckerna, varken de barn som besökte biblioteket ofta eller de 
som bara var där ibland. På stadsbiblioteket skyltades det dock med sådana böcker. 
 
Denscombe anser att det är viktigt att man ställer sig frågan om det är möjligt att dra allmänna 
slutsatser av de resultat man får i undersökningen. Visserligen skrev han så i samband med 
fallstudier och vår undersökning är inte någon renodlad sådan, men vi tycker ändå att det är en 
angelägen fråga för uppsatsen. Vårt svar blir nej, det är i realiteten inte möjligt att dra några 
allmänna slutsatser av det vi kommit fram till. Det beror framför allt på de avgränsningar vi 
valt att göra, men också på uppsatsens omfattning. Trots att resultaten i uppsatsen inte är 
möjliga att generalisera i någon större utsträckning anser vi att undersökningen har ett värde. 
Vad vi kommit fram till antyder att det finns skillnader i tankesätt och uppfattningar, vi syftar 
då framför allt på dem mellan barn och vuxna. Sådana skillnader kan vara bra att synliggöra för 
att komma tillrätta med.  
 
Vem skulle kunna ha nytta av vårt resultat och vår uppsats? Vi anser att alla som på något sätt 
arbetar med barn, och särskilt de som arbetar med invandrarbarn, kan få ut något av 
föreliggande studie. Genom att tolka svaren som barnen gav oss och försöka förstå deras tankar 
och åsikter om läsning och bibliotek tror vi att man kan komma till givande insikter. Framför 
allt hoppas vi att lärare på lågstadiet och skolbibliotekarier kan få ut något av undersökningen.  
 
Slutligen vill vi tacka de barn och vuxna som ställt sin tid till förfogande för oss.  
 
7.2 Slutdiskussion 
 
I uppsatsens slutdiskussion sammanfattar vi svaren på de delfrågor som studien grundar sig i. 
Sist i avsnittet besvarar vi vår huvudsakliga frågeställning.  
 
Hur identifierar sig de undersökta barnen med innehållet i de av oss två utvalda barn-
böckerna?  
 
Vår undersökning visade att barnen kunde identifiera sig med huvudpersonerna i de båda 
utvalda böckerna men inte på det sättet som vi trodde att de skulle göra. Inget av de undersökta 
barnen lade fokus på invandrarmotivet. Ofta så framhävs skillnader mellan människor som har 
olika etnisk bakgrund i mediala sammanhang. Men vi konstaterade att barnen inte alls 
fokuserade på skillnader mellan dem själva och böckernas handlingar och huvudpersoner utan 
snarare på likheterna. Något som verkade ha betydelse för hur de identifierade sig var de 
individuella upplevelser och erfarenheter som de hade med sig. De förknippade de båda utvalda 
böckernas handlingar med händelser och företeelser som verkade vara mer påtagliga för dem i 
deras vardag. Identifikationsmöjligheterna verkade inte vara kopplade till huruvida 
huvudpersonen i handlingen var pojke eller flicka. Alla barnen verkade med andra ord kunna 
identifiera sig med båda huvudpersonerna i böckerna, barnen lade ingen vikt vid könsskillnader 
mellan dem själva och böckernas huvudpersoner. Det fanns vissa skillnader i de svar barnen 
gav beroende på deras ålder och mognad. En intressant iakttagelse vi gjorde var att 
invandrarbarnen inte associerade till föräldrarna ifråga om att vara utlänning. De verkade 
istället ha lättare att sammankoppla handlingarna i böckerna med jämnåriga kamrater. En av 
anledningarna till det kan vara att böckerna primärt handlar om barn och att de intervjuade 
barnen av den orsaken tycker att det är enklare att se likheter med andra barn.  
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I vilken utsträckning är barnen i vår undersökning intresserade av böcker med 
invandrarmotiv? 
 
