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Abstract:            The purpose of this study is to the increase knowledge and understanding of the meet-

ing between children with Arabian as native language and a Swedish school library. 
The study is made as a qualitative investigation built on interviews with eight-year-
olds and eleven-year-olds. Only the children’s needs and views are considered. The 
study is centred on twelve key issues and aims to document the children’s thoughts 
and views of reading as well as their reading habits and their use of the school library. 
Through the children’s own words their evaluation of reading and literature, their 
abilities to assimilate the text and their de facto use of the books can be known. 

 
The children in this study are all pupils in the same school, situated in a middle -sized 
town, where literature is an important part of the teaching. Consequently, they read 
for pleasure but als o from obligation. They are also imposed on to lend books from 
the school library. In Sweden reading is highly valued and this evaluation is only 
rarely put into question. Swedish children grow up with reading and literature as an 
obvious part of life. The children in this study grow up in homes where books have 
low value; often they are kept in a box and the families own but a few. This, how-
ever, does not necessarily imply that reading is regarded unimportant. Several of the 
children in the study are expected from their parents to do well in school, something 
which requires good reading skills. Here the approach of the school and its library to 
multilingual children is of great importance. Teachers, and other school employees, 
and the parents at home will have to improve on communication to facilitate for the 
children to use the literature. The majority of the older children in this study under-
stand Swedish texts much better than texts in their native language. It is the view of 
the authors of this study that it is important to develop the native language side by 
side with the second language throughout all the years in school. The school can im-
prove on meeting the Arabian speaking children on their terms and on showing that 
their native language is as important as Swedish. To the Arabian speaking children, 
reading and literature is a resource of great potential. This resource can, however, be 
further developed during the children’s time in school. 

 
Nyckelord Arabisktalande barn, böcker, litteratur på arabiska, läsning, skolbiblio-

tek, tvåspråkighet. 
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1.Inledning 
Idag har en sjättedel av alla elever i skolor och förskolor i Sverige en flerspråkig bak-
grund [http://www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/ 05-09-14]. Mer än 1,5 mil-
joner personer i vårt land har svenskan som sitt andraspråk. Detta innebär en stor språk-
rikedom i landet som enbart borde ses som en tillgång.  

  
Viljan att utföra denna studie har sin bakgrund i de frågor och reflexioner som vuxit 
fram i arbete och kontakt med flerspråkiga barn, deras möjligheter och begränsningar. 
Forskningen visar att flerspråkighet ger många möjligheter, bland annat fördelarna att 
kunna ta del av flera gruppers kommunikation och förhålla sig öppen och tolerant mot 
andra (språk-)grupper. Men även att tvåspråkighet också främjar kognitiv flexibilitet  
bl a (Hyltenstam, Stroud 1991, s. 50 f).  
 
En av oss som utfört denna studie arbetar på en skola där arabiskan är det största språ-
ket. Eleverna har fått henne att fundera mycket kring flerspråkighet och vilken roll skol-
biblioteket kan spela för dem. Den andra har arbetat många år som speciallärare på en 
annan skola och har arbetat mycket med läsning och kunskapsutveckling och också in-
tresserat sig för tvåspråkighet. Vi beslöt oss för att undersöka de tvåspråkiga elevernas 
förhållningssätt till läsning, litteratur och skolbibliotek genom att fråga dem själva. Av 
olika skäl valde vi att genomföra intervjustudien på den skola där en av oss arbetar som 
skolbibliotekarie. Detta val motiveras senare i uppsatsen.  
 
Skolbiblioteket är skyldigt att möta alla användares behov. Enligt FN:s Konvention om 
barnets rättigheter (1989) har alla barn rätt att få sitt info rmationsbehov tillgodosett. 
 
Konventionsstaterna ska bland annat:  

Uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och 
kulturellt värde för barnet --- 
Uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos 
ett barn som tillhör en minoritetsgrupp --- 
Uppmuntra produktion och spridning av barnböcker--- 
 

Detta ställer stora krav på skolbibliotekets mediebestånd och personal. Vi menar dock 
att ett välutrustat skolbibliotek är ointressant om användarna inte kan nyttja det. Alla 
barn borde ha rätt att återfinna litteratur på sitt modersmål i biblioteket och även tid-
skrifter och multimedia. Men det kan ligga andra hinder i vägen för att barn med annat 
modersmål än svenska ska ha god tillgång till sitt skolbibliotek. 
 
Vilken hjälp kan skolbiblioteken erbjuda de tvåspråkiga eleverna ute på skolorna? Den 
forskning som gjorts menar att det är viktigt att ge tid till eleverna att diskutera innehå l-
let i de böcker som de har läst. Detta skall ingå i bibliotekariens läspedagogiska roll. 
Skolbibliotekets verksamhet skall bygga på både läslust och lärande. För att skapa läs-
lust krävs det att eleverna har möjlighet att välja vad de vill läsa, att det finns mycket att 
välja på och följaktligen mycket att läsa. Det är också viktigt att erbjuda eleven skönlit-
teratur som allmänt anses främja läsutvecklingen (Limberg 2002, s. 54 ff).  
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Flera undersökningar visar att andraspråket (svenskan) utvecklas på ett mycket bra sätt 
om barnen får lära sig både sitt modersmål och sitt andraspråk i skolan. I en översikt av 
forskningen på detta område menar Lainio (1999) att det inte finns någon undersökning 
som visar att tvåspråkig undervisning skulle ge negativa resultat (s.184 f). På flera håll i 
Sverige arbetar man i skolan med parallellspråkiga projekt t ex i Internationella skolan i 
Gårdsten och i Annelundskolan i Malmö. I den senare lär sig barnen först skriva och 
läsa på arabiska eller albanska och sedan på svenska. Målet är att eleverna vid tolv års 
ålder ska vara tvåspråkiga [http://www.skolutveckling.se/mangfald/flersprakig/ 05-09-
14]. Tvåspråkig undervisning är dock ovanlig i Sverige, de flesta tvåspråkiga barnen får 
sin undervisning på svenska (Axelsson et al. 2002, s. 25). Barn lär bäst nya kunskaper 
på det språk som de är uppvuxna med och som deras föräldrar talar, vilket vi senare ska 
redogöra för. De enspråkiga eleve rna i skolan undervisas således på det språk som de 
förstår bäst: sitt modersmål. De flerspråkiga eleverna som inte till fullo förstår under-
visningsspråket får följaktligen sämre förutsättningar för sin kunskapsutveckling än de 
enspråkiga eleverna. 
 
Vi avser att göra en kvalitativ studie som är förankrad i tidigare forskning på områdena 
som språk/tvåspråkighet, utvecklingspsykologi, inlärning, barnlitteratur och Biblioteks- 
och informationsvetenskap. Förhoppningsvis kan studien skapa en förståelse av de två-
språkiga elevernas tankar kring läsning och skolbibliotek. Vår förhoppning är att nya 
tankar genereras genom barnens svar och våra reflexioner. Tankar som i bästa fall kan 
vara till nytta för skolbibliotekarier, lärare och skolledning som arbetar i en verksamhet 
med tvåspråkiga elever. Om dessa elever ges möjlighet att använda skolbiblioteket som 
pedagogiskt verktyg med hjälp av att de kan ta del av de kollektiva läromedlen på sitt 
modersmål, blir biblioteket bättre integrerat i skolans verksamhet. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att belysa vad som händer i mötet mellan barnet och 
boken samt att lyfta fram aspekter på vad som kan påverka barnens användning av 
(skol-)biblioteket. Genom att lyfta fram arabisktalande barns vanor, tankar om böcker 
och upplevelse av läsning vill vi uppmärksamma vilket värde barnet ger böcker. Vilken 
uppfattning om läsning för t ex kunskapsinhämtning, identitetsutveckling och under-
hållning som barnet uttrycker och vad språket har för betydelse för barnet när de använ-
der böcker. Vi vill öka förståelsen för den tvåspråkiga eleven som biblioteksanvändare i 
skolbiblioteket i den svenska skolan.  

1.2 Frågeställning 
• Hur kan arabisktalande barns läsvanor beskrivas?  
• Hur påverkar tvåspråkigheten förutsättningar för läsning och hur förhåller bar-

nen sig till litteraturen på svenska respektive arabiska?  
• Vilken betydelse kan spåras i form av kunskapsinhämtning, social och emotio-

nell spegling, identitetsutveckling eller källa till glädje och underhållning i dessa 
barns läsning?  

• Hur vill det arabisktalande barnet använda sitt skolbibliotek? 
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1.3 Ämnesval och relevans 
Mötet mellan barn och böcker är något som vi ofta diskuterat under vår tid som stude-
rande på BHS. Det har vi gjort utifrån egna erfarenheter av våra egna barn och vår ar-
betslivserfarenhet som skolbibliotekarie och som lärare. Vi har samarbetat kring en hel 
del av de skriftliga uppgifter som ingått i utbildningen som bl a handlat om kulturpoli-
tiska ambitioner för böcker och läsning, samtalet som bibliotekens gränssnitt, användar-
studier för rätt design på information till speciallärare. Både ämnes- och metodval för 
vår studie faller sig härmed naturlig. Detta gör oss extra uppmärksamma på redogörelser 
av närhet och distans i studien vi nu går in i: arbetet att, på vetenskaplig basis, undersö-
ka ett fenomen som ligger så nära våra intressen och i ett otydligt gränsland av vad vi 
egentligen har för kunskap om barn, läsning och tvåspråkighet. Vi har sannolikt gemen-
samma referensramar, vi har liknande erfarenheter, ålder, kön, värderingar, intressen  o 
s v. Men också rent personliga orsaker inverkar troligen: hur vi fungerar och reagerar på 
tidspress och stress, hur man strukturerar allmänt från kaos till ordning, hur man betrak-
tar och bemöter barn spelar stor roll för vårt arbete med studien. 
 
Mycket av forskningen om barns läs- och språkutveckling är användbar då vi undersö-
ker hur elever använder skolbiblioteket. Läsforskare menar att det är viktigt att barn 
läser mycket för att bli goda läsare och att de har möjlighet att själva välja vad de vill 
läsa. Det är betydelsefullt att kunna erbjuda skönlitteratur och inte bara läroböcker. Allt 
detta kräver ett skolbibliotek för att det skall kunna fungera (Limberg 2002, s. 54-55). 
På den skola där vi avser att intervjua elever utgår mycket av svenskundervisningen från 
skönlitteratur. En av orsakerna till detta är att läroböcker ofta ligger på en hög nivå och 
även svaga eller ovana läsare skall kunna välja en rolig text. En annan utgångspunkt på 
denna skola är att skönlitteraturen genererar läslust oberoende av hur duktig läsare du 
är.  
 
Författaren Aidan Chambers (1994) menar att det är mycket viktigt, speciellt för barn, 
att skapa en god läsmiljö. Han beskriver läsandet som en cirkel, där rörelsen inte för oss 
från en början till ett slut utan tillbaka till början igen. Cirkeln inbegriper Att välja vad 
man ska läsa, Att läsa, vilket kräver tid, och Reaktion/Respons där t ex boksamtal och 
vardagsprat om böcker ingår. I mitten av cirkeln har Chambers placerat Vuxenstöd (s. 9-
11). Läsmiljön är viktig, de yttre läsförutsättningarna kan påverka de inre och ha en 
stödjande funktion. Också här är kopplingen till skolbiblioteket tydlig och en förutsätt-
ning för den goda läsmiljö som Chambers förespråkar. Det är angeläget att barnen har 
mycket böcker att välja mellan och att det finns en bibliotekarie som vill att lärare, för-
äldrar och elever skall delta i arbetet. Barnens läsintresse påverkas av om de har infly-
tande och kan delta och påverka verksamheten i skolbiblioteket. De skall således också 
vara med och utforma bokinköpen till skolbiblioteket (s. 21-26). 
 
Vi vill i vår studie undersöka hur de arabisktalande eleverna använder både den svenska 
och den arabiska litteraturen i skolbiblioteket. Det är en användarstudie som utgår från 
barn som är åtta respektive elva år gamla. Gemensamt för samtliga barn är att de har 
arabiska som modersmål och att de går i en svensk skola. Urvalskriterierna av använ-
darna redovisas under rubriken ”Urvalskriterier” på sidan 30. Samtliga elever på skolan, 
från och med nu kallad X-skolan, har tillgång till ett skolbibliotek där en av oss arbetar 
som bibliotekarie. Att vi valt en av våra arbetsplatser har sina fördelar och nackdelar 
men en stor fördel är att det ger en insyn i och direkt erfarenhet av verksamheten. In-
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formation om hur skolan arbetar med litteratur och läsning finns redan och vi kan helt 
fokusera barnens perspektiv och berättelser. Detta kräver dock en redogörelse i uppsat-
sen av skolans arbetssätt och förutsättningar, som presenteras nedan. Nackdelen är att 
det kan vara svårt att förhålla sig objektiv till sin egen arbetsplats. Att upprätta sådan 
distans att omständigheter blir tydliga när de ska förklaras för utomstående. Det har va-
rit en viktig förutsättning att den andra av oss inte har arbetat på skolan utan har kunnat 
betrakta ”naturliga självklarheter” kritiskt och satta i ett större sammanhang. 

1.4 Disposition  
I kapitel ett redogör vi för vårt syfte med uppsatsen och våra frågeställningar. Vi moti-
verar vårt ämnesval och studiens relevans inom B&I. Kapitel två ger läsaren en bak-
grund i ämnet via en genomgång av litteratur och tidigare forskning. Vi skriver om ut-
vecklingspsykologi, kognitiv utveckling, läsning, tvåspråkighet, modersmål och skol-
bibliotek. Det tredje kapitlet beskriver studiens forskningsmiljö, d v s X-skolan och dess 
omgivning. Läsaren får en beskrivning av X-skolans skolbibliotek och dess verksamhet 
och en redogörelse av författarnas bakgrund. Kapitel fyra är ett avsnitt där vi redovisar 
vår metod. Här kan man bl a läsa om vår arbetsprocess, våra urvalskriterier och teoretis-
ka förberedelser inför barnintervjuerna. Vår analysmodell och en förklaring av denna 
återfinns också i detta avsnitt. 
 
Kapitel fem innehåller en redovisning av vår intervjustudie. Vi gör en sammanfattning 
och en reflexiv tolkning av varje barn. Avsnittet innehåller således tretton stycken sepa-
rata analyser. I kapitel sex återfinns en sammanfattande reflexiv analys där våra fråge-
ställningar besvaras och generella tolkningar görs. Nästa kapitel är en avslutande dis-
kussion som följs av en sammanfattning i kapitel åtta. Till sist i kapitel nio och tio åter-
finns referenslitteratur och bilagor. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redovisas den teoretiska bakgrunden inom flera discipliner som bildar en 
ram som fördjupar vår förståelse för det område vi vill undersöka men också avgränsar 
mot områden och fenomen som är perifera och av mindre betydelse. 
 

2.1 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Louise Limberg har varit vår grundpelare vad gäller forskning om skolbibliotekets roll. 
Vi har läst Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt (2002) med stor be-
hållning och Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek (2004), den 
sistnämnda är skriven av Limberg och Alexandersson. Monika Nilsson arbetar som bib-
liotekarie i Åstorp och har skrivit böcker om hur man rent konkret kan arbeta med in-
formationshantering i skolbibliotek, Informationsfärdighet i skolan: skolbiblioteket som 
pedagogisk resurs (2003). Aidan Chambers forskning ger en teoretisk bakgrund till 
aspekter på läsningens betydelse för barn, Böcker omkring oss: om läsmiljö (1994) och 
Marian Koren har genomfört forskning gällande barns rätt till information och bibliote-
kens möjligheter att tillmötesgå detta, Tell me! The right of the child to information 
(1996). Vi hittade många källor som utgick från biblioteket eller bibliotekarien men få 
som utgick från barnets perspektiv. Lundberg m fl:s bok Barn frågar – kan biblioteket 
svara (2000) gav en utmärkt litteraturöversikt över referensarbete för barn. 
 
Det finns mycket skrivet om svenska som andra språk och om språkutveckling. Vi har 
fått sovra bland många titlar. En del kände vi till sedan förut eftersom vi båda arbetar 
och har arbetat i skolmiljöer. Axelsson, Lennartsson-Hokkanen & Sellgrens bok Den 
röda tråden (2002) är väl använd på skolan där vi genomfört vår studie. Boken beskri-
ver en stor studie av tvåspråkiga barn gjord av Thomas & Collier. De sistnämnda fors-
karna konstaterar att ju bättre modersmål barnen har ju snabbare utvecklas deras andra-
språk. Gunilla Ladberg har skrivit mycket om barnens språkutveckling, vi har framför-
allt valt två böcker: Skolans språk och barnets – att undervisa barn från språkliga mi-
noriteter (2000) och Barn med flera språk, tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, 
förskola och skola (1996). 
 
Doverborg och Pramlings forskning om barns kognitiva utveckling har varit mycket 
användbar för oss bl a: Inlärning och utveckling (1996) samt boken Att förstå barns 
tankar..., som också stött vårt metodval och analytiska utgångspunkter. Pramling har 
även tillsammans med Asplund Carlsson skrivit Det var en gång…om barnlitteratur i 
ett utvecklingspedagogiskt temaarbete (1996). 
 
2.1.2 Utvecklingspsykologi och kognitiv utveckling 
Det finns många aspekter på begreppet barn och denna studie, barns förhållande till 
böcker och läsning, berör flera discipliner. Vi har använt begrepp och utgångspunkter 
inom områden som utvecklings- och inlärningspsykologi, språkvetenskap och litteratur-
vetenskap och informationsvetenskap. 
 
Grunden till den nuvarande västerländska synen på barn och barns utveckling kan kort 
beskrivas med start i Freuds psykodynamiska utvecklingsutvecklingsteorier som starkt 
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fokuserade relationens betydelse för den växande människan. Parallellt med Freuds ut-
vecklingsteorier fanns också beteendeanalytisk psykologi som betonade utveckling som 
en anpassning och förändring som barnet gör beroende på omgivande faktorer. Sedan 
följde Piagets beskrivningar av barn som aktiva och skapande, vilket utgjorde en viktig 
brytning med samtida teoretikers syn på kognition som ett resultat av mognad och ett 
passivt övertagande av vuxnas kunskap. Piagets logiska konstruktivism utgör utgångs-
punkten för nästan alla vidare diskussioner och teorier om barns kognitiva utveckling 
(von Tetzchner 2005, s.25 ff). 
 
I dagens pedagogiska impulser finns delar av alla ovanstående teorier, man kan säga att 
den svenska skolan själv har utvecklats i relation till de tongivande influenserna under 
de senaste hundra åren. Man kan också säga att hela skolans verksamhet, från arkitektur 
och utrustning till timplan utgår från teorier om hur människan utvecklas kognitivt och 
lär sig saker (Säljö 2000, s.47). Med ord som ”aktivt lärande”, ”arbeta laborativt och 
självständigt”, ”förstå” istället för att ”kunna utantill” märks dock Piagets dominerande 
influens i skolan än idag (ibid. s.58). 
 