Barnen i undersökningen verkar inte vara särskilt intresserade av just invandrarmotivet i de två 
utvalda böckerna. De tycktes heller inte ha valt ut och läst några andra böcker av den 
anledningen att de var intresserade av just invandrarmotivet. Vid våra iakttagelser på de tre 
biblioteken och förfrågningarna till personalen som arbetade där kunde vi konstatera att Olivia 
från Bolivia fanns på alla tre biblioteken, men att den de senaste åren inte blev utlånad i någon 
nämnvärd utsträckning. Fripassageraren fanns inte på skolbiblioteket, men på de övriga två. 
Inte heller den verkade bli särskilt mycket utlånad. Det sista resultatet var oväntat för oss efter-
som vi tyckte att den boken verkade inbjudande. För oss var författaren och illustratören 
välkända och vi trodde att det skulle ha en positiv inverkan på hur ofta den lånades ut. Det 
visade sig att det fanns skilda uppfattningar mellan de olika respondenterna i undersökningen 
angående efterfrågan på böcker med invandrarmotiv. För att veta på vilka grunder böcker med 
invandrarmotiv kunde erhållas eller inte i bestånden på biblioteken ställde vi frågor kring 
böcker med invandrarmotiv till bibliotekarierna. Bibliotekarierna som arbetade på stads- och 
filialbiblioteket ansåg att sådana böcker efterfrågades, medan skolbibliotekarien och barnen var 
av motsatt mening. Barnen gav i de flesta fall en anledning som vi anser verkar vara avgörande 
för huruvida de hade möjlighet att låna Olivia från Bolivia eller Fripassageraren vid sina 
biblioteksbesök, nämligen att de båda böckerna inte synliggörs. Skolbibliotekarien trodde att 
det berodde mer på böckernas handlingar; hon uttryckte att de var för exotiska för barnen. 
Oavsett anledningarna till respondenternas svar, så är det intressant att det finns en skillnad i 
uppfattningarna, speciellt mellan vuxna och barn. 
 
I vilken utsträckning finns böcker med invandrarmotiv vid tre bibliotek i barnens 
närhet? 
 
Vi undersökte om de två utvalda böckerna fanns på för barnen närbelägna bibliotek och 
konstaterade att de fanns i biblioteksbeståndet. En del av vår förförståelse gick ut på att böcker 
med invandrarmotiv köptes in till bibliotek i invandrartäta områden av den anledningen att 
användarna i de bostadsområdena hade ett större intresse av att läsa om sådana handlingar som 
de kunde relatera till på ett mer påtagligt sätt än vad barn med svensk bakgrund kan göra. 
Skolbibliotekarien följde alltid barnens önskemål angående inköp av böcker och eftersom hon 
märkt att de inte hade något större intresse av böcker med invandrarmotiv så fanns inte 
Fripassageraren på skolans bibliotek. Hon trodde inte att de hade Olivia från Bolivia heller, 
fast de hade haft den tidigare. På filialbiblioteket fanns fyra exemplar av Olivia från Bolivia 
och två exemplar av Fripassageraren. Det jämförde vi med hur många som fanns på 
stadsbiblioteket där det fanns två exemplar av Fripassageraren och ett av Olivia från Bolivia. 
Om man tittar närmare på hur ofta de båda böckerna lånas ut i genomsnitt kan man se att de 
lånas ut lite oftare på stadsbiblioteket, trots att de hade färre exemplar att erbjuda där. Med 
ganska stor säkerhet törs vi påstå att stadsbiblioteket har en mer varierad användarkrets än 
filialbiblioteket som, enligt bibliotekarien som arbetar där, till största delen besöks av 
invandrare. Vår förförståelse verkar inte ha någon riktigt hållbar grund, med tanke på 
ovanstående. Intresset för böcker med invandrarmotiv verkar intressera olika 
användarkategorier och det tycks vara fel att tro att barn med invandrarbakgrund skulle ha ett 
större engagemang i sådana böcker. Det verkade som om vi inte var ensamma om att ha den 
uppfattningen, även bibliotekarierna på stads- och filialbiblioteket uttryckte liknande åsikter. 
Det kan vara viktigt att synliggöra sådana här skillnader i uppfattningar om hur någonting är 
och hur verkligheten faktiskt ser ut. För hur ska man kunna tillmötesgå ett behov om man inte 
vet hur det ser ut? Vid en kännedom om den undersökta användargruppens behov tror vi att det 
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är möjligt att hjälpa fram böcker med invandrarmotiv så att de lånas ut i högre utsträckning. 
Barnen lät oss förstå att de båda utvalda böckerna var omtyckta men att anledningen till 
uppskattningen var att barnen tyckte om de båda böckerna precis som vilka andra böcker som 
helst. Vi anser, med ledning av deras svar, att det är viktigt att barnböcker beskriver olika 
motiv och ämnen, inklusive invandrarmotiv.   
 
Hur identifierar invandrarbarn respektive barn med svensk bakgrund sig med huvud-
personerna, i två av oss utvalda böcker med invandrarmotiv? 
 
Förförståelsen grundades i att alla barn skulle vilja läsa och ha behållning av barnlitteratur med 
invandrarmotiv. Vi trodde att invandrarbarnen skulle kunna identifiera sig och därmed tilltalas 
av de båda böckerna eller barnen med svensk bakgrund skulle vilja få en större förståelse för 
andra och att det skulle ge dem skäl till att vilja läsa böcker med invandrarmotiv. En av 
förutsättningarna för de svar respondenterna gav var hur medvetna de var om sin egna etniska 
tillhörighet. Eftersom varken invandrarbarnen eller barnen med svensk bakgrund verkade 
reflektera över sina ursprung i samband med böckerna så är resultatet i undersökningen 
egentligen inte så märkligt. Vad vi fann var nämligen att det inte fanns några markanta skill-
nader i deras sätt att identifiera sig beroende på etnisk bakgrund. Några av de invandrarbarn 
som ingått i vår undersökning hade varit på besök i föräldrarnas hemland. Men de reflekterade 
inte över det mer än om de hälsat på släkten i en annan svensk stad eller om de var en vanlig 
semester. Därför tror vi att Piaget har en poäng då han menar att barn inte har något begrepp 
om nationer och dess innebörd. Vi kan tänka oss att förståelsen för sådana begrepp är en 
mognadsfråga och likaså att förstå problem med att fly och resa. Det kan också vara så att 
huruvida någon kommer från ett annat land eller har sina rötter här i Sverige egentligen är 
sådant som vi vuxna tycker har betydelse. Att sätta etiketter på människor, såsom exempelvis 
invandrare kontra svenskar, är nog egentligen ett karakteristiskt fenomen bland vuxna. Barn 
verkar lägga mer vikt vid personers egenskaper och tycks inte bry sig så mycket om dessa 
egenskaper är kulturellt betingade eller vad de beror på.  
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8. FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 
 

Som tidigare nämnts anser vi att resultaten för studien är värda att spekulera i. Det vore intres-
sant göra en jämförande studie genom att undersöka andra skolor för att se hur utfallet skulle ha 
blivit på olika platser i vårt land. Vi frågar oss om undersökningens slutsatser hade blivit 
densamma på en annan skola med andra barn. För att kunna dra generaliserbara slutsatser av de 
svar som framkommit skulle man egentligen behövt genomföra en mer omfattande undersök-
ning än denna. Ytterligare skolor, fler barn och högläsning ur ett större antal böcker med lika-
dant motiv skulle ha fordrats för ett mer tillförlitligt resultat. Men vi tror att studien kan ge en 
liten fingervisning om hur barns behov av böcker med invandrarmotiv egentligen ser ut. Vi 
skulle önska en fortsatt undersökning med fler barn, mer djupgående, kompletterande inter-
vjuer och fler böcker med invandrarmotiv. Bland annat vore det intressant att undersöka 
närmare huruvida en medveten satsning på att framhålla en viss typ av litteratur under en 
längre period och överallt där barn konfronteras med den kanske skulle göra det möjligt att 
väcka barns intresse.  
 