Den socialkonstruktivistiska traditionen, som Vygotskij introducerade, har kognitiv ut-
veckling som ett huvudområde men har även haft inflytande på områden som språkut-
veckling och utveckling av självuppfattning, identitet och personlighet. Även den har 
haft ett ansenligt inflytande på pedagogisk teori och praktik. Enligt Vygotskij är barn 
inte ensamma aktörer i konstruktionsprocessen som i Piagets teorier, deras insikter och 
kognition formas genom samverkan med andra människor och genom internalisering 
(införliva i det egna tänkandet) av kulturens redskap och sätt att tänka. Med kulturens 
redskap menas bl a muntligt och skriftligt språk, talsystemet, matematiska symboler och 
minnesstrategier (von Tetzchner 2005, s. 32 f ). Vi lär genom kommunikation och sam-
spel med andra och som Säljö (2000) påpekar så kan en människa inte undvika att lära 
sig, frågan är vad hon kan lära sig i olika situationer (s.47). Det sociokulturella perspek-
tivet på inlärning och utveckling hos barn är en teoretisk utgångspunkt vi har i denna 
studie, där vår analysmodell grundar sig bland annat på antaganden att barnets förmågor 
och redogörelser är helt beroende av deras sociala och kulturella kontext. I linje med ett 
sociokulturellt perspektiv kan alltså inte ett barn på egen hand ”upptäcka” abstrakta 
kunskaper som att förstå hur man lär sig läsa t ex. Kunskapen ligger inte i objekten eller 
i händelserna i sig utan i människans beskrivning av dem och i hennes analyser. Vi ut-
vecklar diskurser om världen och livet med varandra genom kommunikation (ibid. 
s.63).  
 
2.1.3 Social roll 
Vi växer upp och utvecklas i någon form av tillhörighet. Vi tar över värderingar, normer 
och vanor inte enbart från familjen utan också från det omgivande samhället och kultu-
ren. Tyngdpunkten i vilken grupp man tillhör förskjuts under tonåren till att gå från fa-
milj till kamratkretsen. Den sociala rollen växer och individen tillägnar sig fler eller 
andra värderingar och attityder som blir identitetsskapande i de nedre tonåren. Man an-
passar sig till omgivningens förväntningar i något som brukar kallas socialisation. Bar-
nets utveckling mot en enskild personlighet går paradoxalt nog genom samspelet med 
samhället och kulturen (Evenshaug, Hallen 1992, s. 31). Frigörelsen från föräldrar sker 
successivt och från 10 årsåldern kan känslan av att duga och accepteras bland kamrater 
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bli alltmer viktig. Identitetsutvecklingen i tonåren är starkt beroende av grupptillhörig-
heten till jämnåriga (Goldinger 1986, s. 100).  
 
2.1.4 Språk 
Det är alltså så att teorier om barns lärande har förändrat perspektiv rent allmänt på 
barns utveckling, från en mognadssyn mot ett mer socialt och kulturellt erfarenhetsper-
spektiv. De erfarenheter ett barn har hunnit skaffa sig eller fått tillfälle att skaffa sig har 
betydelse för hur de tänker. Tankeutvecklingen är alltså beroende av erfarenhet. Att få 
reflektera och förklara sina tankar är något som i sig utvecklar barnens tänkande och 
främjar inlärning (Doverborg & Pramling 2000, s. 12 f). Barnens omgivning och kom-
munikation med denna är det bärande i utvecklingen. Språket är ju naturligtvis den tyd-
ligaste länken mellan barnet och dess omgivning.  

Allt vad vi erfarit, allt vårt kunnande har vi alltid med oss. Men inte som lösa 
osammanhängande bitar, utan inordnade i sammanhängande strukturer. Dessa 
strukturer bildar vår uppfattning om verkligheten och våra föreställningar om 
skilda fenomen, t ex vad solen är, varför den lyser, varför den går upp och ned, 
osv. Detta gäller barn såväl som vuxna. Skillnaden mellan t ex en sexåring och en 
vuxen ligger inte bara i erfarenheter och kunskapens omfattning, utan också i sät-
tet att ordna och strukturera dessa. Barn drar andra slutsatser, tänker annorlunda 
och strukturerar sina erfarenheter på annat sätt. Även barn har förklaringar till 
varför solen går upp och ned, även om de skiljer sig från den som vuxna anser 
den korrekta. Det handlar alltså om ordnade, sammanhängande, hela strukturer. 
Det vi lärt av erfarenhet under våra liv utifrån känsla, tanke och handling finns in-
tegrerat, sammanflätat med faktakunskaper som vi tillägnat oss. Dessa strukturer 
är för det mesta osynliga för oss själva. Vi är sällan medvetna om exakt vilka fö-
reställningar som styr vårt fungerande och vårt handlande. I vissa situationer kan 
det dock vara nödvändigt att, både för sig själv och för andra, synliggöra och 
klargöra bakomliggande tankestrukturer eller bevekelsegrunder. Genom reflek-
tion och formulerande, i tal och skrift, kan vi bli medvetna om hur vi tänker och 
ser på olika fenomen. (Allard et al 2001, s.10). 

 
Doverborg, Pramling menar också att barnet utvecklar tänkandet genom att få frågor  
t ex i en intervjusituation. Det startar en reflektionsprocess som kan utveckla både nya 
tankar och inlärning (Doverborg & Pramling 2000, s. 15). 
 
Språket, oavsett form, har alltså en viktig funktion i kunskapsbildningen, det bidrar till 
att frigöra tänkandet (Doverborg, et al 1996, s.122). Läsprocessen är en viktig del av 
språkutvecklingen, den är en annan kontrasterande sida av språket i förhållande till det 
talade språket och samtalet. Men det är viktigt att läsningen utgår från barnets kompe-
tens och att innehållet kan bearbetas av barnet utifrån dess erfarenhet menar Åke W 
Edfeldt (1982), läsforskare och professor i pedagogik (Doverborg, et al 1996, s.123). 
Det är erfarenheten och viljan att kommunicera den med sin omgivning som är en viktig 
grund i barnets läsutveckling. Doverborg , Pramling, Qvarsell (1996) beskriver en pojke 
som vägrade att befatta sig med bokstäver men älskade att berätta i bild vad han varit 
med om. Han fick tillfälle att kommunicera sina erfarenheter med hjälp av sitt bildspråk 
med sina klasskamrater som frågade och kommenterade hans bilder. Detta resulterade i 
att pojken därefter började skriva och kunde snart också läsa (ibid. s.101). Att uppmunt-
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ra kommunikativ kompetens på det sätt som här beskrivs, frigör många pedagogiska 
möjligheter.  
 
2.1.5 Flerspråkighet – tvåspråkighet – modersmål  
När man betänker att det finns ungefär 150 länder på jorden och omkring 5000 olika 
språk inser man att flerspråkighet är mycket vanligt, det finns lika många människor 
som lever flerspråkigt som enspråkigt. Gränser mellan språken sammanfaller mycket 
sällan med gränser mellan länder (Ladberg 1996, s. 7). Därmed är Sverige ovanligt i 
bemärkelsen att ha ett gemensamt homogent språk, alltså ett dominerande majoritets-
språk, även om vi har språk och dialekter inom landet sedan århundraden tillbaka som 
endast behärskas av en avgränsad grupp människor eller avgränsad del av landet. I vissa 
delar av världen betraktas flerspråkighet som en tillgång och människor som behärskar 
många språk har status. Flerspråkigheten är ofta kopplad till utbildning och rikedom 
som i ett land som Ghana t ex. Men i rika länder som Sverige och USA, med ett homo-
gent språk, är flerspråkigheten däremot kopplat till den fattiga delen av befolkningen 
och har inte den självskrivna statusen. Flerspråkighet görs tvärtom oftast till ett pro-
blem. I dessa länder förekommer också en företeelse som kallas språkbyte, d v s den 
äldre generationen (farfar, farmor o s v), förstår inte sina barnbarns språk och tvärtom 
(Hyltenstam, Stroud 1991, s. 104). 
 
Det finns ingen begränsning i hjärnans kapacitet att lära sig nya språk och behovet att 
lära sig ett nytt språk är först och främst för att göra sig förstådd, att kunna kommunice-
ra med omgivningen. Kommunikation är den största drivkraften vilket innebär att alla 
delar i inlärning av ett nytt språk inte är lika viktiga. Grammatik och uttal är ibland inte 
lika viktigt som ordförråd och ibland är det tvärtom. För att kunna använda ett språk 
som tankeverktyg är begrepp och abstrakt tänkande viktiga. Däremot är det inte viktigt 
med ett felfritt uttal eller grammatik (Ladberg 1996.s.33). Inger Ladberg (1996) som 
studerat och arbetat pedagogiskt med två- eller flerspråkiga barn, skiljer på tankespråk 
och samtalspråk (s.29). Uttal har naturligtvis en större betydelse för samtalspråket när 
det gäller att anpassa sig i en grupp så att alla uppfattar orden eller meningen på rätt sätt. 
Språk utvecklas väldigt snabbt inom en grupp vilket vi nu i Sverige får bevittna, i år 
kommer Svenska Akademins Ordlista utökas med 5000 svenska ord. Det är främst ord 
som uppkommit i förorter med hög andel invandrade svenskar, det som vi i dagligt tal 
kallar Rinkebysvenska. Motiveringen för detta stora tillägg av nya svenska ord är enligt 
akademiledamoten Sture Allén att de används i Sverige och att de böjs och behandlas 
efter svenska skrivregler [Rapport, 05-09-15]. 
 
Det är alltså inte språkliga faktorer som gör att det är svårt för barn att lära sig eller an-
vända ett språk. Likhet eller olikhet mellan språken spelar liten roll för ett barn som lär 
genom härmning i stor utsträckning. Det avgörande är om barnet har ett praktiskt behov 
av språket och naturligtvis, har tillfälle att lära sig. Men det är också vanligt att barn 
slutar att tala ett språk på grund av att det nedvärderas, föraktas eller anses gammaldags 
eller löjligt (Ladberg 1996, s. 20). Det är när detta händer som språkbytet sker, alltså när 
den äldre och den yngre generationen inom en familj inte längre förstår varandra rent 
språkligt. Vår studie undersöker barn från arabisktalande familjer som löper risk att få 
svårt att förstå varandra mellan generationerna, dels av ovan nämnda anledning men 
också p g a att mor- och farföräldrar bor kvar i hemlandet. Barn måste assimileras in i 
det nya landet med kamrater och ny kultur, det nya språket är en förutsättning. Men det 
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är också självklart att barnet behöver modersmålet för att kunna tala med känslomässigt 
viktiga personer, sin familj. Barn lär sig inte ett nytt språk bättre för att de börjar tränga 
undan sitt modersmål. Forskare menar tvärtom att de barn som har en god behärskning 
av sitt andraspråk ofta även kan sitt förstaspråk bra (Lainio 1999, s.184). Den som bör-
jar skämmas för sitt språk och sin identitet blir osäker på sig själv, den osäkerheten tar 
man med sig in i det nya språket (Ladberg 1996, s.38). Det är i barndomen identiteten 
formas starkast, barndomens språk får en betydelse för personligheten och identiteten 
som senare inlärda språk sällan kan få (ibid. s.40).  
 
Att kunna anpassa sitt språk efter olika förutsättningar och olika personer är en viktig 
del av att ”kunna ett språk”. På ett nytt språk har vi mycket mindre rörelsefrihet, en 
mycket snävare repertoar. Med ett nytt språk verkar man därför ofta yngre, okunnigare, 
osäkrare och mindre spontan än när man kan uttrycka sig obehindrat (ibid. s. 24). Lad-
berg poängterar ofta vikten av att föräldrar håller sitt språk levande med barnen oavsett 
vilket språk barnen väljer att använda. Däremot ska barnen inte behöva agera tolkar 
mellan föräldrar och samhälle. Alla barn behöver få uppleva att deras föräldrar är aukto-
riteter och starkare och mer kompetenta än de själva. De ska inte sättas i en situation där 
de ser sig själva som överlägsna sina föräldrar (ibid. s. 93). Det är därför viktigt att de 
vuxna också lär sig kommunicera på det nya språket. 
 
Det kan se ut som om flerspråkiga skolbarn tappar ett språk för att de lär sig ett nytt. Det 
som händer är att det nya språket för en tid ”lägger beslag på inlärningskapaciteten” så 
att ett annat språk tillfälligt går tillbaka (ibid.s.55). Det är ett hårt jobb att göra det nya 
språket till ett tankeredskap vilket behövs när man ska ta in ny kunskap i skolan. Det 
finns studier som visat att det tvåspråkiga skolbarnets inlärning har påverkats negativt 
men att de negativa följderna varit en effekt just av att undervisning skett på det ”svaga-
re” språket, alltså det senast inlärda (Arnberg 2004, s. 47).  
 
2.1.6 Läsning 
Att lära sig läsa är att förstå en princip, man brukar säga att barnet har ”knäckt 
läskoden”. Varje språk har sitt eget förhållande mellan tal- och skriftspråk. I Arabiskan 
är det stor skillnad mellan tal och skrift och det kan därför vara svårare att övervinna en 
flytande läsning. Under 5 år, 1995 – 2000, genomfördes ett projekt som finansierats av 
Sida i Palestina, ett kulturprogram där författaren Ulla Lundqvist ingick. I boken Pippi i 
Palestina (2002) har hon redogjort för projektet som bl a syftade till att inrätta 60 bib-
liotek i Palestina och att utbilda lärare och mediefolk i barnlitteraturkunskap och littera-
turpedagogik. 1992 startade en nationell läskampanj i Palestina med avsikten att åter-
vinna skriftspråket som höll på att förloras av barnen.  
 

Arabiskan har två (egentligen flera) varianter: talspråket och skriftspråket. 
Det förra utvecklas och förändras så som alla talade språk gör, medan 
skriftspråket hålls i (religiös) helgd och bevaras i stort sett så som Koranen 
formulerat det. För barn är detta klassiska språk svårt att lära, men littera-
turen skrivs på det och de förväntas själva kunna använda det i läsning och 
i skrift.” (Lundqvist 2002, s. 122).  

 
Förläggaren Mona Henning (född i Jordanien) och hennes bokförlag Dar Al-Muna om-
talas som en viktig förutsättning för Lundqvists arbete. Förlaget har sedan 1986 gett ut 
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böcker på arabiska, främst svenska barnböcker både klassiker och moderna men också 
ett utbud av anglosachsiska böcker. Även en del inhemska böcker från Palestina använ-
des i projektet (ibid. s. 39). Lundqvist talar ofta om den kulturkrock som uppstod när 
västerländska barnboksfigurer som Pippi, Alfons och Vilda bebin och deras uppträdan-
de mötte de som deltog i projektet. Kontrasten blev påfallande i ett land där barnen läste 
uppbyggliga berättelser ur Profeten och andra moraliteter. Att läsa ansågs här allmänt 
som en tung plikt och på fritiden ville barnen helst göra annat (ibid. s. 12).  
 
Lundqvists stora mission blev alltså att påvisa effekter och kvalité i läsning. Hur påver-
kar och inverkar litteratur på barn och hur kan man pedagogiskt utnyttja detta. De bör-
jade med sagor och bilderböcker (Pelle Kanin, Den fula ankungen t ex), gick sedan vi-
dare till mindre barn (Alfons Åberg, Pippi) och slutligen böcker för ungdom (Anne på 
Grönkulla, Bröderna Lejonhjärta). Hon beskriver hur hon först möttes av mycket skep-
sis både för litteraturpedagogiken som sådan men även kritiska synpunkter på berättel-
sernas figurer och handling såsom olämplig för barn. Många kulturbaserade åsikter och 
synvinklar redogörs för i boken vilket är en intressant utgångspunkt för vår studie. En-
ligt Lundqvist är det signifikant att det inte finns något motsvarigt ord till begrepp som 
”okynne” eller ”odygd” i det arabiska skriftspråket. Barnsligt oförstånd, nyfikenhet och 
äventyrslystnad uppfattades ofta som elakhet eller olydnad (ibid. s.58).  
 
2.1.7 Litteratur 
”Läsning och litteratur är kanske det som formar oss mest som barn, det är också nyck-
eln till demokrati och en given del för barn genom skolan. Priset instiftades 2002 för att 
markera hur viktigt läsning och litteratur är för barn.” Så sa kulturminister Leif Pagrot-
sky på Skansen den 25 maj 2005 i samband med prisutdelningen av Almapriset. I tid-
ningen Vi nr 4, 2005 skriver Birgitta Fransson journalist, författare och kritiker:  
 

Det är världens näst största litteraturpris, bara Nobelpriset innebär mer 
pengar, och det har väckt en del uppmärksamhet runt om i världen att en 
så stor summa delas ut till barnböcker. Barn och barnlitteratur har inte sär-
skilt hög status någonstans men förhoppningsvis bidrar Almapriset till att 
höja den. Jag har träffat flera personer från olika länder som sagt att Sveri-
ge måste vara ett fantastiskt land som bryr sig så mycket om barn och 
barnböcker. 

 
Berättelser, sagor och böcker är något som vi i Sverige, åtminstone tre generationer till-
baka, ser som en självklar del av barndomen. Sett med ett historiskt perspektiv var litte-
ratur under 1700-talet, som ansågs vända sig till barn, lika sedelärande i Sverige som 
Lundqvist bedömde den vara för de palestinska barnen idag. Barnen skulle lära sig goda 
seder, en självklar gudstro, auktoritetstro, sedlighet, god hygien, den gudomliga världs-
ordningen och den världsliga feodalordningen. Men med romantiken runt sekelskiftet 
vid 1800- talet, kom en ny syn på barn och barndom. Barndomen är oskuldens tid och 
det är inte längre lika skadligt för barnen att möta fantasins värld, dock i måttliga doser. 
En allmän vurm för det folkliga gjorde att många sagor och berättelser skrevs ner och 
det var inte längre lika opassande att låta barnen lyssna till folksagor t ex (Furuland, 
Lindberger & Ørvig 1970, s. 319). 
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Debatten kring barnlitteraturens funktion är fortfarande aktuell och spänner än me llan 
realism och fantasi, lärande och upplevelse. Vi ska här inte fördjupa oss mer än att påvi-
sa vår bakgrund och förförståelse med vår egen kulturs fasta övertygelse om barnlittera-
turens värde. Ungefär så som vår kulturminister uttryckte det. Vår egen utgångspunkt 
vad gäller värdering av barnlitteratur sammanfaller väl med vad Lennart Hellsing fo r-
mulerat. Han menar att all barnlitteratur är pedagogisk i det avseendet att den avser att 
påverka barn i någon mån antigen rent didaktiskt; att lära sig landskapen, eller sociala 
koder eller en källa till igenkänning och identifikation. Han ställer upp tre ”rimliga vär-
deringsnormer” när det gäller barnböcker, vilket han likställer med ”fria skönlitterära 
böcker” i allmänhet: 
 

• Att den intresserar barnen. 
• Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer. 
• Att den, om den berör etiska frågor, har en ’moral’ eller tendens som vi rimligen 

kan acceptera  (ibid. s. 448). 
 