Vi undrar vilken betydelse de båda utvalda böckerna hade för resultatets utfall. Det hade varit 
intressant att göra en större studie angående hur många barnböcker med invandrarmotiv det 
finns för lågstadiebarn på biblioteken idag och i vilken utsträckning de utlånas. Barnen 
diskuterade och hade tänkvärda synpunkter kring de båda böckerna samt litteratur i största 
allmänhet. Även de områdena vore intresseväckande att forska vidare på. Vilken betydelse 
könsroller har för barns läsning i den aktuella åldern skulle också vara meningsfullt att jämföra 
mer ingående, särskilt då vi valde Olivia från Bolivia för att huvudpersonen var en flicka. 
Barnen påpekade visserligen aldrig att det hade någon betydelse, men vi skulle gärna se att det 
klargjordes i en annan undersökning. 
 
För biblioteksforskningen är det värt att notera att biblioteken verkade förlora invandrarbarnen 
som besökare på fritiden. Flera av barnen i undersökningen menade att de inte gick dit längre. 
Det ämnet kan vara angeläget för biblioteken att forska vidare på; hur kommer det sig att 
biblioteken tappar invandrarbarnen i den åldern? Dessutom undrar vi vilken betydelse 
bibliotekariers utbildning har. Bibliotekarierna vi samtalade med hade olika utbildning och 
skolbibliotekarien var egentligen en lärare med uppgift att sköta biblioteket. Därför undrar vi 
om det är någon skillnad i hennes sätt att arbeta i jämförelse med en utbildad bibliotekarie. Vi 
önskar en studie med outbildade bibliotekariers arbetssätt jämfört med utbildade för att se om 
det finns skillnader och hur de i så fall yttrar sig.  
 
Andra delar som valdes bort för att begränsa studien anser vi ändå är engagerande. Från början 
fanns exempelvis forskning om barn och tvåspråkighet på biblioteken med i uppsatsen samt ett 
större kapitel om barns läsvanor. Det finns tidigare forskning på området men vi anser ämnet är 
angeläget och viktigt, särskilt för barnbibliotekarier för att de ska få kännedom om vad barn vill 
ha.  
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9. SAMMANFATTNING  
 
Vår uppsats är en studie av invandrarbarns och barn med svensk bakgrunds möjlighet till 
identifikation i två av oss utvalda barnböcker med invandrarmotiv. I inledningen beskrivs bak-
grunden och en kort introduktion till ämnet samt en presentation av oss själva. Vår förförståelse 
framställs därefter för att läsaren ska vara medveten om den inställning vi hade innan uppsatsen 
tog sin början. Sedan följer artiklar ur barnkonventionen samt delar av bibliotekslagen som ska 
representera några av de lagar och konventioner som kan påverka biblioteks verksamhet.  
 
Problemformulering är nästa underrubrik och den beskriver anledningarna till att vi anser det 
vara viktigt att ha kännedom om barns behov av böcker med invandrarmotiv bland annat att 
biblioteken ska tillgodose alla användargrupper i samhället. Vi diskuterar också kring vad barn 
i lågstadieålder vill läsa och om det finns skillnader i vad barn vill läsa beroende på deras 
etniska bakgrund?  Efter det framställs uppsatsens syfte och frågeställningar där uppsatsens 
huvudsakliga frågeställning lyder: 
 
Hur identifierar invandrarbarn respektive barn med svensk bakgrund sig med huvudpersonerna, 
i två av oss utvalda böcker med invandrarmotiv?  
 
Den huvudsakliga frågeställningen indikerar vad vi primärt kommer att söka svar på genom vår 
studie och berör således framför allt de två första delarna i syftet. 
 
Syftet betraktas som tre delar där var del har fått en egen frågeställning: 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om intresset för barnböcker med invandrarmotiv varierar 
med läsarens etniska bakgrund.  

• Hur identifierar sig de av oss undersökta barnen med innehållet i de två av oss utvalda 
barnböckerna? 

 
Vi avser studera hur innehållet i två barnböcker med invandrarmotiv tas emot av barn med 
svensk respektive invandrarbakgrund, med hänseende på identifikation.  

• I vilken utsträckning är barnen i vår undersökning intresserade av böcker med 
invandrarmotiv? 

 
Vi avser också studera tillgängligheten av barnböcker med invandrarmotiv vid några bibliotek.  

• I vilken utsträckning finns böcker med invandrarmotiv vid tre bibliotek i barnens 
närhet?  

 
Syftet och delfrågorna är tänkta att ses i en hierarkisk ordning där den viktigaste delen och 
delfrågan står överst, och så vidare. Den sista delen i syftet samt den tredje delfrågan är tänkt 
som ett komplement till de två första delarna och kommer av den anledningen inte att få lika 
mycket utrymme i uppsatsen.  
 
Därefter tar vi upp de avgränsningar vi fått göra i uppsatsen och som kommer att forma det 
resultat vi slutligen presenterar. Sedan kommer ett kapitel där vi tar upp definitioner av 
begrepp. De ord som vi vill förtydliga är skillnader på identifikation och identitet, där vi menar, 
utifrån Nationalencyklopedin att identifikation är en medveten inlevelse i en annan människa 
situation. Vi förklarar också vad vi menar med en bok med invandrarmotiv, etnicitet och 
flykting. Sist i kapitlet förklarar vi att benämningen på barnen i undersökningen 
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fortsättningsvis är invandrarbarn samt barn med svensk bakgrund. Sedan tar vi upp kriterier för 
Fripassageraren och Olivia från Bolivia som är våra utvalda barnböcker samt ger referat på 
böckerna. Efter det ger vi uppsatsens fortsatta disposition. 
 
I metoden beskriver vi studien där det huvudsakliga tillvägagångssättet i den empiriska 
undersökningen är intervjuer med invandrarbarn och barn med svensk bakgrund i 
lågstadieålder. Därför skriver vi om vad som gäller specifikt vid intervjuer med barn. Efter det 
tar vi upp valet av respondenter. Senare diskuterar vi också styrkor och svagheter i intervju som 
metod och tar därefter upp i vilken utsträckning vi själva omedvetet kan ha påverkat 
intervjuerna. Sedan diskuteras högläsning som metod och beskriver anledningen till att vi valt 
det tillvägagångssättet. Vi tar också upp iakttagelser som metod. Efter det beskrivs skolan där 
vi genomfört undersökningen och menar att den kan vara en representativ skola för andra 
skolor i Sverige. Den är belägen i en relativt stor stad och både barn med svensk bakgrund och 
barn med invandrarbakgrund undervisas här. Vi skildrar därefter noggrant tillvägagångssättet 
vid kontakten med skolan och lärarna i avsnittet om den empiriska undersökningens genomfö-
rande. Där går vi igenom både förberedelserna samt genomförandet av både högläsningen och 
intervjuerna. Vi beskriver sedan hur iakttagelser på stadsbiblioteket, ett filialbibliotek i närhet 
av skolan samt barnens skolbibliotek genomfördes. I samband med iakttagelserna samtalade vi 
med bibliotekarier på de tre biblioteken. Metoden för analysen presenteras också och likaså en 
diskussion kring våra metoder. Till sist beskrivs vår litteratursökning. 
 
Teorin får huvudsakligen presenteras av Joseph Appleyard och Louise Rosenblatt där deras syn 
på förhållandet mellan läsaren och texten presenteras. Deras teorier blir även kompletterade 
med Gunilla Ladberg och Aidan Chambers som skriver om motivation till läsning. Sist i teorin 
ger vi en jämförande sammanfattning.   
 