Många svenska barn lär sig läsa före skolstarten. De är uppfödda med barnböcker och 
serietidningar och med texter på skyltar, mjölkpaket, namnskyltar i förskolan o s v. 
Barnen har upplevt att det är värdefullt och spännande att kunna läsa. Det är ett själv-
klart inslag i vår västerländska kultur. Små barn handskas med böcker, bläddrar, tittar, 
låtsasskriver och låtsasläser för gosedjuren, lånar böcker på biblioteket, äger böcker och 
serietidningar och får ibland sin åsikt uttryckt i skrift av vuxna. Att växa upp i en sådan 
uppmuntrande kultur är en viktig grund för att barn överhuvudtaget ska börja läsa (Fry 
1985, s. 94 f).  
 
Men alla barn har inte den erfarenheten när de börjar skolan. I många kulturer läser man 
inte för barnen utan berättar för dem istället. Man är inte omgiven av reklam, skyltar, 
böcker och tidningar. Det är då möjligt att barnen inte alls har något längtan att lära sig 
läsa, det blir bara motigt och besvärligt. Det kan dessutom ligga komplikationer i att 
barnen inte kan läsa på sitt modersmål, arabiska som är fallet i vår studie. Det är mer 
komplicerat tack vare större skillnad mellan tal- och skriftspråk och dessutom är det 
många ord som inte används i talspråk utan enbart i skrift. I vissa fall kan det då vara 
lättare för barnet att börja läsa på svenska även om barnets arabiska är starkare (Ladberg 
1996, s. 101 f). Dessutom kan man tänka sig den skillnad i synen på böcker och berät-
telsers funktion i barnens liv som kan finnas i familjen. Något liknande den skeptiska 
hållning som mötte Lundqvist i Palestina som nämndes ovan. 
 
En kulturbetingad syn på litteratur och högläsning för västerlandet är att det stödjer 
barns emotionella utveckling, att kunna möta och gestalta ”svåra” tankar och känslor, 
och spegla egna upplevelser i symbolisk form. Litteraturen stödjer också den sociala 
utvecklingen med den realistiska berättelsen. ”Högläsning ger både gemenskap, förtro-
lighet, trygghet och upplevelser” (Asplund & Pramling 1995, s. 10). 
 
2.1.8 En skriftspråkig kultur 
Många svenska barn upptäcker alltså ganska tidigt att läsning är något roligt. De föds in 
i en skriftspråkig kultur där föräldrarna tidigt introducerar böcker i deras liv och läser 
sagor för dem. Barnböcker är en självklarhet och av de vuxna har de lärt sig att det är 
bra att läsa. Högläsning är skriftligt i den bemärkelsen att man vänjer sig vid skriftsprå-
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ket snarare än talspråket som i muntliga berättelser. Barn som har en annan kulturell 
bakgrund har inte samma grund som de svenska barnen. Förhållningssättet till läsningen 
kan ha att göra med vilken status läsningen har i barnens familjer. (Ladberg 2000, s.162 
ff). Föräldrar fungerar alltid som viktiga förebilder för sina barn. Om barnet har föräld-
rar som lär sig landets språk motiverar det barnet att göra detsamma (ibid. s.138). 
 
Chambers (1994) forskning visar att läsning består av en rad olika aktiviteter, att avkoda 
orden på ett papper är bara en av dem. Att titta i en bokhylla, att plocka en bok ur hyl-
lan, att ta beslutet om man ska ge den tid och att sätta sig ner och börja läsa, allt ingår i 
läsandets cirkel. Läsning kräver tid, uppmärksamhet och koncentration. Behållningen i 
en skönlitterär bok är att kunna se mönstren i den, vad den handlar om, vilka personer 
som är med etc. Det är viktigt att barn som håller på att utvecklas som läsare får tid att 
läsa och stöd och hjälp av de vuxna (s. 14-15). Barn behöver också få respons på boken 
de läst. Om de tyckte om boken vill de kanske läsa den igen eller låna en liknande bok. 
Barnet behöver få berätta om boken, antingen genom informella vardagssamtal eller 
mer organiserade boksamtal. För att barnet skall bli en tänkande läsare, d v s en person 
som läser med eftertanke är boksamtalen en viktig hjälp. De får barnet att fundera över 
vad det har läst och de hjälper dem att hitta mönster i bokens handling (s. 17-19). Han 
betonar också vikten av tillgången på böcker, att det finns plats för läsning, att barnen 
får läsa de böcker som de har lust att läsa, att de får delta i bokinköp och att det finns 
någon att prata med om böckerna som de har läst. Barnens läsintresse påverkas också av 
om de får delta i skolbiblioteksarbete (Chambers 1994, s. 22 ff).  
 
I den svenska skolan bedrivs en undervisning som förutsätter en förförståelse av den 
svenska kulturen och det svenska språket. Inget av detta är självklart för barnen som har 
en annan kulturell bakgrund. Det är svårt att ta till sig nya kunskaper när förförståelsen 
saknas. Det är därför viktigt att undervisningen utgår från alla elevers livserfarenheter 
och språk för att alla elever ska känna sig uppskattade. Det är viktigt att ta reda på vad 
eleven faktiskt kan och förvänta sig ett relevant resultat. Att lära sig ett nytt språk och 
samtidigt nya kunskaper är en svår process. Även tänkandet blir begränsat på det nya 
språket. Det är också viktigt för barnets identitet att skolan uppskattar dess modersmål 
(Ladberg 2000, s.178 f). 
 
När det enbart är svensktalande pedagoger som möter barnet i skolan signalerar det att 
här är det svenska som räknas, som har status. Frånvaron av t ex arabisktalande pedago-
ger ger arabiskan en underordnad ställning i skolans värld. Risken är att dessa signaler 
blir självuppfyllande, att barnen förväntar sig att misslyckas. Vidare finns det risk att 
omgivningen drar slutsatser att problemen beror på gruppen själv och dess specifika 
kultur (ibid. s.139). 
 

2.2 Skolbiblioteket 
Detta kapitel beskriver skolbibliotek som generellt begrepp. Olika aspekter på bibliotek 
och barns kontakt och användning av dem lyfts fram genom olika forskare med tyngd-
punkten på bibliotekets pedagogiska funktioner. Även forskning om språkets betydelse 
för tvåspråkiga elever, genom den omfattande studie som Thomas & Collier gjort på 
tvåspråkiga barn och deras förutsättningar i skolan, presenteras. 
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2.2.1 Definition 
När vi använder begreppet skolbibliotek i uppsatsen innebär det att vi baserar oss på 
Limbergs definition vilken utgår från fem dimensioner: rummet, medierna, informa-
tionssystem, verksamhetens innehåll och ändamål samt personalen.  

Skolbibliotek är ett rum för böcker och andra medier, ett system för registrering 
och möjlighet att finna en bestämd bok, kunnig personal som ansvarar för och 
driver verksamheten och till sist ett program, där biblioteket bidrar till att höja 
kvaliteten på undervisning och inlärning.” (Limberg 1990, s 69).  

En skolbibliotekarie är en ”bibliotekarie som arbetar i skolbibliotek oavsett skolstadium, 
kan vara en fackutbildad bibliotekarie eller en lärarbibliotekarie” (Limberg 2002, Bilaga 
1). 
 
2.2.2 Rummet 
Skolbiblioteket skiljer sig från de andra lokalerna på en skola. Ytorna är friare, här finns 
bokhyllor, soffor, arbetsbord, tidningar och en mer avspänd miljö. Här träffas alla som 
arbetar på skolan, lärare, pedagoger och elever möts på lika villkor, ingen av dem har en 
egen arbetsplats här (Alexandersson, Limberg 2004, s. 15f). Rummet är heller inte mö-
blerat för en inlärningssituation med en avsändare och en mottagare vilket klassrummen 
ofta är (Säljö 2000, s 25). Biblioteket är för många elever en plats där man kan slappna 
av, sitta och läsa eller lyssna på musik. Flera studier visar att skolbiblioteket är ett rum 
där man träffar sina vänner. Man kan betrakta bibliotek som en plats för kulturell och 
social kommunikativ infrastruktur. Marian Koren betonar bibliotekets sociala roll för 
barnen, en plats som inte bara uppmuntrar till kunskapsinhämtning, utan även till socialt 
deltagande och uttryck. Biblioteket är ofta den första samhälleliga institutionen som 
barn kan bevista själva och göra val för egen räkning (Koren1996, s.469). Biblioteket 
ger en viktig demokratisk rätt och möjlighet alltså. 
 
Skolbiblioteket som rum skall idag betraktas som både fysiskt och virtuellt. Internet ger 
eleverna möjligheter att kommunicera med hela världen, biblioteket blir ett globalt rum. 
Biblioteket är också ett lokalt rum med sina boksamlingar som är fysiskt, lokalt place-
rade. Skolans pedagogiska grundsyn återspeglas i skolbibliotekets utformning (Alexan-
dersson, Limberg 2004, s. 15f).  
 
I biblioteksrummet sker ett möte - eller en krock - mellan skoltraditionen och biblioteks-
traditionen. En jämförelse mellan klassrummet och biblioteksrummet är av intresse. En 
bärande tanke är den frivilliga användningen av biblioteket. Klassrummet å sin sida är 
förknippat med en struktur bestående av handlingar som skall utvärderas och bedömas. 
Vem som får tala i klassrummet bestäms av läraren. Han/hon har också möjligheter att 
utdela sanktioner. I dylika avseenden uppvisar skolbiblioteket en svag struktur. Skolbib-
lioteket kan ses som en gråzon mellan klassrum och skolgård. Biblioteket som ett rum 
för lärande har ett ben i den fria tradition som utmärker bibliotekstraditionen och ett i 
den mer styrda skoltraditionen. I skolbiblioteket utformar eleverna i hög grad sina hand-
lingar själva (ibid. s.15f). 
 
2.2.3 Skolbibliotekarien 
Skolbibliotekarien har en viktig roll att spela som pedagog. Mycket av bibliotekariens 
tid går åt till att undervisa elever i informationshantering. (Limberg 2002, s.48). Skol-
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bibliotekarien har fler roller än den undervisande. Hon/han är informationsexpert, råd-
givare till lärare och elever och har en chefsroll när denne organiserar biblioteksverk-
samheten (ibid. s. 49). Det finns andra forskare som ser yrkesrollen utifrån eleven. Bib-
liotekarien möter eleverna en och en och kan på så sätt skapa ett gynnsamt klimat för 
kommunikation i biblioteket. Fortfarande förknippas bibliotekarien till stor del med 
böcker och materialförsörjning. Den pedagogiska rollen kan uppfattas som otydlig av 
både skolpersonal och av bibliotekarien själv. I en undersökning från 2001 av 
McCracken framgår att skolbibliotekarierna inte tycker att de uppfyller sina roller på det 
sätt som de önskar. Tidsbrist, en snål budget och oförståelse från lärare och skolledning 
uppges som hinder för att kunna göra ett riktigt bra arbete. (Limberg 2002, s. 49-50). 
Khulthau (1993) har studerat informationssökningsprocessen utifrån elevperspektivet. 
Hennes forskning visar att eleverna sällan tyckte att bibliotekarien var viktig för dem, de 
frågade hellre andra personer i sin närhet när det gällde att söka information. Detta fak-
tum bekräftas också av Rubin (1998, s. 29) som visar att få besökare ser bibliotekarien 
som en informationsexpert, de flesta frågar någon annan person i sin närhet även om 
den personen har mindre kunskaper. Detta kan tyckas dumdristigt då informationen som 
ges av bibliotekarien är gratis i en tid där många personer tar betalt för information (Ru-
bin 1998. s. 95). Intressant är att en enkät gjord på Flemingsbergs bibliotek (Lundgren 
et al. s.84) visar att 50% av de tillfrågade eleverna frågade en bibliotekarie när de kom 
till biblioteket. Hälften av eleverna sökte med andra ord inte själva utan började med att 
fråga bibliotekarien. Enkätsvaren visade också att ju äldre barnen blev desto vanligare 
blev det att de slog i uppslagsverken i biblioteket. Troligt är att det är enklast och natur-
ligast för de yngre barnen att fråga bibliotekarien om hjälp. Kanske ligger skillnaden i 
den pedagogiska rollen som en skolbibliotekarie har jämfört med en folkbibliotekarie. 
 
2.2.4 Skolbibliotekets roll som pedagogiskt verktyg för de tvåspråkiga 
barnen 
Elevernas läsning och förhållande till läsning återkopplas i vår studie till skolbibliote-
ket, det är här som barnen i stor utsträckning möter den litteratur de läser. Vissa av de 
tvåspråkiga barnen har böcker hemma men långtifrån alla. Limberg hänvisar till en un-
dersökning (Elley 1992) som visar att de länder som placerade sig högt i läsförmåga 
hade betydligt större skolbibliotek än övriga länder. Ett skolbibliotek med ett stort bok-
bestånd och en bibliotekarie bidrar till att väcka barnens läslust och till att hjälpa dem 
med sin läsutveckling (Limberg 2002, s. 56 f). Vår avsikt är att beskriva mötet mellan 
barnet och boken i biblioteket. Detta möte påverkas av många faktorer t ex: hemmets 
attityd till läsande, lärarens arbetsmetoder, skolans bemötande, bibliotekariens inställ-
ning och hur biblioteket är utformat. För att kunna arbeta med dessa olika aspekter 
krävs det att vi använder oss av litteratur och forskning om språkinlärning, läs- och litte-
raturpedagogisk litteratur såväl som av biblioteksforskning. Limberg konstaterar (ibid. 
s. 53) att det finns relativt lite forskning gjord som belyser skolbibliotekets roll för bar-
nens läsutveckling. Vår studie vill belysa detta genom användarnas perspektiv vilka 
skiljer sig från bibliotekariens. Användarnas uppfattning om läsning och bokbestånd 
säger oss mycket om i vilken utsträckning skolbiblioteket lyckats integrera sin verk-
samhet på bibliotek i allmänhet och på X-skolans skolbibliotek i synnerhet. För att bar-
nen och bibliotekarien fullt ut skall kunna arbeta med den arabiska litteraturen krävs det 
att skolbiblioteket är helt integrerat i skolans verksamhet. Detta är en faktor som Louise 
Limberg ofta återkommer till i sin forskning. Om skolbiblioteket är helt integrerat inne-
bär det att både skolledning, lärare och pedagoger har full insyn i verksamheten. För att 
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här göra en reflexion om en önskvärd framtid skulle det betyda att ledningen inser att 
biblioteket behöver bemanning och pengar för att verksamheten skall fungera som ett 
bra pedagogiskt redskap. Lärare och pedagoger med full insyn har dels möjlighet att 
utnyttja alla bibliotekets möjligheter och de påverkar också mediebeståndet i samråd 
med elever och bibliotekarie (Limberg 2002, s.89 f). 
 
Skolbiblioteket skall fungera som ett pedagogiskt redskap för samtliga elever på skolan. 
Här ett citat från Bibliotekslagen: 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindra-
de 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. 
Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdo-
mar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade 
till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. (Biblio-
tekslagen 1996. §8 och §9) 

I Unescos folkbiblioteksmanifest står det vidare att skolbibliotekets mål skall vara att 
”stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner” 
och att ”främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvän-
dare.” (Svenska Unescorådets skriftserie nummer 2/2000, s. 16).  
 
Lundgren m. fl. hänvisar till Koren (1998) som anser att biblioteken har ett särskilt an-
svar att göra informationen tillgänglig för barn. Hon tycker att biblioteksorganisationen 
skall granskas ur ett barnperspektiv och att det är viktigt att barnen känner sig delaktiga 
i verksamheten, i enlighet med FN:s barnkonvention, artikel 12 (Lundgren et al.2000, 
s.20).  
 
Marian Koren, som forskat kring barns möjligheter till information på bibliotek, hänvi-
sar också till Artikel 17 i barnkonventionen där det betonas att det är viktigt att bibliote-
ken köper in böcker på andra språk, även minoritetsspråk så att alla barn har möjlighe-
ten att läsa och ta del av olika typer av informationsmaterial. Det är angeläget att slå 
vakt om att alla barn ges möjlighet att förstå information på samtliga områden. Barn 
behöver ha tillgång till ett bibliotek och ha ett eget lånekort där. Biblioteket har också en 
viktig uppgift i att göra barnen delaktiga i det kulturella livet. Rätten till kulturellt delta-
gande skall vara garanterad varje barn i enlighet med Artikel 31 i barnkonventionen 
(Koren 1998, s.8). 
 
För att biblioteket skall kunna följa artiklarna i barnkonventionen och synliggöra dem 
krävs det professionellt bemötande som ser till att alla barn får ta del av litteratur, in-
formation och kultur i biblioteken (ibid. s.13). Biblioteket skall tillhandahålla informa-
tion som barn förstår och kan ta del av. Genom att erbjuda information inom alla äm-
nen, att erbjuda möjlighet att läsa och ett kulturellt deltagande kan biblioteket, som den 
demokratiska institution det är, hjälpa barnen att orientera sig i samhället och bidra med 
en informell utbildning. Barnen kan t ex skaffa sig en medvetenhet om rätten att få tän-
ka fritt (ibid. s.9). Koren ifrågasätter hur många barn som är exkluderade och varför. 
Hennes forskning fokuserar frågor som vår studie också avser att undersöka men från 
barnets perspektiv som läsare. Hur kan man få barn att delta i biblioteksverksamheten, 
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vilka samlingar och vilket material saknas? Hur känner barnen inför biblioteket, möter 
biblioteket deras behov och intressen? (ibid. s.10). 
 
 
2.2.5 Thomas & Collierstudien 
De amerikanska forskarna Thomas & Collier har följt 42 317 elever som har ett annat 
modersmål än engelska under fjorton år, 1982-1996. Från det att eleverna började för-
skolan tills de gick ut år 12. För att skolorna skulle ha möjlighet att ändra sin undervis-
ning ville Thomas & Collier skapa ett kunskapsunderlag som skolorna skulle kunna ha 
som bas. Det är viktigt att eleverna har framgång i alla skolämnena, inte bara i engelska. 
Därför har varje elev följts under flera år så forskarna ska kunna se hur det har gått ge-
nom att titta på provresultaten från tester i matematik, samhälls- och naturorienterande 
ämnen, läsning och skrivning. Studien visar att det tar mellan fyra och sju år för de två-
språkiga eleverna att komma ikapp sina enspråkiga kamrater om de fått en parallellsprå-
kig undervisning under flera år. Studien visar också att det är svårt att få hela sin skol-
gång på sitt andraspråk. Thomas & Collier menar att när eleverna slutar skolan skall alla 
prestera samma provresultat oavsett utgångsläget, detta borde vara skolans mål (Axels-
son et al. 2002, s. 26 ff). De elever som fått en parallellspråkig undervisning under sina 
fem, sex första skolår kommer ikapp de enspråkiga eleverna i slutet av sin skolgång, 
både ämnesmässigt och språkligt.  
 