I avsnittet därpå behandlas tidigare forskning och litteratur. Där behandlar vad vi anser vara 
relevant fundament för våra intervjuer. Litteraturen är vald efter frågeställningarna och det är 
skälet till att fokus ligger på texter om barn i förskole- och lågstadieålder. Vi vill få en 
bakgrund till våra respondenters kontext. Sedan går vi in på ett avsnitt som heter barn, empati 
och identifikation där vi skriver om lekens betydelse för barn i den aktuella åldern, då vi menar 
att barn utvecklar sina möjligheter till identifikation genom leken. Vi beskriver olika lekstadier 
i barns liv. Efter det framställs kännetecken för en barnbok och till sist behandlas barn och 
bibliotek samt förutsättningar för en barnbibliotekaries verksamhet.  
 
Nästa kapitel behandlar resultatet och där börjar vi med en presentation av de undersökta 
barnen. Där finns en tabell som ger en överblick över hur intervjuerna har blivit ålders- och 
könsfördelade samt hur många invandrarbarn respektive barn med svensk bakgrund som ingår i 
varje kategori. Vi tar också upp vår citeringspolicy. Som första redovisning av intervjuerna 
finns ett avsnitt om barnens läsintresse där barnens läsvanor och deras kriterier på en bra bok 
sammanfattas. Sedan går vi över till att redovisa barnens olika identifikationsmöjligheter i de 
två utvalda böckerna utifrån dem själva, personer i deras närhet samt deras lekvanor som ska 
representera hur de kan identifiera sig med andra i leken. Efter det klargörs barnens åsikter om 
böcker med invandrarmotiv, om böckernas innehåll kan företräda verkligheten, et cetera. Sedan 
redovisas barnens biblioteksvanor. Sist i resultatet beskrivs iakttagelserna av böcker med 
invandrarmotiv på de tre biblioteken samt samtalen med bibliotekarierna där samtalet med 
skolbibliotekarien finns under en egen underrubrik.  
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I kapitel sex behandlar vi analys och diskussion med liknande tematisk uppdelning som i 
resultatet. Detta gör vi utifrån våra intervjuer och iakttagelser och jämför dessa med tidigare 
forskning och teori.  
 
Kapitlet slutsatser och slutdiskussion fokuserar först på slutsatserna i uppsatsen. Förförståelsen 
jämförs med resultatet där den viktigaste av slutsatserna blir att respondenterna såg böckernas 
handlingar ur andra perspektiv än vad vi gjorde, vilket medförde att de tolkade dem på helt 
andra sätt. För huruvida barnen uppfattade böckerna märktes ingen skillnad på barn med 
svensk bakgrund eller barn med invandrarbakgrund. En annan av våra slutsatser är att barnen 
efterfrågar annat än vad bibliotekarierna trodde. En intressant aspekt är vem det är som sätter 
etiketten ”invandrarmotiv” på böckerna, barn eller vuxna. Slutdiskussionen behandlar fråge-
ställningarna där vi kommer fram till att skillnader mellan barn med olika etniska bakgrunder 
så som svensk respektive invandrarbakgrund inte framkommit i studien. Det som istället 
märktes i barnens svar var att de individuella upplevelser och erfarenheter som barnen hade 
med sig var mer betydelsefulla. 
 
I förslag på fortsatt forskning önskar vi en liknande undersökning av större mått för att se om 
våra resultat skulle stå sig mer generellt. Vi skulle även vilja se en större studie av barnböcker 
med invandrarmotiv. Andra företeelser att fortsätta forska i anser vi skulle kunna vara vilken 
betydelse huvudpersonernas kön i barnböckers handling har för läsare, bibliotekaries 
utbildning, invandrarbarn och biblioteket, med mera.  
 
Längst bak i uppsatsen kommer sedan käll- och litteraturförteckning och bilagor med intervju-
manual till barnen, underlag för samtal med skolbibliotekarien samt brev till skolans rektor och 
de intervjuade barnens föräldrar. 
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BILAGA A  
Intervjumanual till barnen  
 

1. (Kön)  
 
2. Hur gamla är ni? 
 
3. Vad tyckte ni om de två böckerna som ni har lyssnat till?  
 
4. Har ni läst dessa/någon liknande bok? 

 - I så fall, vilken? 
 

5. Tror ni att det kan vara så som det var för Fadi och Daniela i boken? 
 

6. Tror ni att det är många barn som känner igen sig då de läser böckerna? 
 - Vilka barn tror ni gör det?  
 - Varför just dessa?  
 - Kan det vara fler barn som också kan känna igen sig? 
 

7. Kände ni igen er i huvudpersonerna någon gång? 
 - Vad hände då i boken? (gjorde/sa/kände huvudpersonen något särskilt)  
 
8. Fick ni veta någonting i böckerna som ni inte kände till tidigare? 
 
9. Hade ni läst de här böckerna om inte vi hade kommit och läst dem för er? 

 
10. Behövs det fler böcker som beskriver hur människor flyr?  
 - Hur kommer det sig? 
 
11. Har ni något mer ni vill säga om boken, som vi inte frågat er om? 

 
12. Brukar ni leka?  

  - Vad leker ni?  
 - Leker ni att ni är någon annan? 

 
13. Hur ofta läser ni?  
  
14. Har ni någon favoritbok eller favoritförfattare? 
 
15. Hur tycker ni att en bra bok ska vara? 

 
16. Vilka böcker har ni valt som bänkbok? 

- Hur kommer det sig att ni valde just dem? 
- Vad tycker ni om dem? 
- Vad är det som är bra/dåligt med dem? 

 
17. Hur får ni tag på böcker att läsa? 
 
18. Brukar ni gå på biblioteket? 

 - Vilket? 
 - Hur ofta? 
 

19. Hittar ni sådana böcker som ni tycker om på biblioteket? (t.ex. berättelser, serieböcker, 
faktaböcker, mm?) 
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BILAGA B 
Underlag för samtal med skolbibliotekarien 

 
(1. Kön) 
 
2. När blev du klar med din utbildning? 
 
3. Hur länge har du arbetat på bibliotek/detta bibliotek? Har du någon annan utbildning sedan 

innan?  
 
4. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
5. Har du några biblioteksundervisningar för barnen?  

– Hur går de i så fall till? 
 
6. Hur får du reda på vilka böcker för barn i lågstadieålder som finns? 
 
7. Tycker du att sambindningslistorna ger en tillförlitlig bild av böckerna? 
 
8. Har du någon ”referensgrupp” av barn i lågstadieåldern? 
 
9. Kan du tänka dig att köpa in böcker på ”efterfrågan” för barn i lågstadieåldern? 
 
10. Vad tycker du är utmärkande för en ”god” bok för barn i lågstadieåldern. Nämn spontant 

några kriterier som du tycker är viktiga. 
 

11. Hur gör du när du föreslår böcker för barn? 
 

11. Vad tror du att läsning kan betyda för barn i allmänhet, speciellt för invandrarbarn? 
 
12. Hur synliggör/rekommenderar du böcker för barnen? 

 
11. har du några lagar/måldokument att arbeta efter? I allmänhet/för invandrare? 

 
Visa de av oss ”utvalda böckerna” 
14. Har du hört talas om dessa böcker? 
 
15. Skulle du kunna tänka dig att köpa in dessa böcker till biblioteket? 

 
16. Vad tycker du är bra/dåligt med dessa böcker?  

 
17. Finns det andra böcker som handlar om invandrare som du anser är mer lämpliga? Vilka? 

På vilket sätt är de mer lämpliga? 
 
18. Vilka barn tror du är mest intresserade av att läsa någon av de ”utvalda böckerna”? 
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BILAGA C 
Brev till skolans rektor  
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
Förhoppningsvis ska vi snart vara färdiga med vår utbildning, men först har vi till uppgift att 
skriva en magisteruppsats på 20 poäng. Till detta skulle vi vilja ha vi Er hjälp. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är i detta stadium att ta reda på om barnböcker som handlar om 
invandrare har någon speciell betydelse för barn i åldrarna 7-9 år och i så fall vilken. Vi vill 
undersöka om behovet av att läsa dessa böcker är lika stort hos alla barn, oavsett deras 
ursprung, eller om det varierar mellan svenska respektive invandrarbarn. Vår avsikt är 
dessutom att ta reda på hur biblioteken bemöter barnens behov av barnböcker för invandrare. 
Vi vill även se om biblioteken tar egna initiativ och rekommenderar/synliggör barnböcker om 
invandrare även om de inte efterfrågats av barnen. Detta är våran tanke i dagsläget att 
uppsatsen ska handla om. Framkommer det fler intressanta vinklar under arbetets gång vill vi 
gärna kunna använda oss även av den informationen. 
 