För att alla elever skall ha möjlighet att lyckas med sin skolgång menar Thomas & Col-
lier att skolan måste erbjuda undervisning på modersmålet. Ju bättre modersmål desto 
snabbare utveckling av andraspråket. Studien visar också att när tvåspråkigheten värde-
sattes så nådde eleverna också bättre resultat (Axelsson et al.2002, s. 32 ff). 
 
 
modersmål                                                                                                       
 
                                                  det tvåspråkiga barnet 
 
                                                         
 
 
  
 
 
 
 
 
Fig 1. Viktiga komponenter i en framgångsrik skolgång för det tvåspråkiga barnet enligt Thomas & Colli-
er 1997. Vi har ändrat modellen från ett spansktalande barn med engelska som andraspråk till ett arabis k-
talande barn med svenska som andraspråk (Axelsson et al. 2002, s. 33). 
 
Modellen visar det arabisk och svensktalande barnet i mitten. Enligt dessa forskare har 
skolan en mycket viktig roll att spela. Modersmålet måste värdesättas, barnet borde ges 
en formell undervisning på i det här fallet arabiska, skolan måste stödja och stärka bar-
nens identitet. Skolbiblioteket har här mycket att bidra med för att dess verksamhet ska 
fungera i skolans målsättning med en integrerad verksamhet.  
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Kunskapsutveckling 
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2.2.6 Våra teoretiska utgångspunkter i kort sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi ur våra teoretiska fördjupningar har hämtat anta-
ganden eller trovärdiga argument att bygga vår analysmodell på. Viktigast kan sägas 
vara det sociokulturella perspektivet, att barnen lever i en social och kulturell kontext 
som är avgörande för hur barnet utvecklas som individ med sina förmågor och begräns-
ningar. Barnets kunskapsutveckling och kunskapsinhämtning sker ständigt och präglas 
också den av omgivande faktorer. Språket är den starkaste kulturbärande kommunika-
tionslänken och modersmålet har en stark emotionell funktion som är av stor betydelse 
för barnets självbild och identitetsutveckling. Kulturmötet, som varje barn i vår inter-
vjugrupp kontinuerligt är en del av, präglas av olika och ibland motstridiga normer. In-
levelse och lyhördhet är en förutsättning för att i denna studie lyfta fram och förstå flera 
aspekter av ett beteende, en upplevelse eller en åsikt. Barnlitteratur t ex har en framträ-
dande och självklar plats i det svenska samhället vilket vi, som genomfört studien, 
knappast kan förhålla oss värdeneutralt till utan endast bejaka och redogöra för. Det kan 
också nämnas att läsning också är en så pass självklar del av svensk kultur och skola att 
något annat perspektiv, än att god läsförmåga är odelat positiv och eftersträvansvärd, 
inte är möjligt. 
 
Slutligen är vår teoretiska utgångspunkt också att skolbibliotekets pedagogiska roll och 
insats utgår från att skolbiblioteket är ett bra forum för att väcka läslust hos barn som 
inte har svenska som sitt modersmål. Att biblioteket i samverkan med skolledning, lära-
re och pedagoger har möjlighet att arbeta läspedagogiskt på ett fungerande och integre-
rat sätt i barnets hela skolgång. Med en väl planerad och genomtänkt yttre form, såsom 
rummets placering och funktioner, tillika innehåll såsom stort mediebestånd på ”övriga 
modersmål” och med en flerspråkig personal finns det förutsättningar för att hjälpa de 
flerspråkiga barnen att bli goda läsare och delaktiga biblioteksanvändare. 
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3 Forskningsmiljön 
Här beskrivs den skola och skolbibliotek som är studiens forskningsmiljö. Hur verk-
samheten bedrivs både i skolan och i skolbiblioteket men även något om den omgivande 
miljön och det kommunalpolitiska språkprojekt som skolan och våra intervjuade barn 
fått ta del av. Genom att tydligt beskriva hur det fungerar i barnens skolsituation ges 
möjlighet att bättre förstå de intervjuade barnens omgivande förutsättningar för bokan-
vändning och läsning. I denna del förekommer en del källor som vi valt att identitets-
skydda av skäl som vi redogör för i kapitel 3.3. I slutet på kapitlet beskriver vi våra oli-
ka personliga bakgrunder som kan vara relevant för studiens utförande och framställ-
ning. 

3.1 X-skolan och dess omgivning 
X-skolan ligger i en större stad i Sverige. Stadsdelen där skolan är belägen är en gam-
mal stadsdel, merparten av husen är uppförda för mer än sextiofem år sedan. De flesta 
lägenheterna är små och av invånarna är 1/3 mellan 20 och 30 år. I stadsdelen bor det 
ungefär 32 000 invånare, en tredjedel av dessa är inte födda i Sverige (identitetsskyddad 
not). Det är en levande stadsdel med ett rikt utbud av musik, teater, film och utställning-
ar. Här finns också många caféer och restauranger. Ett språkutvecklingsprogram antogs 
i januari 2003 av stadsfullmäktige. Det riktar sig till alla barn och unga i åldrarna 0-16 
år och till deras föräldrar. Syftet med språkutvecklingsprogrammet är att alla berörda 
skall mötas av ett gemensamt förhållningssätt vad gäller språkutveckling och flersprå-
kighet. I stadsdelen talas det ungefär fyrtio olika språk. Programmet formulerar en rad 
olika strategier, ett av dem lyder ”ledningspersonal inom förskola och skola ska aktivt 
rekrytera flerspråkiga lärare och personal. Det ska därför utvecklas ett samarbete med 
X-högskola, Lärarutbildningen för att framöver kunna rekrytera utbildad, flerspråkig 
personal” (identitetsskyddad not). 
 
Programmet redovisar också en rad gemensamma åtgärder som skall vara genomförda 
en viss tidpunkt. T ex skall det på alla skolor finnas ett språkombud, dessa i sin tur bil-
dar ett språkligt nätverk.  
 
3.1.1 Det parallellspråkiga projektet 
Var femte elev i denna större svenska stad som lämnar grundskolan saknar behörighet 
att söka till gymnasiet. I stadsdelen där X-skolan är belägen har många elever problem 
med att nå målen i skolan. En rad resurser har satsats men inte gett önskad effekt. En f d 
politiker i stadsdelen som var med och drev igenom det tvåspråkiga projektet (som vi 
ska redogöra för nedan) menar att det är så upprörda känslor eftersom det gäller arabis-
ka och svenska. Om det hade rört sig om engelska och svenska hade projektet inte mött 
samma motstånd menar den f d politikern (identitetsskyddad not). 
 
Hösten 2003 startade projektet med tvåspråkig undervisning på X-skolan. Syftet med 
projektet är att de tvåspråkiga eleverna skall ges möjlighet att klara sig lika bra i skolan 
som de enspråkiga, svensktalande eleverna. En modell för hur man kan arbeta med två-
språkig undervisning skulle utvecklas. Processen dit skulle följas av lärarutbildningen 
på orten. Personalen skulle skriva dagbok och bli intervjuade, föräldrar svara på en en-
kät, barnen skulle filmas i klassrummet.  
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Ungefär 75 elever ingår i projektet, en förskoleklass och två klasser i år 1. Projektet var 
tänkt som mycket mer omfattande än det blev. En massiv opinion mot projektet begrän-
sade dess omfattning. Socialdemokraterna var förespråkare medan moderaterna tyckte 
att det var huvudlöst, barnen skulle lära sig svenska (identitetsskyddad not). 
 
3.1.2 Därför har skolan en parallellspråkig undervisning 
Gällande läroplan anger att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsätt-
ningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenhe-
ter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” 
--- ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utfor-
mas lika för alla.” (Lpo 94 s.6)  
 
Skolan skall med andra ord utgå från varje enskild individ och ta tillvara dess speciella 
förutsättningar. Det gäller såväl barn med svenska som modersmål och barn med svens-
ka som andraspråk eller barn som helt saknar det svenska språket. En lyckad skolgång 
genererar ofta positiva saker medan en elev som aldrig känt sig hemma i skolan och 
aldrig fått bra resultat kan få det svårt i arbetslivet. Skolan har ett stort ansvar när det 
gäller att påverka fördomar och generaliseringar om människor som inte kommer från 
Sverige, då den fungerar som en arena för attitydpåverkan (Roth 1998, s.12 f ). 
 
Om barnen har en stark förankring i sin egen kultur underlättas mötet med den nya kul-
turen. Det är viktigt att barnen får positiva reaktioner när de pratar sitt modersmål. I 
många länder är det en merit att kunna många olika språk. I Sverige ha r vi dock haft en 
enspråkig inriktning, vilket gör att en del anser att flerspråkighet skulle vara negativt 
(Ladberg 2000, s. 134 f). Barnen behöver både samhällets och sin familjs språk för att 
kunna fungera i samhället. De barn som inte får undervisning på sitt modersmål har 
svårt att ta till sig all ny kunskap. Det blir mycket arbetsamt att lära sig nya saker på ett 
språk som man inte behärskar särskilt bra (ibid. s.154-155). 
 
3.1.3 Hur projektet fungerar vårterminen 2005 
Innevarande termin arbetar inte lärare och elever parallellspråkigt i lika stor utsträck-
ning som tidigare men den tvåspråkiga läraren använder arabiskan när det behövs i un-
dervisningen. Barnen som vi intervjuade vittnar också om att deras lärare inte läser högt 
för dem på arabiska, tiden räcker inte till. I klassen som består av tjugofyra elever 
kommer fem från Sverige, övriga kommer från Irak, Libanon, Somalia, Vietnam, Kina, 
Polen, Ungern och Kurdistan.  
 
3.1.4 Läsutvecklingsschemat LUS 
LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument som läraren kan använda för att se hur 
långt eleverna har kommit i sin läsutveckling. Syftet är att det ska vara enkelt för läraren 
att utgå från en elevs förmåga och specifika behov. Att utveckla en läskompetens är 
något som spänner över många skolår och innefa ttar allt från att känna igen bokstäver, 
skriva sitt namn till att förstå undertexter eller ha överblick genom skumläsning. Om 
eleven är efter i sin läsutveckling har läraren lätt att se det och kan sätta in åtgärder. 
Läsutvecklingsschemat är uppdelat i olika faser och olika punkter (se bilaga 3). Den 
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första fasen innehåller t ex att känna till läsriktning, ”hitta” innehåll med stöd av bilder 
och de bokstäver som barnet kan, tillslut kan barnet läsa nästan flytande och har då gått 
över i den andra fasen som kallas ”Expanderande”. Läsandet vidgas mer och mer och 
till slut kan eleven både läsa fördjupat och överblickande. Den tredje och sista fasen 
kallas ”Litterat läsande” och innebär ytterligare fördjupning och förmåga att läsa texten 
på olika nivåer och dimensioner. Enligt Lpo 94 är det lärarens pedagogiska resultatan-
svar att eleverna ska ha uppnått punkt 18 när de går ut sexan. Punkt 18 innebär att de är 
helt koncentrerade på vad de läser inte att de läser. De ”slukläser” och då gärna en typ 
av böcker i samma serie eller genre [www.bibo.se 051023]. Bo Sundblad, som har ut-
vecklat schemat, menar att det är av stort pedagogiskt värde att man ser elevens läsut-
veckling även på modersmålet. En elev med annat modersmål än svenska ska inte behö-
va nöja sig med att bli bedömd på en lägre ambitionsnivå än sina svenska klasskamrater. 
Detta har flera kommuner tagit fasta på och låter nu modersmålslärarna lära sig LUS 
(Sundblad 2004, s. 28 - 35).  
 
På X-skolan LUSas barnen än så länge bara på svenska. Lärare och bibliotekarie har 
diskuterat om böckerna skulle kunna LUSas efter hand som de läses. Man skulle kunna 
skriva längst fram i boken vilken punkt den motsvarar. Detta inbegriper både svenska 
och arabiska böcker. Bibliotekarien har LUS-scheman över samtliga elever på skolan. I 
en del klasser vet barnen själva vilken punkt de befinner sig på. Detta kan ha både för- 
och nackdelar men det underlättar för bibliotekarien när hon ska rekommendera en bra 
bok. Då vet hon precis var i läsutvecklingen barnet befinner sig och hur mycket text-
massa som är lämplig. Hon sparar tid när hon slipper titta i listorna. Nackdelen är att det 
lätt uppstår en konkurrenssituation mellan barnen. ”Är du bara på punkt 14, jag är på 
16” etc. Det hade underlättat om även de arabisktalande barnen var LUSade på sitt mo-
dersmål. Ett mätinstrument av detta slag bör inbegripa samtliga barn, annars är det 
mycket svårt att skaffa sig en helhetssyn över elevens språkutveckling. Läsutvecklingen 
sker ju på båda språken för dessa barn och lärarna behöver ha insikt i att eleven också 
utvecklas på sitt modersmål. I våra intervjuer ser vi att hos flera barn är det uppenbart 
att de ligger på en lägre LUS-punkt i sitt modersmål än i svenskan.  
 

3.2 En beskrivning av skolbiblioteket och dess verksamhet i X-
skolan 
Skolbiblioteket på X-skolan skall innevarande läsår 2004/2005 serva ungefär 300 elever 
och lärare/pedagoger. Skolans bibliotek flyttade till nya, större lokaler i samband med 
att vi intervjuade eleverna. Det har tyvärr effekten att barnen vid intervjutillfället inte är 
bekanta med lokalerna eller det utökade mediebeståndet. Verksamheten som helhet är 
annars densamma. På X-skolan är biblioteket placerat mitt i skolan, som hjärtat i verk-
samheten. En utgångspunkt för vår studie är att skolan framförallt har två uppgifter, dels 
förmedla kunskaper till eleverna, dels stödja varje individ på ett sådant sätt att identitet 
och självkänsla stärks så att eleverna kan uppnå sin egen potential. För elever med ara-
biska som modersmål vore det önskvärt att de, som fram till skolstart talat ett språk 
hemma, kunde bygga sin kunskapsinhämtning på den språkliga grunden. I den stadsdel 
där vår skola ligger finns det sammanlagt fyra skolor. Det har tidigare gjorts försökt 
dela upp de språkliga ansvarsområdena mellan skolorna, tanken är att det ska gå att låna 
böcker mellan skolorna. Detta kräver en gemensam syn på eleverna som stadens barn 
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och litteraturen som kollektiva läromedel vilket är ett mål att sträva mot snarare än en 
realitet idag.. 
 
Bibliotekets verksamhet baserar sig på tre olika delar: läslust, informationshantering och 
kultur. Informationen som följer nedan är hämtad från den förförståelse som den av oss 
har som arbetar i det aktuella skolbiblioteket – vår forskningsmiljö..  
 
3.2.1 Läslust 
Mediebeståndet i biblioteket skall betraktas som kollektiva läromedel. Detta är tydligt i 
X-skolans bibliotek vilket speglar ett tankesätt som betonar läsgrupper och ett tematiskt 
arbetssätt. De tidigare teman som skolan arbetat med finns tydligt representerat bland 
fack- och skönlitteratur, t ex ”Våra länder” och ”Kroppen”. Många titlar finns i läs-
gruppsuppsättningar, d v s i många exemplar av varje titel. Läsgruppsarbetet är vanligt 
förekommande på skolan. Lärare och bibliotekarien arbetar med eleverna i halvklass. 
Barnen läser samma bok, samma antal sidor till varje tillfälle. Sedan träffas gruppen en 
gång i veckan och diskuterar bokens innehåll utifrån olika förhållningssätt.  
 
Skolan arbetar aktivt med skönlitteratur och använder i mycket lite utsträckning tradi-
tionella läroböcker. Detta innebär att biblioteket har fått relativt mycket pengar för att 
kunna bygga upp ett bra bokbestånd. Bibliotekarien har handlat utifrån tre urvalskriteri-
er:  
 
Ett användarstyrt inköp av media bedrivs, det innebär att elever och lärare får tala om 
vad de vill ha för böcker i biblioteket. Sedan går bibliotekarien tillsammans med elever-
na och handlar böcker. Detta elevinflytande har visat sig generera läslust hos de mest 
läsovilliga elever. Det innebär en viss status att veta att man själv har köpt in boken. 
Detta styrks av en intervjuundersökning med elever i år 4 och 5 gjord av Wåhlin och 
Asplund Carlsson (Limberg 2002, s. 58). Författarna menar att eleverna borde ha en 
större påverkan över inköpen till biblioteket och hänvisar till ett danskt försök ”Børn 
køber bøger”. Detta försök visar att eleverna tar handlandet på stort allvar och är dess-
utom noga med att läsa vad de har köpt in. Urvalet är något annorlunda än vad bibliote-
karierna skulle ha valt men barnen köpte lika mycket ”kvalitetslitteratur” som bibliote-
karierna skulle ha gjort. 
 
Det andra urvalskriteriet för inköp är så kallade klassiker som anses ”skall finnas i bib-
lioteket”. Till denna kategori kan nämnas böcker av t ex Strindberg, Tolkien, Lindgren 
och Boye. Det åligger bibliotekarien att hålla kvalitetsbegreppsdiskussionen levande 
bland kollegiet, det tillkommer årligen nya klassiker. Det tredje urvalet för inköp är al-
ternativt. Som demokratisk institution har skolbiblioteket skyldighet att erbjuda ett ut-
bud som skiljer sig från det kommersiella flödet och ”topplisteböckerna”. Det gäller att 
bokprata för denna del av beståndet för att på detta sätt öppna nya dörrar för eleverna att 
upptäcka sådant som de inte själva hittar eller letar efter. 
 
Då det på skolan pratas många olika språk försöker bibliotekarien även svara mot dessa 
behov. Självklart skall alla barn kunna läsa böcker på sitt eget modersmål. Då arabiskan 
är det största modersmålet på skolan har X-skolan ansvaret för den arabiska litteraturen 
i stadsdelen. En annan skola har ansvar för de albanska böckerna, en tredje för de soma-
liska etc. Tanken är att utlåningen mellan skolorna skall ske smidigt då alla böcker 
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kommit med i bibliotekskatalogen. Hanteringen av litteraturen på övriga modersmål är 
dock mer tidskrävande än den övriga litteraturen. De direktimporterade böckerna – vil-
ket utgör majoriteten - behöver en arabisktalande lärare/pedagog hjälpa bibliotekarien 
med. Hon/han får översätta titel, författare, förlag, antal sidor och sökingångar till la-
tinska bokstäver för att den sedan skall kunna läggas in i katalogen. Inköpen av denna 
litteratur kräver också ett samarbete mellan bibliotekarien och respektive lärare. En vik-
tig aspekt på detta är att bibliotekarien har fullt förtroende för läraren då hon själv inte 
kan kvalitetsbedöma dessa böcker alls. Detta i sin tur kräver insyn från skolledningen 
som genererar tid till detta arbete för läraren som måste frikopplas från undervisningen 
till biblioteksverksamheten. Givetvis inhandlas även kategorin ”övriga modersmål” en-
ligt de tre ovan nämnda kriterierna. 
 