För att kunna genomföra vår uppsats skulle vi behöva få kontakt med två lärare och elever i två 
andra eller tredje klasser på lågstadiet. Vi vill att några (ca 4-8 st) barn med helsvensk 
bakgrund respektive ett lika stort antal barn med invandrarbakgrund ska ingå i vår 
undersökning. Barnen kommer att vara helt anonyma och vi vill att föräldrarna ska vara 
informerade och ha gett sitt medgivande.  
 
Vi tänker oss att barnen kommer att höra två böcker var genom högläsning, som vi sedan följer 
upp med intervjuer. Följande böcker tycker vi passar för vårt syfte: Fripassageraren av Annika 
Holm, Måste vara modig av Siv Widerberg, Vi måste fly av Magda Eggens och Olivia från 
Bolivia av Berit Härd. Det är inte riktigt klart ännu exakt vilka två böcker barnen kommer att få 
lyssna till, men det blir någon av de fyra ovanstående. Innan barnen läser böckerna vill vi gärna 
komma och presentera oss. Med lärarens samtycke kan vi kanske få ta en liten stund under en 
lektion för att göra detta.  Då förklarar vi också närmare för barnen varför de ska lyssna på 
böckerna. Vi kommer att behöva lärarens hjälp att för att avgöra vilka av barnen som ska delta i 
undersökningen och därmed vilka föräldrar som ska informeras. Någon vecka senare då barnen 
fortfarande har böckerna färskt i minnet, kommer vi tillbaka och genomför våra intervjuer. 
Frågor vi tänkt ställa till barnen medföljer i en bilaga (med reservation för eventuella 
ändringar). Resultatet av vår undersökning kommer vi att presentera i en magisteruppsats som 
är tillgänglig för allmänheten. Den kommer framför allt att vara till hjälp för oss och våra 
blivande bibliotekskollegor då vi ska bemöta barnen i vår verksamhet.  
 
Vi kommer att höra av oss till Er om cirka en vecka för att se om Ni är villiga att delta i denna 
undersökning. Om det är möjligt skulle vi vara tacksamma om Ni hunnit diskutera detta med 
någon av lågstadielärarna på Er skola som kan tänka sig att deltaga med sin klass. Vid 
eventuella frågor som Ni kan tänkas ha om upplägget, kontakta: 
 
Mia Olausson, tel. *** 
Nina Kristiansson, tel. *** 
 
Med vänliga hälsningar 
Mia och Nina 
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BILAGA D 
Information till barnens föräldrar 
 

2004-01-27 
Hejsan! 
 
Vi som skriver detta heter Mia och Nina och läser på bibliotekshögskolan i Borås. Vi håller på 
att skriva en magisteruppsats och kommer att finnas på ***-skolan under vecka åtta och nio för 
att göra en studie till uppsatsen. Vi kommer att läsa två barnböcker för eleverna vecka åtta och 
sedan fråga barnen om böckerna veckan därefter. Vi kommer också att fråga dem vad de tycker 
om att läsa för böcker samt vad de tycker om att gå på biblioteket.  
 
Allt material vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt och det kommer inte att vara 
möjligt att identifiera någon enskild person i vår uppsats. Vi kommer heller inte i att nämna var 
studien är genomförd. 
 
 
Har Ni några frågor om studien går det bra att vända sig till respektive lärare. 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Mia Olausson Tel. *** 
Nina Kristiansson Tel. *** 

 
Studerande på bibliotekshögskolan i Borås 

 
 

 
 
 
 
 