För att bokbeståndet skall fungera som kollektiva läromedel skall innehållet i böckerna 
svara mot målen i respektive årskurs och mot terminens rådande tema. Bibliotekarien 
har en ständig uppgift i den grupp lärare och pedagoger som planerar för temat, hon 
fungerar som serviceinrättning vad gäller referenslitteratur där. Vidare arbetar skolan 
mycket med läsgrupper vilket kräver flera exemplar av samma titel. Här är bibliotekari-
en inkopplad, hon har många läsgrupper i biblioteket varje vecka. En läsgrupp består 
ofta av en halvklass elever som läser samma bok. Gruppen träffas en gång i veckan till-
sammans med lärare eller bibliotekarie och diskuterar boken på olika sätt. Ofta blir det 
mycket bra djupdiskussioner om bokens innehåll och persongalleri. Att arbeta på djupet 
med en bok skapar en ökad läsförståelse hos eleverna.  
 
3.2.2 Informationshantering 
För att eleverna skall kunna nå målen när de går ut år nio och för att de skall klara av ett 
gymnasieprogram är skolan skyldig att ge dem en informationskompetens. Enligt gä l-
lande läroplan står det att: 
 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort  in-
formationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är 
också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta 
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 
(Lpo 94 s. 7) 
 

Bibliotekarien arbetar aktivt för ett gemensamt förhållningssätt hos lärare och pedago-
ger i denna fråga. Den just nu ”allmänt rådande” pedagogiken menar att informations-
sökandet skall integreras i de vanliga ämnena. På X-skolan innebär detta främst att in-
formationshanteringen blir aktuell i det tematiska arbetet. Eleverna kommer gruppvis 
till biblioteket för sökundervisning. Detta har många fördelar, det blir en röd tråd för 
barnen och ett bättre helhetsperspektiv men också en stor nackdel. Sökprocessens egen-
värde fördunklas för både barn och vuxna. Detta medför att det är svårare för biblioteka-
rien att marknadsföra värdet av att lära eleverna en hög informationskompetens. När de 
kommer tillbaka till klassrummet har de förhoppningsvis lärt sig hur de hittar informa-
tionen och att de skall behandla den med kritisk blick men kanske inte direkt hittat sva-
ret på sin fråga. Detta kan upplevas frustrerande för både lärare och elever. Att eleverna 
lär sig hitta och att de senare kan gå tillbaka till biblioteket med andra skoluppgifter 
tänker man mindre på. Att eleven får redskap för att arbeta med information även på 
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lång sikt värderas inte. Detta kan vara ett tecken på att skolbiblioteket inte är helt integ-
rerat i verksamheten. Då hade lärarna haft en större kunskap om elevernas sökprocesser 
och bibliotekariens arbetssätt i biblioteket. När barnen lärt sig att hantera information, 
när de har redskapen, kan de applicera dessa på vilket ämne som helst. Det är i arbetet 
med informationssökning viktigt att komma ihåg detta (Nilsson 2003, s.54f).  
 
Hur lär man då relativt små barn att formulera en forskningsbar fråga, att söka, hitta, 
selektera och värdera information som senare skall sammanställas och förhoppningsvis 
generera ny kunskap? Bibliotekarien har i samråd med olika lärare arbetat på många 
olika sätt med varierande resultat. Ett samarbete som genererade ett gott resultat var ett 
Djurprojekt i årskurs tre. Bibliotekarien, läraren och en pedagog hade en gemensam 
början i klassrummet. Barnen fick se en film om djur som pedagogen gjort. Sedan gjor-
des en gemensam mind-mapp på whiteboarden. Läraren berättade om djurprojektet och 
att det skulle resultera i en bok. Det är viktigt att formulera målet med uppgiften även 
för yngre barn (Per Måål föreläsning 2005-08-17). Varje barn fick välja ett djur som de 
ville arbeta med. Vidare introducerades ordet källa och dess innebörd. Barnen blev 
ålagda att arbeta med minst tre olika källor, de flesta valde tryckta källor, muntliga käl-
lor och elektroniska källor. Därefter delades klassen in gruppvis. De barn som arbetade 
med elektroniska och tryckta källor gick till biblioteket. Här undervisade bibliotekarien 
dem i basal källkritik och de fick använda länkar som bibliotekarien lagt på bibliotekets 
hemsida. Under den första veckan fick barnen enbart skriva stödord från sina olika käl-
lor. Först veckan därpå fick de sammanställa texten. Resultatet blev över förväntan, 
barnen lärde sig mycket om att söka information och de var mycket stolta över sina 
böcker. 
 
Informationshanteringen är schemalagd och bedrivs i en situation som liknar klassrum-
mets. Det relativt fria arbetssättet i biblioteket kräver mycket fasta strukturer. Om ele-
verna skall söka information med syfte att skriva ett manus som ska bli ett radioprogram 
krävs det mycket handledning av bibliotekarien. Det är en arbetsgång som eleverna 
måste lära sig och som ställer stora krav på att kunna arbeta i grupp och på att kunna 
arbeta ensam. Detta arbetssätt passar inte alla barn precis som ett mer styrt arbetssätt 
inte heller kan passa alla. Det innebär att den frivilliga synen på biblioteket inte riktigt 
stämmer på X-skolan.  
 
3.2.3 Kultur 
Kultur är en av delarna i skolbiblioteksverksamheten. I biblioteket finns det ständigt nya 
elevutställningar. Där finns också information om aktuella teaterföreställningar, bio och 
konstutställningar. I budgeten har avsatts medel till att bygga upp ett musikbibliotek 
utifrån ovan nämnda kriterier. Eleverna kommer gärna till biblioteket och lyssnar på 
musik och läser olika tidningar på rasterna. Den delen av verksamheten, den som sker 
under rasterna är av en stökigare karaktär. Eleverna kommer för att träffa sina vänner, 
för att surfa på datorerna och ett fåtal för att läsa tidningar. Detta genererar en stökigare 
miljö och ger ofta anledning att diskutera i vilken utsträckning biblioteket skall tjäna 
som uppehållsrum. Dessa motsättningar mellan arbete och fritid är svår att hantera för 
många elever på X-skolan. För mycket frihet leder till konflikter och ett missbruk av 
lärarens förtroende för dem att ensamma klara av att låna en bok. Ibland måste de låna 
en bok för att ha till klassrumsläsning vilket kan leda till en motreaktion att läsning be-
traktas som tråkigt. Eleverna springer då runt i biblioteket och bråkar istället för att fo-
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kusera på vilken bok de vill låna. Andra elever som varken vill vara i biblioteket eller på 
lektionen ser möjligheten att glida runt bland hyllorna och fördriva tiden. Bibliotekari-
ens roll blir då lik lärarens, hon skall se till att alla barn har med sig en bok till klass-
rummet. Helst skall de också ha en positiv inställning till sin bok, annars kan det vara 
svårt att finna läslust. 
 
Det gäller att på ett bra sätt kombinera dessa olika traditioner, vilket återigen kräver ett 
integrerat skolbibliotek. Om eleverna tydligt uppfattar att det finns en helhetssyn som 
inbegriper verksamheten i klassrummet och i biblioteket blir det lättare för dem att arbe-
ta i biblioteket. På X-skolan har temapass med informationssökning schemalagts i bibli-
oteket vilket är tänkt att gynna tänkande och egen reflektion. Eleverna kommer till bib-
lioteket för att arbeta, precis som de gör i klassrummet, och bibliotekarien fungerar som 
pedagog och undervisar i informationshantering. Då temat är planerat i samverkan med 
lärare och bibliotekarie blir det en röd tråd för eleverna och biblioteksverksamheten 
uppfattas inte som utanförliggande.  
 
Bibliotekarien försöker också bygga upp ett konstbibliotek. Eleverna på X-skolan är 
mycket duktiga på att läsa bilder vilket är en kompetens att bygga vidare på. Bilder ge-
nererar aldrig några språksvårigheter! 
 
Mediebeståndet består inte bara av litteratur. Det finns också tillgång till vissa databa-
ser, arabiska och svenska pedagogiska dataspel, tidskrifter på olika språk, cd-skivor och 
Internet.  
 
3.2.4 Hur väl integrerat är biblioteket i skolans verksamhet? 
Bibliotekariens mål är att integrera biblioteket så mycket som möjligt i skolans verk-
samhet. Ett biblioteksråd med skolledning, lärare, pedagoger och bibliotekarie träffas en 
gång i månaden. Gruppen diskuterar hur man skall gå vidare med arbetet i biblioteket, 
inköp och andra saker som rör biblioteket. Nästa nivå av integrering är arbetet att bygga 
nätverk mellan stadens grundskolebibliotek. En utvecklingsgrupp arbetar för att integre-
ra grundskolebiblioteken med gymnasiebiblioteken. Gymnasieskolan bygger på arbetet 
grundskolan har gjort, ju högre informationskompetens och läskunnighet desto bättre 
givetvis.  

3.3 Författarnas bakgrund 
Med anledning av att denna studie kräver en noggrannhet när det gäller att identitets-
skydda de intervjuade barnen av orsaker som vi redovisar i kapitel 3, har vi i kommande 
avsnitt rörande vår personliga bakgrund och förförståelse valt att ”slå ihop” våra erfa-
renheter. Det innebär att vi utformar texten på ett sådant sätt att våra enskilda omstän-
digheter såsom t ex arbete och bostadsort inte kan utläsas. Det ger ett otydligt och kon-
struerat intryck men vi har avvägt och bedömt att skyddet för de intervjuade barnen går 
före allt annat.  
 
3.3.1 Erfarenheter från ett skolbiblioteksperspektiv 
Vad händer i mötet mellan det arabisktalande barnet och den arabiska litteraturen i 
skolbiblioteket? Detta är en fråga som återkommer i arbetet som skolbibliotekarie på en 
skola där arabiska är det största modersmålet. Då en av bibliotekets viktigaste funktio-
ner är att förmedla läslust har den arabiska litteraturen en viktig roll att spela. Alla ele-
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ver har rätt att läsa litteratur på sitt eget modersmål. På den skola vi valt att göra denna 
studie finns det tvåspråkiga lärare i två klasser, de undervisar barnen parallellt på svens-
ka och arabiska. Ett faktum som man i skolbiblioteket noterat är att elever som går i 
dessa klasser har en annorlunda attityd till den arabiska litteraturen och att de lånar ett 
större antal arabiska böcker än andra elever med samma modersmål. 
 
Detta fenomen är av stor vikt och vi skulle vilja öka vår förståelse genom en intervjuun-
dersökning av dessa elever. Det är en risk att skriva en uppsats där intervjudeltagarna är 
barn som har en relation till en av oss men i detta fall är fördelarna så många och viktiga 
att de överväger nackdelarna. Vi återkommer till detta under metodavsnittet där vi tyd-
ligare redogör för närheten och distansen i studie. Hursomhelst är det just tack vare att 
en av oss arbetar bland dessa barn som vi har en unik möjlighet att öka förståelsen för 
ett fenomen som är ovanligt i Sverige 2005. Parallellspråkig undervisning finns inte på 
många ställen och vi kan härmed få ett inifrånperspektiv som är värdefullt. Vi intervjuar 
barn i andra och i femte klass. Vi avser att göra reflexiva intervjuer eller samtal med 
barnen och betraktar inte eleverna som informanter utan som deltagare (Thomsson 
2002, s. 55). Detta kan ge oss en ny förståelse dels vad gäller barnens attityder till läs-
ning på det egna modersmålet och dels förhållningssättet till litteraturen på biblioteket i 
allmänhet. Att skolbiblioteket erbjuder litteratur på hemspråken ger inte automatiskt en 
positiv inställning till läsning, det kan finnas många hinder på vägen som har noterats. 
Ett är en relativt negativ attityd från barnen till de arabiska böckerna. Beror det på åsik-
ter som kan härledas från hemmet, föräldrarna vill att barnen skall integreras och såle-
des ska de läsa på svenska? Eller beror motståndet mot arabiska böcker på att barnen 
läser sämre på arabiska än på svenska? När de läser t ex böckerna om Sune på svenska 
men bara är kapabla att läsa Landgrens böcker om Nisse på arabiska så blir det natur-
ligtvis tråkigt? Barnen är ofta bra på att prata arabiska men betydligt sämre på att läsa. 
De barn i femman som vi har intervjuat har hela tiden haft en enspråkig undervisning. 
Majoriteten av dem är bra på att prata både svenska och arabiska men sämre på att läsa 
på sitt modersmål. Barnen i tvåan kommer och lånar tillsammans med sin arabisktalan-
de lärare. Det är givetvis enklare för henne att förmedla läslust vad gäller de arabiska 
böckerna än för femmornas svensktalande lärare. När den arabisktalande läraren bok-
pratar om en arabisk bok höjer hon också statusen på den litteraturen genom att presen-
tera den på arabiska. Hon har också en annan möjlighet att möta dessa barns kulturella 
bakgrund. 
 
3.3.2 Erfarenheter från speciallärarperspektiv 
Läsinlärning kan betraktas som en av skolans hörnpelare, det kan ses som själva nyck-
eln till all kunskapsinhämtning i skolan. Att knäcka läskoden blir ett betydande steg för 
eleven eftersom tillgången till information från en tyst värld öppnas. Eleven hamnar 
därmed i en ”ny division”, får ett nytt förhållande till sin lärare som inte längre behöver 
ge instruktioner eller information muntligt utan kan hänvisa till en skriven text. Eleven 
kan nu sålla, sortera och tolka information själv och även uttrycka egna tankar och erfa-
renheter i denna tysta värld. Även förhållandet till kompisar och klasskamrater ändras 
när de plötsligt kan dela en ny erfarenhet, nämligen böckers berättelser med varandra. 
Läsning kan fylla en funktion av lust att ta del av något utanför sin egen värld, skapa 
nyfikenhet på något främmande eller ge glädjen att hitta något bekant, något man kän-
ner igen men från ett nytt håll. Det talas ju allmänt om läslust och begreppet bokslukar-
åldern brukar infinna sig någonstans i de tidiga tonåren. En inställning kring barn och 
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läslust som vi båda delar, är att ju mer du läser ju mer utvecklad blir du som människa, 
inte enbart i muntliga och skriftliga sammanhang utan även emotionellt och socialt. Att 
själva berättelserna blir en parallellvärld i vardagen som kan bli en referensram likväl 
som egna erfarenheter. 
 
Att skönlitteratur kan användas för att stödja, stimulera eller korrigera, i arbetet med 
elever som har någon form av läs-, skriv- eller koncentrationssvårigheter, är en erfaren-
het som ligger till grund i vår förförståelse. Vi tror att inlärning går hand i hand med lust 
och att läslust är en bra motor för att utveckla både muntlig och skriftligt uttryck. Men 
läsningen i sig, som självändamål, är inte alltid en åtråvärd kunskap för eleverna. Lära-
ren vet att läsning är den ovan nämnda nyckeln medan eleven inte ägnar sig åt något 
som inte har en direkt funktion. Ska man läsa ska man ha en direkt nytta av det. Att lära 
sig läsa och att fortsätta att utveckla sin läskompetens är ett mödosamt arbete. För barn 
med hinder i form av t ex läs- och skrivsvårigheter eller flerspråkighet kan tröskeln vara 
hög. Forskning har visat att redan i andra klass skiljer sig omfattningen av frivillig läs-
ning, d v s det barnet läser utan att det är en uppgift given från skolan, vä ldigt mycket 
mellan lässvaga och goda läsare (Lundberg, Miller 2000, s. 210). Om arbetet att läsa ger 
för litet utbyte försvinner lätt motivationen att läsa och det blir något som barnet undvi-
ker. Lundberg, Høien talar om den ”onda cirkeln”, som sammanfattningsvis kan beskri-
vas: när tröskeln blir för hög och utdelningen för liten läggs det kraft på att undvika läs-
ning och barnet kommer snabbt efter i skolan vilket får negativa följder på många om-
råden (1999, s. 289). Detta är något som vår erfarenhet av arbetet som speciallärare 
uppmärksammat. Men också att barn har en stor förmåga att kreativt ta sig runt trösklar 
och svårigheter. Anna Fahlbeck beskriver i sin magisteruppsats om dyslektiska barn och 
deras användning av bibliotek och om copingstrategier hos barn med läs- och skrivsvå-
righeter. Hur elever handskas med sina förutsättningar i en särskild omgivning som kan-
ske inte tar hänsyn till dessa (2003, s.29 f ). Ett exempel på denna kreativa förmåga, från 
egen erfarenhet som speciallärare, är en elev i åk 7 som lagt ner många, men ganska 
resultatlösa timmar på läsning, stavning och ordförråd. En dag förklarade hon glädje-
strålande att hon hade nått stora framgångar med sin stavning genom att skicka SMS. 
Hon hade fått klart för sig alfabetet och genom T-9 funktionen, mobilens förprogram-
mering av sannolika ord i någon sorts frekvensordning. Hon hade också lärt sig hur 
”viktiga” ord ska stavas. Hon upplevde med andra ord att hon verkligen hade nytta av 
att stava rätt och samtidigt reflekterade hon över att hon lärde sig det. Hon hade hittat en 
strategi till inlärning som var effektiv och motiverande för henne. 



 

27 

  

 
 

 

4 Metod 
Vi vill undersöka hur de arabisktalande barnen använder sitt bibliotek. Vad de tycker 
om böcker och läsning och vad de har för upplevelse av läsning, genom att fråga dem 
själva. Vi vill genom samtal med dem reflektera kring situationer och villkor runt bar-
nen i syfte att öka förståelsen. I detta fall ser vi det som intressant och nödvändigt att 
reflektera barnens tankar, beteenden och känslor på ett öppet sätt och tolka utifrån det vi 
som vuxna vet och förstår om barn, läsning och böcker. Att göra en tolkande och reflex-
iv intervjustudie kräver att man ”sätter sig själv som insats”. ” 
 

Man måste låta sig bli indragen i sin undersöknings- eller forskningsfråga mycket 
mer än då man väljer andra tillvägagångssätt, man måste vilja (våga) granska sig 
själv och sina syften, sin förståelse och sina bristande kunskaper.(Thomsson 2002, 
s. 27).  

 
Detta innebär att vi vill redogöra för vår förförståelse, vårt sätt att tänka och antagna 
utgångspunkter och perspektiv och hur studien genomförs, mycket omsorgsfullt och 
förhoppningsvis på ett tydligt sätt. 
 
Att låta barnen komma till tals i problematiseringen om skolbibliotekens roll och an-
vändning tycker vi är både spännande och fruktbart. Vad finns i barnens tillvaro som 
inverkar, påverkar eller styr deras handlingar, tankar och känslor när de använder sitt 
skolbibliotek? För att granska detta från deras perspektiv måste vi fråga dem. Det ger en 
användarstudie som helt utgår från barnens perspektiv och intervjusvar. Vi vill fördjupa 
oss i detta för att bättre förstå arabisktalande barns vanor, känslor, attityder till böcker 
och läsning både på skolbiblioteket och i hemmet. Sammanlagt 13 elever med arabiska 
som modersmål intervjuas. Gruppen är uppdelad i två åldersgrupper, åtta 8-åringar och 
fem 11-åringar. Vi intervjuar de mindre barnen vid två tillfällen och beräknar att tala 
med var och en i sammanlagt 30 - 60 minuter. De äldre barnen intervjuas vid ett tillfälle 
i 10 - 30 minuter. Det ger insyn i varje barns förhållande till böcker och läsning, ett in-
dividperspektiv som förhoppningsvis kan påvisa generella eller allmängiltiga drag eller 
mönster. 
 
Vi avser att göra en kvalitativ studie som är förankrad i tidigare forskning på områden 
som språk/tvåspråkighet, utvecklingspsykologi, inlärning, barnlitteratur i Sverige och 
Biblioteks- och informationsvetenskap. Analysmodellen vi använder är konstruerad för 
att synliggöra barnens beteenden, tankar och känslor vid läsning och användning av 
böcker i skolbiblioteket (se modell s. 38). 
 

4.1 Arbetsprocess och litteratururval 
Vår sökprocess började med att vi grävde där vi stod. Under vår utbildning hade vi läst 
Karin Widerbergs bok Kvalitativ forskning i praktiken (2002) och vi hade båda uppskat-
tat den. Widerberg konkretiserar den kvalitativa forskningsmetoden på ett enkelt och 
begripligt sätt. En överblick och god orientering i kvalitativ forskningsmetod gav även 
boken Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994), (red) Starrin och Svensson. Vi blev 
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alltmer beslutsamma i att det var en kvalitativ undersökning vi ämnade göra. För att lära 
oss mer om kvalitativa forskningsmetoder har vi också använt oss av Steinar Kvales bok 
Den kvalitativa forskningsintervjun (1997). Ett komplement till Widerberg och Kvale 
inför intervjuerna var Thomssons bok Reflexiva intervjuer (2002) och Denscombes bok 
Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(2000). 
 
När vi läst in oss allmänt på kvalitativa forskningsmetoder letade vi efter vägledning 
vad gäller barnintervjuer. Vi tänkte ju enbart intervjua barn, relativt unga barn med vis-
sa språksvårigheter dessutom. Doverborgs & Pramlings bok Att förstå barns tankar, 
metodik för barnintervjuer (2000) har varit oss till stor hjälp här.  
 
Tidigt i processen gjorde vi en analysskiss (se bilaga 4) där vi försökte fokusera vad vi 
vill ta reda på kring barnens användning av böcker. Utifrån denna skiss gjordes sedan 
Intervjuguider med ett grovt urval av de frågor som vi trodde skulle täcka vårt intresse. 
Vi var överens om att guiderna skulle vara vår vägledning och att vi skulle hålla en le-
dig form på intervjuerna så att de upplevdes som samtal som kunde ta helt olika och 
personliga vändningar. Samtidigt var vi måna om att vara uppmärksamma i arbetets 
framväxt så vi kunde se och förstå den egna processen och tydligt redogöra för den i 
uppsatsen. Utifrån vår analysskiss började vi söka inom de områden som skulle ha be-
tydelse för vår undersökning. Vi sökte i databaserna LISA och ERIC, i BHS magister-
databas, i Libris och i tidningsarkiv. Vidare använde vi Internet för att nå olika universi-
tet och titta på deras litteraturlistor. Att leta i referenslitteraturlistor i böcker och uppsat-
ser inom liknande och angränsande områden var den mest fruk tbara vägen.  
 

4.2 Teoretiska förberedelser inför barnintervjuerna. 
Vår studie syftar till att ge en ökad förståelse av hur barnen använder litteratur på 
svenska och arabiska i skolbiblioteket. Genom barnens egna berättelser och beskrivning 
hoppas vi kunna belysa faktorer och fenomen som ligger bakom, styr eller påverkar hur 
barnen använder böckerna. För att kunna göra det krävs förberedelser både i form av 
insikter och praktisk planering. Vi har båda stor allmän erfarenhet av att umgås och 
samtala med och förstå barn. Med fyra egna barn vardera och med arbeten bland och 
med barn har mycket kunskap och erfarenhet inhämtats om än tämligen osynlig, tyst 
och oreflekterad. Med denna uppsats metod och angreppssätt inser vi vikten av att 
granska och tydligt redogöra för vår förförståelse och del i den delaktiga process som en 
intervju alltid är. I synnerhet när det gäller att samtala och förstå barns tankar. Vi har, 
som redan nämnts, haft stor hjälp av Doverborg och Pramling (2000) och vi ska nedan 
redogöra för planering och genomförandet av barnintervjuerna.  
 
En av oss har i sitt arbete som speciallärare ofta samtalat med barn under former som 
kan liknas vid en intervjusituation. Varje ny kontakt med en elev började med en fråge-
stund som syftade till att få information om elevens nivå och behov men i lika hög grad 
syftade till att etablera en kontakt som förhoppningsvis skulle leda till ett ömsesidigt 
förtroende. Frågor vid första mötet kunde t ex se ut såhär: ”Jag har av din lärare fått veta 
att du har problem med att sätta ut punkt i texten du skriver och att stava rätt. Tycker du 
att det är ett problem för dig? Är det detta du vill använda din tid hos mig till, eller finns 
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det något annat som du hellre vill lära dig?” Eleven förstod då snabbt att det var ho-
nom/henne specialläraren var intresserad av att bemöta och respektera.  
 
Den andra författaren till denna uppsats arbetar som skolbibliotekarie på de intervjuade 
barnens bibliotek. Detta kan medföra svårigheter i form av hemmablindhet men är även 
en viktig förutsättning för att genomföra undersökningen på detta sätt. Två viktiga för-
utsättningar för fruktbara samtal med barn är dels att man är förtrogen med det barnen 
har runtomkring sig. Alla tar sin egen livsvärld för given och det är en lång process att 
mena samma sak med de begrepp man använder i samtalen. Barn har dessutom svårt att 
distansera sig, se sig själva utifrån, de tar sin värld för självklar och har inte ännu ut-
vecklat förmågan att se relativiteten i tillvaron (Doverborg & Pramling 2000, s. 81). 
Dessutom det faktum att förtroendet till den som ställer frågor redan finns där. Man kan 
inte förvänta sig att ett barn ska kunna förstå avsikten med att fråga dem om en massa 
saker som sedan ska ingå i en magisteruppsats. Det måste finnas konkret anledning till 
frågorna och det är en fördel om de kommer från en person som barnet känner och litar 
på. Doverborg & Pramling menar att det blir ”ingen bra intervju, om man inte har ska-
pat en relation som bygger på barnets förtroende. Pedagogen som intervjuar sina egna 
barn har här en klar fördel, eftersom hon sedan tidigare har byggt upp en sådan relation. 
Skall man däremot intervjua barn som man inte känner, är det viktigt att man har gjort 
sig hemmastadd i just den barngruppens miljö och med de barnen.” (s. 28).  
 
Här ska påpekas att en av oss har brist på erfarenhet i dessa sammanhang. Hon var helt 
okänd inför barnen och deras skolbibliotek, har sällan intervjuat så unga barn, samt hade 
nästan ingen erfarenhet av tvåspråkiga elever eller elever som inte kan svenska helt 
flytande. Därför var tanken att hon håller sig lite i bakgrunden och låter den som känner 
barn och rutiner väl, dominera intervjun. I så stor utsträckning som möjligt strävade vi 
efter att utföra intervjuerna tillsammans eftersom vi ville få en samsyn och ett gemen-
samt underlag när sedan analysmodell skulle arbetas fram. Likaså kunde den av oss med 
mindre erfarenhet av kontakt med dessa barn få stöd av den andres erfarenhet (Trost 
1993, s. 23). 
 
Det var aldrig aktuellt att ha en tolk med vid intervjutillfällena trots att vi redan innan 
visste att språkliga missförstånd troligen skulle uppstå. Vi ville ha en lugn och avslapp-
nad atmosfär vid ”samtalen” och det skulle blivit konstlat om barnens välkända biblio-
tekarie plötslig behövt tolk för att förstå dem. 
 
Det har både för- och nackdelar att genomföra en studie där en av oss arbetar. Vi gjorde 
bedömningen att fördelarna övervägde. Det var en unik möjlighet att undersöka vad de 
arabisktalande barnen tänkte och tyckte om böckerna i skolbiblioteket. Den av oss som 
arbetar på skolan har en förförståelse som ger oss ett värdefullt inifrånperspektiv. Det 
finns en kännedom om barnen och deras kontext. Hon har funderat mycket på hur man 
som enspråkig bibliotekarie skulle kunna arbeta med den arabiska litteraturen. Vidare 
har hon noterat ett större intresse för dessa böcker av de barn som går i den parallell-
språkiga klassen. Denna insikt tycker hon är mycket intressant och hon har haft långa 
samtal med barnens lärare Mouna (fingerat namn). 
 
Givetvis finns det många nackdelar med ett inifrån perspektiv då det är svårt att förhå lla 
sig med klar överblick till det man står mitt i. Under arbetets gång har författaren som 
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inte haft detta inifrånperspektiv påpekat saker som har beskrivits alltför värdeladdat 
eller varit alltför förenklade i sin förklaring för den som inte har bakgrundsfakta. Det 
har krävts en medförfattare med utifrånperspektiv för att väga upp närheten till den mil-
jö och fenomen vi ville undersöka. Vid intervjuerna har en distans uppnåtts t ex till de 
beskrivningar barnen ger eller den kontakt som framträder mellan de två som känner 
varandra tämligen väl. Att arbeta på X-skolan ger också en bakbundenhet, vi är ofria i 
den mening att vi inte kan använda bibliotekarien alls d v s hon kan inte ha dubbla roller 
såsom både författare och bibliotekarie. Studien baserar sig enbart på barnens perspektiv 
på litteraturen, inte på verksamheten i biblioteket. Läsgrupperna som barnen arbetar i får 
också uteslutas eftersom bibliotekarien håller i vissa av dem. 
 
Att en av oss känner barnen kan medföra att de känner sig tryggare och att de pratar mer 
men det kan också få konsekvensen med mer tillrättalagda svar eftersom de vill vara 
snälla mot ”sin” bibliotekarie (Doverborg & Pramling 2000, s. 19). Detta gäller i högre 
grad de yngre barnen som var mer osäkra i intervjusituationen. Vad gäller de äldre bar-
nen tror vi att det var en fördel att intervjupersonen kände eleverna. De flesta av dem är 
tillräckligt trygga som biblioteksbesökare och boklånare för att vara ärliga mot bibliote-
karien även med negativa bedömningar och åsikter. 
 

4.3 Identitetsskydd 
Det är av stor vikt att barnen i studien är skyddade i sin identitet. Ämnet i sig kan inte 
kallas direkt känsligt men skolan har fått hotbrev p.g.a. den tvåspråkiga undervisningen. 
Identitetsskyddet får dock konsekvenser för uppsatsens utformande. Efter diskussioner 
på etappseminariet och med vår handledare fick vi tillåtelse att vid behov även ident i-
tetsskydda våra källor. Delar av notsystemet och källförteckningen finns således enbart 
hos författarna. Flera av de källor vi använder leder läsaren direkt till den stad där sko-
lan är belägen. Detta är också anledningen till att vi har valt att skriva om vår förförstå-
else i ”vi- form” istället för att redogöra separat, vilket enligt vår mening hade varit att 
föredra.  
 

4.4 Urvalskriterier 
Eleverna som medverkar i intervjuundersökningen representerar ett subjektivt urval,     
d v s de är handplockade inför undersökningen. Vi ville intervjua barn som enligt vår 
bedömning kunde ge oss en relevant information i förhållande till våra frågeställningar. 
Vårt syfte med studien krävde att vi intervjuade barn som hade arabiska som modersmål 
och som hade tillgång till ett skolbibliotek. Dessutom var vi intresserade av elever som 
hade en tvåspråkig undervisning. Vår urvalsram (Denscombe 2000, s.25) var således 
begränsad då parallellspråkig undervisning var mycket ovanlig vid denna studies början.  
 
Vi valde att intervjua de arabisktalande barn i år 2 på X-skolan som hade en tvåspråkig 
undervisning. Att vi valde X-skolan berodde på att en av oss som genomfört studien 
arbetar där. Vi gjorde den bedömningen att just dessa elever kunde ge oss värdefull in-
formation. Förhoppningsvis skulle det faktum att en av oss var bekant med barnen göra 
det möjligt att ge oss en ökad förståelse även för deras tysta kunskaper. Vi var medvetna 
om den forskarpåverkan en bekant person kan ha på barnen. Möjligen skulle de inte 
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våga vara negativa i rädsla att verka illojala mot ”sin” bibliotekarie. För att om möjligt 
motverka detta var den andre av oss extra uppmärksam inför dylika svar. Å andra sidan 
kan en bekant person generera öppnare svar. Små barn kan välja att sluta sig inför obe-
kanta personer.  
 
Vi skapade således en urvalsram utifrån de elever i år 2 i den parallellspråkiga klassen 
som hade arabiska som sitt modersmål och intervjuade samtliga av dessa barn. Således 
bedömde vi att vår urvalsram vad gäller dessa barn är relevant, fullständig, exakt och 
aktuell vilket Denscombe förespråkar (ibid. s.27). 
 
Vi gjorde ett subjektivt urval och intervjuade relativt få elever. Denscombe skriver om 
sättet att se på forskningsprocessen som en ”upptäcksprocess” snarare än ett prövande 
av hypoteser. Forskaren skall ha sina frågeställningar besvarade men de olika spår hon 
följer leder ofta till nya frågor vilka ibland leder in i en återvändsgränd (ibid. s.35). Det-
ta hände oss i vårt arbete, vilket redogörs för i nedanstående kapitel ”Hinder” s. 37. Det-
ta trots att vi innan vi började hade förberett oss noga och därefter gjort uppskattningen 
att vårt urval torde vara tillräckligt för att ge oss den nya förståelse som vi eftersträvade. 
Med stöd av Denscombe kunde vi dock konstatera att det kan vara svårt att förutse urva-
lets storlek i kvalitativa undersökningar (ibid. s. 36). Vi hade en förställning om att åtta-
åringarna dels var bättre läsare än de visade sig vara och att de skulle vara bättre på att 
verbalisera sitt tänkande. Det är viktigt att beakta att vi kommer att analysera icke-
svaren också, tystnaden är också talande men vi behövde mer underlag till analysen. Att 
lösa det med ytterliga intervjuer ansåg vi vara det mest fruktbara sättet. ”God forskning 
försöker inte dölja sina begränsningar” (ibid. s.27). 
 
För att få ut mesta möjliga av vår undersökning beslutade vi oss för att göra ytterligare 
fem intervjuer. Vi ville prata med fler elever vars modersmål var arabiska och som an-
vände samma skolbibliotek som den yngre gruppen barn. Detta begränsade oss till äldre 
elever på X-skolan. Vi valde arabisktalande elever i år 5 vilka vi bedömde borde vara 
bättre läsare än barnen i år 2. Det fanns två klasser i denna årskurs på X-skolan då vi 
genomförde vår studie. Vi gjorde ett slumpmässigt val mellan dessa två. I den utvalda 
klassen var många av eleverna arabisktalande. Vårt urval bland dessa barn är genusrela-
terat. Vi ville ha en någorlunda jämn fördelning mellan könen på de intervjuade barnen. 
Det är viktigt att betona att vi inte gör en komparativ undersökning mellan åldersgrup-
perna. Vi vill öka vår förståelse för mötet mellan boken och barnen i tretton unika fall, 
oavsett ålder. 
 

4.5 Praktiska förberedelser  
Vi började med att göra en första analysskiss (se bilaga 4). Det väsentliga var att sätta 
fokus på i vilket eller vilka syften vi skulle fråga barnen. Vad man ska fråga om måste 
hela tiden relateras till syftet (Doverborg & Pramling 2000, s.32). Avsikten att få dem 
att känna sig trygga och bekväma gör å andra sidan att vilka frågor som helst kan vara 
lämpliga som följdfrågor. Doverborg och Pramling menar att varje barn måste behand-
las som en unik individ. Man kan ställa en fråga på olika sätt och vara noga med att man 
alltid följer upp barnets svar och då variera följdfrågorna utifrån barnets sätt att uppfatta 
och hantera frågan (ibid. s. 38). Det viktigaste är vilken kontakt man lyckas skapa med 
barnet, eftersom man utan barnets vilja att samarbeta inte får veta något.  
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En lugn plats där barnet känner sig trygg och bekväm är viktigt så vi valde ett litet kon-
tor i anslutning till biblioteket som även var lämplig att spela in samtalen i. Vi tänkte 
också igenom hur vi skulle sitta så att ögonkontakt kunde upprätthållas (ibid. s. 25). 
 
Enligt analysskissen kan man dela in intervjun i tre olika delar. Första delen är frågor 
som rör barnets beteende med böcker och i lässituationer. Vilken bakgrund har barnen, 
vilka vanor och rutiner i hem, skola och på fritiden. I andra delen av intervjun berättar 
barnet om sina tankar och åsikter om läsning, litteratur och biblioteksbruk som också är 
präglade av bakgrund och dagliga vanor naturligtvis. Slutligen fokuserar frågorna bar-
nets känslor omkring böcker och läsning. Deras syn på hur språket har inverkan och 
betydelse för läsning och användning av böckerna i biblioteket. Denna del av intervjun 
ska försöka belysa deras egen inre upplevelse av läsning och berättelser.  
 
Vi förutsatte att barnen var för små för att kunna koncentrera sig längre än en halvtim-
me i taget och att det kunde vara bra att utföra intervjun i flera steg så en viss eftertanke 
och fokusering kunde ”planteras”. Vi hade tänkt ett upplägg med två möten med varje 
barn. Vid det första mötet skulle vi fråga om läsvanor och vid det andra om tankar och 
känslor.(Se intervjuguider bilaga 2). Den bakomliggande tanken var att vi skulle träffa 
varje barn på fredagen, fråga de frågor som rörde mer ”mätbara” saker av typen ”Hur 
ofta? hur många? var?” o s v . Sedan skulle vi träffas igen på måndagen och förhopp-
ningsvis hade då en viss eftertanke hos barnet gjort att frågor om böcker och läsning låg 
lite närmare tack vare de frågor som de besvarat. Vi hade som utgångspunkt att barnet 
skulle engagera sig i samtalet och tänka efter. Det har stor betydelse vad man har för 
inställning till barns lärande. Det gäller att utmana barnen och hjälpa dem vidare i sitt 
tänkande. Det är viktigt på vilket sätt vi talar med barnen, hur vi ställer frågor, hur vi 
följer upp med följdfrågor samt att vi ger dem tillräckligt med tid att tänka och reflekte-
ra (Doverborg & Pramling 2000, s.62). 
 
En tidig och väl förberedd kontakt med elevernas lärare var en viktig förutsättning och 
hade ordnats tack vare att en av oss talat mycket med läraren, här kallad Mouna. Inter-
vjutillstånd formulerades och översattes med Mounas hjälp till arabiska. De skickades 
sedan hem med barnen för godkännande och påskrift av föräldrarna. Det var viktigt att 
allt klaffade rent praktiskt dessa dagar och att tider och schema hölls. Två av barnen var 
sjuka och fick sedan intervjuas vid senare tillfälle. Eftersom en av oss var helt obekant 
för barnen gjorde vi den första delen av frågorna tillsammans, så att barnen kunde lära 
känna den andre intervjuaren samtidigt som vi båda fick en gemensam hållning i bemö-
tandet av barnen och sätt att lägga fram frågorna. Stolar placerades ut med tanke på vem 
som höll mest kontakt och dominerade frågandet och hur inspelningen bäst skulle fun-
gera. För att vidmakthålla intresset för intervjusituationen fordras möjligheten till ögon-
kontakt under hela intervjutillfället (ibid. s.25). Därför placerades eleven mitt emot den 
av oss den kände medan den obekanta intervjuaren placerades snett mitt emot och var 
mer lyssnande och passiv men föll då och då in i samtalet. Vi insåg hur viktigt det var 
att respektera barnet och ta hänsyn till osäkra faktorer som eventuellt kunde uppstå. Vi 
var noga med att presentera oss själva, vårt arbete och vår avsikt med ”pratstunden” på 
ett lämpligt sätt för att tydligt visa både seriös respekt och tacksamhet för att bygga upp 
en positiv relation från början (ibid. s.28). Efter att den bekanta intervjuaren presenterat 
den andra intervjuaren försökte vi berätta på ett konkret och enkelt sätt vad arbetet skul-



 

33 

  

 
 

le handla om och varför. ”Vi vill veta vad du tycker om biblioteket och de böcker som 
finns här, så att vi kan skaffa de böcker som barnen tycker om” var den formulering vi 
använde. Vi visade även bandspelaren och frågade vad de tyckte om inspelning och om 
de ville höra sin röst på band innan vi började. Efter genomförd intervju tackade vi och 
sa att det varit viktigt och värdefullt det barnet hade berättat för oss och att vi skulle ses 
ytterligare en gång ungefär lika länge och fråga om andra saker om böcker och läsning. 
 
Vid andra tillfället, d v s på måndagen efter, mötte vi vart och ett av barnen enskilt för 
att spara tid. Nu tyckte vi oss ha en gemensam hållning i samtalandet med barnen efter 
att ha lyssnat, gjort utskrifter och diskuterat fredagens intervjuer med varandra. Här kan 
verkligen betonas relevansen i det Doverborg, Pramling påpekar om förtroende för in-
tervjuaren och vikten av att vara bekant med barnets livsvärld och sätt att uttrycka sig. 
Vid genomlyssning och senare bearbetning av intervjuutskrifterna märks att osäkerhet 
och obalans i de sociala rollerna tar tid och hindrar klara frågor och tydliga svar. Det är 
viktigt att gå tillmötes och bekräfta barnet för att få honom eller henne att känna sig 
trygg och respekterad men det blir ibland på bekostnad av effektiv och tydlig intervju. 
 
Eftersom det är lättare för barnet att reflektera över en konkret händelse eller uppleve lse 
än att reflektera över ett begrepp, tog intervjuaren med arabiska böcker till det andra 
intervjutillfället (ibid. s. 33). Det var böcker med ”kända” figurer som Alfons, Castor 
och Nisse. Detta för att kunna spinna ett samtal om t ex händelser i böcker och berättel-
ser på olika språk. Alla kände igen någon av figurerna och hade läst om dem åtminstone 
på svenska, några på både svenska och arabiska. 
 
4.5.1 Hinder 
När vi sedan lyssnat på intervjuerna och skrivit ut dem var vi redo att bearbeta det empi-
riska materialet för att få fram ett underlag att analysera utifrån. Vi försökte göra en 
analysmodell som kunde lyfta fram faktorer som svarade mot de frågeställningar som vi 
ställt oss om dessa barn och deras förhållande till böcker och läsning. Nu infann sig en 
”svacka”, plötsligt blev det tydligt att det vi förväntat oss av resultat av intervjuerna  d v 
s svar på de teman vi från början gjort oss föreställningar om inte kunde pressas fram ur 
det befintliga materialet. Kort och gott kände vi en kraftig begränsning av att barnen 
inte läste så mycket som vi hade förväntat oss och heller inte uttryckte sig så att vi kun-
de dra några slutsatser om vad de tänkte och tyckte om läsning, böcker och skolbiblio-
tek. Möjligheten att ta sig ur detta vakuum var antingen att ställa om oss och se på vårt 
insamlade material på ett nytt sätt. Något sägs ju om böcker och läsning även i tys tnad, 
eller utöka intervjumaterialet så att det blev fylligare (Thomsson 2002, s.70 f). Vi valde 
att utöka eller rättare sagt ersätta några av intervjuerna med de yngre barnen med fem 
elever från femte klass. Urvalet gjordes av den av oss som kände eleverna (se Urvalskri-
terier s.30) och intervjuerna genomfördes av henne ensam. Denna ”svacka” i undersök-
ningen fick oss att fundera mycket över vår egen förförståelse, etnocentrism och kultu-
rella bakgrund. Vi insåg hur låsta våra perspektiv var av hur vi uppfattade vad läsning 
och bokanvändning av barn skulle handla om. Hur djupt rotat uppfattningar om böckers 
värde är i vår miljö, sociala krets eller vårt land. En ny förståelse för redovisning över 
vad man tar för givet infann sig härmed. Det man vilar sin ”sanning” på visar sig inte 
sällan vara en fördom (Thomsson 2002, s.49). Den blockering vi kände när barnen vi 
frågat inte läste, lyssnade eller brydde sig om böcker som vi förväntade oss, var ett nyt-
tigt och lärorikt hinder att passera. 
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Intervjuguiderna som vi använt till de yngre barnen omformulerades något för att passa 
de lite äldre barnen, vilket grundligare förklaras i efterföljande kapitel. Återigen tog vi 
kontakt med klasslärare, skickade intervjutillstånd, ordnade rum att intervjua i och tids-
schema för de fem medverkanden eleverna. Intervjun genomfördes sedan vid ett och 
samma tillfälle av den av oss som kände barnen. Orsakerna var praktiska men som sagt 
även baserade på att det så tydligt framkommit en osäkerhet i intervjusituationerna tid i-
gare.  
 
Samtalen med barnen tog plats i ett enskilt rum på bibliotekets ovanvåning för att vi 
säkert skulle få sitta ifred. Intervjuaren placerade sig mittemot barnet med bandspelaren 
i en hylla mellan oss. Då dessa barn var äldre än de förra kunde vi förklara för dem att 
vi skrev en uppsats om vad barnen på X-skolan tyckte om böckerna i skolbiblioteket. Vi 
förklarade att de nu också hade en möjlighet att påverka bokbeståndet i biblioteket. Vi-
dare berättade vi ingående att de skulle vara anonyma i studien och att de skulle få ett 
exemplar av uppsatsen när den var färdig. Det har senare kommit frågor om när den är 
färdig från barnen denna termin. Några av dem hade svårt att förstå varför de skulle vara 
anonyma, en elev ville att alla skulle få läsa vad just han tyckte. 
 
Dessa intervjuer upplevdes av intervjuaren som lättare att genomföra än de med de yng-
re barnen. Detta kan ha flera orsaker, en är att intervjuarens förförståelse har ändrats i 
och med att vi hade gjort intervjuerna med de yngre barnen. Vissa fällor var lättare att 
undvika, t ex att inte ha bråttom, att låta barnet fundera och filosofera högt och att inte 
avbryta. Det var också lättare att ställa frågorna på rätt sätt, att vara tydligare och mer 
rakt på sak. Den huvudsakliga anledningen till att intervjuerna upplevdes som enklare 
var dock p g a barnens ålder. Barnen i femte klass var med verbala, hade lättare att fo r-
mulera sig och att tänka ett steg längre. Det var bara en av intervjuerna som upplevdes 
som riktigt svår. Den berörda eleven svarade undanglidande och otydligt. Intervjuaren 
upplevde att han svarade som han trodde att hon ville. Detta kan bero på språksvårighe-
ter, barnet har problem med att uttrycka sig på både svenska och arabiska. Det kan ock-
så vara en ren forskarpåverkan, barnet känner intervjuaren sedan flera år och är därför 
mån om att ”svara rätt”.  
 
Vi träffades sedan för att lyssna och göra intervjuutskrifter tillsammans och nu utarbe-
tades också den analysmodell som vi sedan bearbetade intervjusvaren med för att få 
fram analyserbara uppgifter för vårt syfte och våra frågeställningar. Diskussioner och 
schematiska skisser blev vårt arbetssätt, nu fick vi förklara våra angreppssätt och våra 
teoretiska utgångspunkter såväl som våra enskilda och gemensamma försanthållanden, 
både för varandra och för oss själva. Nu kom också våra olika förhållande till barnen 
och deras omgivande förutsättningar i skol- och hemmiljö fram i ljuset.  En pendling 
mellan att vara helt okunnig och helt införstådd med sammanhangen var ett effektivt 
sätt att synliggöra komplexa frågor i analysprocessen. ”Det konkreta analysarbetet be-
drivs som ’pendlingar mellan inifrån – utifrån - perspektiven och trevande efter formen 
där dessa sammansmälter’. Medan det senare perspektivet präglas av intervjuarens egna 
reflektioner över materialet i dess helhet, karaktäriseras inifrån – perspektivet av att 
förstå enskilda utsagors innebörd på dess egna villkor”. (Starrin, Svensson 1994, s. 
126). I den reflexiva ansatsen är det viktigt att förstå hur det egna engagemanget sam-
spelar med det man undersöker. Och viktigt att se vilka förutsättningar man har i tankar 
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och sätt att förstå, liksom situationen omkring sig när man utför studien. Detta att vara 
en aktiv ”medkonstruktör” har verkligen blivit påtagligt i vårt arbete med studien och 
uppsatsens framväxt (Thomsson 2002, s. 51 ff). 
 

4.6 Analysmodell 
Nedan följer en kort beskrivning av modellen som vi konstruerat och utgått ifrån när vi 
teoretiskt klargör vårt möte med barnets redogörelse. Vi utgår från grundantagandet att 
vart och ett av barnen har tankar om böcker och läsning, vanor som har någon koppling 
till böcker och läsning samt känslor i samband med detta område. Tankar, Känslor och 
Vanor satte vi alltså först upp i en ruta till vänster. Vi insåg vikten av att lägga fokus på 
”rätta” frågor, d v s sådana frågor som innefattade tolkningsmöjligheter till de fråge-
ställningar vi specifikt ville analysera. Vi diskuterade vad varje fråga egentligen skulle 
kunna ge svar på och blev så småningom medvetna om att vissa frågor var mer kärnful-
la än andra. Alltså att man i en fråga om t ex hur barnen letar efter böcker i skolbibliote-
ket kan täcka fler områden än bara precis vilken sökstrategi barnet använder. Det kan     
t ex säga något om hur målmedvetet barnet är, om han/hon bestämt sig för en bok att 
låna eller vad barnet låter sig lockas av vid val av bok. 
 
Vi kallade dessa utvalda frågor för Kärnfrågor. Om man nu ställer frågor om vad barnet 
gör, tänker och känner får man svar som säger något om vad de har för åsikt, upplevelse 
och hur det beter sig i samband med bokanvändning och läsning. Siffrorna som står 
bakom kärnfrågorna anger bara att frågan kan analyseras utifrån flera aspekter, t ex frå-
gan om barnet talar med föräldrar/kompisar om vad de läser kan säga något om Förmå-
gan att uttrycka sig, vilken Status barnet ger upplevelser vid läsning eller deras Förhåll-
ningssätt till läsning. 
 
Pilen som går från kärnfrågor till rutan med Tankar, Vanor och Känslor illustrerar alltså 
att vi kan tolka barnens tankar först när de blir en åsikt, vanor blir beteende och känslor 
blir upplevelser som barnet uttrycker. En ”tanke” förblir dold tills den kommer till ut-
tryck i en åsikt, en ”vana” är dold tills den uttrycks i ett beteende och en ”känsla” är 
dold tills den kommer till uttryck i en upplevelse. Man kan säga att det motsvarar den 
latenta och manifesta formen av samma sak. 
 
Den pil som sedan går i motsats riktning från rutan med Åsikter, Upplevelser och Bete-
enden till rutan som heter Analys, illustrerar att vi bearbetar informationen från barnet 
och delar in den i fyra områden: Status, Förhållningssätt, Förmåga och Bokanvändning. 
Dessa fyra områden omfattar de frågeställningar vi ursprungligen satt upp och det finns 
en direkt koppling mellan frågeställningarna (se s.2) och varje område. Arabisktalande 
barns läsvanor kan t ex beskrivas genom Bokanvändning och Förhållningssätt och hur 
tvåspråkigheten påverkar förutsättningar för läsning kan kopplas till Förmåga och Sta-
tus. Man kan spåra betydelse av kunskapsinhämtning eller nöjesläsning i området För-
hållningssätt och Bokanvändning  liksom hur barnet vill använda sitt skolbibliotek. Vi-
dare förklaring och definitioner finns i kapitlet direkt efter modellen. 
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Analysmodell (figur). 
 
 
 
 
 

 

Tankar 
Känslor  
Vanor 

Åsikter  
Upplevelser 
Beteende 

Kärnfrågor 

Analys 

Status 1 

 Förhållningssätt 2 

Förmåga 3 

Bokanvändning 4 

 
En studie av arabisktalande barns användning av litteratur i skolbibliotek. 
Hur barnets åsikter, vanor och känslor påverkar dess möte med boken i 

skolbiblioteket. 
Intervjuer med åtta 8-åringar och fem 11-åringar. 

Hur många böcker har ni hemma? 
På vilket språk? Hur förvaras de? 1,4 
Brukar du få/ge böcker i present? 1  
Läser du både på arabiska och svens-
ka? 3 

 Hur letar du upp böcker du vill låna i skol-
biblioteket? 2, 4 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt 
att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? Varför? Vad tycker du? 1,2 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt 
att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? Varför? 1, 2 

Vill du läsa en bok för att känna igen 
dig eller för att du är nyfiken på något 
du inte vet något om? 2, 3, 4 
Pratar du med kompisar/föräldrar om 
det du läser? 1, 2, 3 
Känns det som du lär dig något när du 
läser? Vad då? 2, 4 

 

Fig 2 Analysmodell 
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4.7 Analysmodell och definitioner 
Med vanor vid läsning och böcker menar vi; läsvanor i skolan och på fritiden, familje-
mässiga bakgrundfaktorer som t ex föräldrapåverkan, hur många böcker som finns 
hemma, hur de förvaras och används, rutiner i skolan och läsförmåga. Vi hoppas kunna 
se beteenden och faktorer som hur, när och var barnet läser och vilken status barnet ger 
läsning och böcker. 
 
Med tankar vid läsning och användning av böcker menar vi vad barnet har för åsikter 
om läsande och litteratur, om de tycker det är lätt/svårt, nyttigt /underhållande/ använd-
bart med böcker, hur de hittar böcker i skolbiblioteket och om det är skillnad att läsa 
svenska och arabiska böcker. Vi hoppas kunna se vad barnet anser är viktigt och värde-
fullt med läsning och användningen av böcker i skolbiblioteket. 
 
Med känslor vid läsning och användning av böcker menar vi den upplevelse barnet be-
skriver av läsning och användning av böcker. Hur det minns berättelser och omsätter 
dessa i sin egen vardag. Om läsning får det att fantisera, fundera eller identifiera sig 
med fiktiva personer/händelser. Hur barnet kommunicerar upplevelserna med sin om-
givning såsom föräldrar och kamrater. Vi hoppas kunna se vilken betydelse litteratur 
och läsning har för barnet i avseende på kunskapsinhämtning, social och emotionell 
spegling, identitetsutveckling eller källa till glädje och underhållning. 
 

4.8 Kärnfrågor och tolkningsmöjligheter 
Vissa frågor har valts ut som vi anser fylla möjlighet till tolkning av ovan nämnda va-
nor, tankar och känslor. Svaren kan förhoppningsvis motsvara det vi vill komma åt att 
analysera, nämligen hur böcker och läsning värderas av barnet. Hur det ser på och fö r-
håller sig till böcker i skolbiblioteket och något om barnets förutsättningar och hur de 
använder böcker. Frågorna måste vara så enkla att barnet förstår dem, inte för avancera-
de frågor vare sig språkligt eller begreppsmässigt. Barnet måste kunna respondera tvek-
löst inför varje fråga och därför måste de vara enkla och självklara i barnets värld. Istäl-
let för nyanserade frågeställningar som kräver eftertanke har vi försökt formulera flera 
enkla frågor som kan ringa in ett fenomen på många sätt.   
 
Hur många böcker har ni hemma? På vilket språk? Hur förvaras de? 
Antalet böcker i hemmet säger något om hela familjens läsvanor, följdfrågor är natur-
ligtvis också om föräldrarna läser, när och var iså fall? Det finns en risk att barnet inte 
lagt märke till vare sig bokbestånd eller övriga familjens läsvanor men med flera följd-
frågor kommer antagligen denna omedvetenhet snabbt fram. En sådan omedvetenhet 
visar hur som helst att böcker inte har betydelse i barnets värld. Frågan om böckerna är 
svenska eller arabiska anser vi visar om båda språken förekommer i tryckt form i hem-
met och om barnet är van vid att omgivningen läser. Antalet böcker hemma och hur de 
förvaras kan också säga en del om synen på deras värde, har man 5 böcker i en låda 
under sängen eller har man 5 hyllmeter i en vacker hylla med belysning. Vi hoppas 
kunna se om barnet har med sig åsikten att böcker och läsning har hög status hemifrån, 
och om det är naturligt att använda böcker. 
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Brukar du få eller ge bort böcker i present? 
Den enkla frågan anser vi ha möjlighet att visa om barnet själv ger läsning och böcker 
någon hög status. Står det på barnets önskelista, är det eftertraktansvärt och om han/hon 
dessutom vill ge bort en bok till en kompis, förmodar vi att boken anses ha hög status av 
barnet och av barnets sociala krets. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Barnets förmåga att läsa på de båda språken styr naturligtvis både bokanvändning och 
förhållningssätt. Om det inte utvecklar arabiska skriftspråket i samma omfattning som 
svenskan kommer arabiska böcker att tappa attraktionskraft i bemärkelsen att vara en 
källa till information eller underhållning.   
 
Hur letar du upp böcker du vill låna på skolbiblioteket? 
Denna fråga ringar förstås in vanor och förmågor som barnet har lärt sig i skolan. Hur 
böcker används i undervisningen och vilka rutiner skolan har i samband med biblio-
teksbesök och utlåning. Men svaret kan också säga något om barnens tankar om böcker. 
Är barnet målmedvetet i sitt letande, vill ha en särskild bok eller driver det runt på måfå 
och tar det som tillfälligtvis dyker upp. Det kan också visa om barnet fokuserar nyttan 
av just den boken eller vill låta sig förströs med vilken bok som helst som ser eller ve r-
kar tilltalande i hyllan. Att en bok anses ”nyttig” tror vi har en koppling till barnets an-
vändning av böcker i skolbiblioteket, d v s om barnet anser att det kan lära sig något av 
en bok. Frågan hjälper oss förhoppningsvis att se barnets tankar om värdet av böcker, 
dess förhållningssätt och bokanvändning. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? Varför? Vad tycker du? 
Har barnet en uppfattning om hur och på vilket sätt det är viktigt att kunna läsa på olika 
språk. Vad har barnet med sig av den allmänna uppfattningen i familjen och vad ut-
trycker de själva för åsikter. Frågan kan vara för avancerad i vissa fall, om barnet inte 
tänkt på skillnad att läsa det ena eller andra språket svarar de antagligen som det tror att 
vi eller familjen förväntar sig. Frågan fungerar förhoppningsvis bättre på de äldre bar-
nen. Frågan berör både barnets tankar om språk och läsning och känsla av språkets be-
tydelse för identitet och social tillhörighet. 
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? Varför? 
En uppföljande fråga till föregående men ändå inte en följdfråga eftersom den också ger 
möjlighet att se vad barnet anser att skolan (d v s läraren) ger språket för betydelse i 
fråga om läsning. Det berör vanor och tankar om kunskapsinhämtning men naturligtvis 
också upplevelser av identiteten som arabisktalande i skolsituationen.  
 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du inte 
vet något om? 
Denna kärnfråga är formulerad för de äldre barnen eftersom den är för abstrakt och 
summerisk för att passa den yngre gruppen barn. Till dem delade vi istället upp på flera 
mer konkreta frågor som: låtsas du att du är personen i boken ibland? (d v s känner bar-
net sig bekant och kan leva sig in i handling o s v). Känns det som du lär dig något av 
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att läsa? Eller har du haft användning av en bok någon gång? (d v s fick hon/han veta 
något den inte visste något om tidigare eller hjälp att lösa ett problem). Vi är med frågan 
ute efter att kunna tolka om barnet tycker att läsning är för nyttan eller för nöjet i första 
hand. Det kan givetvis vara underhållande att lära sig om bergsmassiven i Anderna eller 
upplysande att läsa om hur detektiver löser en gåta men vi ser ändå en möjlighet att få 
barnets åsikt om läsningens betydelse för dem ifråga om kunskapsinhämtning, social 
och emotionell spegling eller underhållning. 
 
Pratar du med kompisar eller föräldrar om berättelser i böcker? 
Tar böckernas innehåll någon plats i barnets fantasi eller är något som får det att fundera 
och kommunicerar barnet detta med sin omgivning. Det är svårt att få veta hur barnet 
lever sig in i en berättelse eller låter den uppta tankar och tid. Ett sätt som vi såg var just 
att fråga om barnet talade med någon, diskuterade handling och personer i böcker med 
familj eller vänner. De yngre barnen frågade vi också om mamma eller pappa frågade 
om bokens handling eller om de fick tips om bra böcker av kompisar.  
 
Känns det som du lär dig något när du läser? Vad då? 
Även detta är en fråga som är anpassad till de äldre barnen och svaret kan till viss del 
tolkas i föregående fråga vad gäller de yngre barnen. Frågan är konkret för att se barnets 
attityd till böcker som pedagogiska verktyg och i någon mån medvetenheten kring in-
lärning. Skolbibliotekets roll i den miljö där barnet förväntas lära sig och utvecklas är 
intressant att få veta barnets syn på. Anser de att böckerna i skolbiblioteket är skolans 
förlängda arm eller upplever de böckernas egenvärde oavsett skola. Hur formulerar de 
sig omkring kunskapsinhämtning och inlärning? 
 
4.8.1 Fyra områden 
Med frågorna och samtalen med barnen hoppas vi kunna analysera fyra områden i bar-
nets vanor, tankar och känslor omkring läsning och bokanvändning i skolbiblioteket. 
Dessa fyra områden anser vi omfattar det syfte vi har med studien och innefattar de frå-
geställningar vi önskar att besvara.  
 
Dels något vi kallar status och det innebär hur högt värde barnet sätter på böcker och 
läsning. Hur de ger uttryck för vad de värdesätter med böcker och läsning, när och var-
för de läser t ex. Med förhållningssätt menar vi både hur barnet agerar i t ex skolbiblio-
teket, vad han/hon lånar för böcker och varför, inställningen till språken och arabiska 
böcker o s v. Det svarar förhoppningsvis på hur barnet använder och vill använda sitt 
skolbibliotek. Men också hur och när barnet läser, hur barnet beskriver övriga familjens 
läsvanor och uppfattningar och barnets attityd till skolans och lärarens syn läsning och 
böcker. Det tredje området har vi kallat förmåga. Det innefattar också konkret kunskap  
t ex om barnet kan läsa på båda språken men även barnets förmåga att se sin egen inlär-
ningsprocess. Eller förmåga att uttrycka och kommunicera sina tankar med sin omgiv-
ning, en förmåga som ju påverkar alla svar. Det ger möjlighet att se språkets betydelse 
för barnet vid läsning. Slutligen har vi området bokanvändning som ska konkretisera 
vad barnet har för syn på böckernas användning och skolbibliotekets roll i barnens till-
varo. Vilket naturligtvis kan öka förståelse för vilka specifika behov som kan finnas hos 
barnet och göra det möjligt att förbättra tillgängligheten till det barnet säger sig vilja 
låna i sitt skolbibliotek. 
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5 Redovisning av intervjustudien  
I detta kapitel gör vi reflexiva tolkningar av de tretton samtalen vi haft med barnen. De 
yngre barnen träffade vi vid två tillfällen medan de äldre fick samtala vid ett tillfälle. Vi 
försöker redovisa adekvata detaljer för det vi intresserat oss för och så omfattande som 
möjligt för att förmedla fylliga svar på våra frågeställningar. Därmed kan läsaren för-
hoppningsvis också dra sina egna slutsatser och reflektioner utifrån egen kunskap och 
erfarenhet. 

5.1 Maria 8 år 
Två intervjuer om 10 respektive 15 minuter.  
Maria är avvaktande, osäker på vad vi vill att hon ska göra eller bidra med. Trots att vi 
sagt som till alla som vi intervjuar: ”Vi vill veta vad du tycker om biblioteket och de 
böcker som finns där, så att vi kan skaffa de böcker som barnen tycker om”. Detta är ett 
rimligt löfte eftersom en av oss arbetar på biblioteket på Marias skola och har ansvar 
över medieinköp. 
 
Marias osäkerhe t genomsyrar mötet och gör att det blir lite spänt och lätt att missförstå 
språk och betydelser. Intervjuaren går ofta tillmötes och bekräftar för att få henne att 
känna sig trygg. Det innebär att information kan bli otydlig. Dessutom försöker Maria 
avläsa vad vi vill och hon garderar sig mot eventuella förväntningar såsom att hon skul-
le ”gjort” något mellan första och andra intervjutillfället. Intervjuaren undviker pressan-
de frågor och pauser.  
 
Vi talar först om hur hon och hennes familj läser hemma. De har alla familjens böcker i 
en låda. Hennes reservation försvinner lite så småningom. Hon minns innehåll i en ara-
bisk bok som hon först inte vill berätta men sedan redogör hon för händelserna i boken. 
Pappa läser högt på arabiska för henne och syskonen (en äldre bror, två yngre systrar), 
mamman läser ibland högt på svenska. Maria läser tyst för sig själv både i sin säng och 
sittande, hon säger att hon blir trött när hon ligger. Hon gillar att läsa både arabiska och 
svenska men arabiskan ”är lite svårt för mig att läsa i”, säger hon. 
 
Hon brukar inte få några böcker i present och heller inte ge bort böcker i present. Hon 
berättar att hennes mamma har skickat böcker till ”inte så rika länder”. 
 
Sedan kommer vi in på hur det är med läsning och högläsning i skolan. Läraren som är 
arabisktalande läser ibland högt enbart med gruppen arabisktalande barn. Maria säger 
att hon inte minns någon speciell bra bok men just nu läser de högt för varandra på 
morgonen ur boken Vinteräventyret på svenska, hon tycker den är bra. 
 
På frågan om hon brukar låna böcker på skolbiblioteket svarar Maria att hon brukar låna 
både arabiska och svenska böcker, hon tycker om Pippi och har läst om henne på både 
svenska och arabiska. Hon tar också hem böcker som hon lånat och läser för sina små-
syskon. Hon berättar att mamman läser högt på kvällen ibland, inte varje kväll och 
”ibland är det nästan som rast”. Hon förklarar att ibland hör hon inte på. Kanske rastas-
sociationen hänger ihop med att hon ser inlärnings/uppfostringsambition i mammans 
läsande, som hon ”vilar” ifrån då och då. 
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Hon säger att hon inte brukar gå till Stadsbiblioteket med mamma men har varit där 
med klassen. Hon brukar läsa när hon har kompisar hemma berättar hon. De leker skola 
med gosedjuren och så läser de ur olika böcker på svenska för dem. 
 
Vid andra tillfället är det bara en av oss som träffar Maria, intervjuaren är inte välbekant 
med biblioteket, skolan eller eleverna. Till att börja med visar Maria sig osäker på situa-
tionen igen, hon säger att hon ”inte gjort nånting” för att hon varit sjuk. Intervjuaren tar 
inte upp det utan frågar istället om hon då fått vara inne hela helgen. Maria nickar men 
tillägger att hon gick till skolan. Det hela tolkas av intervjuaren som att hon ville garde-
ra sig mot eventuellt glömda uppgifter. Intervjuaren säger bara att hon nu ska ställa 
ännu flera frågor om läsning. 
 
Maria säger att det är lite svårt att läsa på arabiska, det är skillnad och lättare på svenska 
och att hon läser för lillasystern när de ska sova. Hon förstår inte frågan vad man har 
böcker till och frågar vad intervjuaren menar. Det förklaras lite kort och hon pustar och 
svarar att hon inte vet. Återigen förklarar intervjuaren innebörden av att ha användning 
av en bok som en kokbok som exempel. Sen säger Maria att hon haft användning av 
Nalle Puh, men på uppmaningen att berätta om det smackar hon lite besvärat och säger 
lite dröjande att ”den var rolig och så...jag vet inte... jag kan inte säga.” Intervjuaren 
bekräftar att hon förstått att hon gillade den helt enkelt. 
 
Sen frågas det om hur hon gör på skolbiblioteket och vad hon tycker om att gå dit. Hon 
är nu mycket mer med i samtalet och fyller t o m i vad hon tror att intervjuaren tänker 
säga. Hon brukar gå till skolbiblioteket och hitta böcker som hon gillar och lånar. Hon 
förstår först inte frågan om hur hon hittar det hon gillar, hon tror det handlar om huruvi-
da hon lånar eller läser böckerna hon lånar. Tillslut säger hon att hon letar och intervjua-
ren agerar lite och spanar sig runt i rummet (hyllskummning) och Maria bekräftar att så 
går det till. Hon lånar böcker både på arabiska och svenska men mest på svenska. Hon 
tycker att det är bra att kunna läsa på båda språken. Hon sätter inte det ena språket före 
det andra på frågan vilket hon tycker är bäst att kunna läsa på. ”Man kan lära sig mer 
ord”, säger hon. 
 
Mamman brukar ibland uppmana henne att göra något annat istället för att bara titta på 
lillasysterns lek, ”Läs någonting...gör matte...gör nånting sån´t. Då säger jag; men då 
läser jag istället”. När intervjuaren då frågar om hon hellre läser än gör matte blir hon 
lite avvaktande igen och säger att hon gör matte också, som om hon känner sig bevakad 
och inte riktigt vet avsikten med alla frågorna. Intervjuaren uppfattar osäkerheten och 
bejakar lugnande att hon förstår. Maria säger att föräldrarna tycker att det är bra att hon 
läser men det spelar ingen roll vilket språk och hon har heller inte uppfattat att fröken 
tycker att det ena språket är bättre att läsa på än det andra. Här blir det svårt att riktigt 
förstå eftersom ”bra och bättre” kan betyda så mycket även för ett barn. Det går inte att 
dra in nyanserade begrepp som viktigt eller värdefullt för då blir språket för svårt att 
förstå för Maria därför får man prata runt lite för att hitta andra sätt att tydligare se hur 
hon värderar och tänker om böcker och läsning. Intervjuaren frågar om fröken har 
många böcker och hon svarar då att fröken har många böcker för hon har stora barn 
”som kan läsa”. Kopplar behov av böcker med förmåga att läsa som hon gjort tidigare 
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att man lär sig fler ord när man läser. Hon säger att hon läser Metro för att kunna förstå 
svenska. Hon tycker främst att det är nyttigt att läsa.  
 
Nu går frågorna över att handla om vad hon upplever när hon läser. Om språken känns 
olika, om stämning och fantasi och om hon pratar om sina upplevelser med omgivning-
en. Intervjuaren har med sig tre böcker på arabiska (Nisse går till posten, Frippe lagar 
allt och Vem räddar Alfons Åberg) och frågar om Maria kommer ihåg någon bok som 
hon tyckt om. Hon berättar då om en bok som handlade om en flicka som kunde ”lägga 
eld i sin mun och göra konster” och som också kom bort från sin mamma. Hon kom inte 
ihåg titeln. Hon gillade den men på frågan om hon tänker på flickan och vad som hände 
henne svarar hon nej, ”när jag läste den”. Hon har heller inget svar när jag frågar om 
hon tänkte på svenska på denna svenska berättelse. Det är heller inte så att hon pratar 
med kompisar om vad böcker handlar om. Men sen tvekar hon och säger att ibland bru-
kar hon låna böcker hon hört var spännande. Ibland frågar också hennes mamma om 
vad boken handlar om och då berättar hon det. Intervjuaren frågar sen om hon brukar 
låtsas att hon är personer i boken men det gör hon inte. 
 
Pippi har hon läst på arabiska säger hon, intervjuaren bläddrar i en av de böcker på ara-
biska som nämndes ovan och frågar vad som händer. Hon svarar men kan inte säga vad 
boken heter. Intervjuaren tar upp en annan bok som hon heller inte kan säga vad den 
heter men den tredje säger hon När Castor lagar allting. Hon säger att hon har läst den 
på svenska och får då frågan om det känns annorlunda när vi nu bläddrar i samma bok 
fast på arabiska. Intervjuaren försöker beskriva vad hon menar med annorlunda ”stäm-
ning” och ”inne i kroppen” det blir lite förvirrat. Maria håller först med att det är annor-
lunda säger att orden känns annorlunda men nekar sedan när intervjuaren upprepar vad 
hon sagt. Här blir det återigen svårt med den språkliga kommunikationen, vad menas 
med ”annorlunda” och ”känns”? Går vidare med att fråga om vilka sorters böcker hon 
skulle välja på arabiska och vilka hon skulle välja på svenska. Hon bekräftar att hon kan 
läsa kapitelböcker (d v s övervägande text på sidorna med enstaka bilder i varje kapitel) 
på svenska men inte på arabiska, men säger också att hon har en kapitelbok på arabiska 
som hon försöker läsa själv men minns inte vad den heter. Hon säger att hon kanske fått 
den av sin mamma och den handlar om en flicka som är indian.  
 
5.1.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
 
Hur många böcker har ni hemma? 
Hur många preciserar inte Maria bara att det är många.  
 
På vilket språk? 
Både svenska och arabiska. 
 
Hur förvaras de?  
Familjens böcker förvaras i en låda. 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Hon brukar inte få böcker i present men hon berättar att mamman har gett bort böcker 
till andra länder. 
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Läser du både på arabiska och svenska? 
Hon kan läsa både på svenska och arabiska säger hon, men arabiskan är svårare. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Hon letar själv, skummar i hyllorna. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Maria uppfattar inte att föräldrarna tycker det ena språket är viktigare än det andra. 
Varför? 
- 
Vad tycker du? 
”Båda – man kan lära sig mer ord.” 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
Vet inte. 
Varför?  
-  
Vad har man en bok till: känna igen sig i (låtsas du att du är personen i boken 
ibland)? Vill veta något (användning)? 
Säger att hon inte låtsas vara någon i en bok och men hon ger flera exempel på böckers 
handling som hon tyckt om och haft underhållning av. 
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
Ibland frågar mamman vad boken handlar om och hon berättar också att hon fått tips 
från kamrater på bra böcker. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Frågan ej ställd på detta sätt men det är ganska tydligt att Maria anser att boken är först 
och främst ett pedagogiskt redskap som man kan öva sig i och lära sig av. 
 
5.1.2 Analys: 
Status 
Att familjen har böckerna, både svenska och arabiska, förvarade i en låda samt att Maria 
varken får eller ger bort böcker i present gör att vi tolkar statusen i att äga böcker som 
låg i Marias närmaste omgivning. Däremot läser mamman högt för barnen till och med 
på ett sådant vis att Maria inte orkar lyssna ibland. Mamman engagerar sig även i Mari-
as eget läsande genom att ibland fråga vad boken handlar om och uppmana henne att 
läsa. Maria får ibland tips från sin omgivning på bra böcker men i övrigt talar hon inte 
om böcker med kamrater. Däremot berättar hon att hon och kompisarna brukar leka 
”skola” med gosedjuren och då är högläsning något som ingår. Maria vet inte om fröken 
tycker något av språken är viktigare än det andra och uppfattar att föräldrarna tycker 
båda är lika viktiga, vilket hon själv också anser. Vi tolkar det som att läsförmågan har 
en hög status i Marias omgivning. 
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Förhållningssätt 
Hennes svar är tydliga i att läsning är bra för att ”lära sig”. Hon säger att hon läser Met-
ro för att förstå svenska bättre, hon är angelägen om att visa att hon är duktig och kan-
ske försvinner det där lättsamma läsandet i underhållningssyfte av den anledningen. 
Hon visar dock ett ganska stort engagemang i beskrivningar av böckers handling, eld-
slukerskans dotter o s v. Hon le tar inte målmedvetet efter en bestämd bok åtminstone 
inte så effektivt att hon frågar en vuxen efter boken. Huruvida hyllskumningen till slut 
leder till att hon hittar det hon bestämt sig för vet vi ju inte. Hon kopplar väldigt starkt 
ihop läsning för att bli en bättre läsare både på svenska och arabiska. 
  
Förmåga 
Hon kan läsa arabiska men säger att det är lättare på svenska. Hon kan inte redogöra för 
processen i läsandet som leder till att själva innehållet i berättelsen lär henne något eller 
gör att hon har ”nytta” av en bok som förströelse eller som information. Men hennes 
förmåga att kommunicera gör att man ändå kan förstå att hon läser för underhållningen 
skull, bl a Nalle Puh när hon var sjuk.  
 
Bokanvändning 
I Marias hem läses det på båda språken både högt och tyst och hon är väl medveten om 
att föräldrarna tycker det är viktig med böcker och läsning. Hon speglar denna inställ-
ning genom att själv använda böcker när hon leker skola med gosedjuren. För Maria är 
det helt klart att böcker är användbart även om inte ännu kan redogöra för alla områden 
och sätt man kan använda en bok. Hon har registrerat att hennes lärare själv har många 
böcker och uppskattar högläsningen i klassrummet. Tack vare lärarens metodik samt 
skolans användning av skolbiblioteket som pedagogisk resurs får Maria tillfälle att hyll-
skumma ofta och hittar troligen mer och mer. 
 

5.2 Hassan 8 år.  
Två intervjuer om 14 respektive 16 minuter. 
Hassan är pigg och intresserad med många egna funderingar. Han känner intervjuaren 
och intervjun präglas av förtroende och respekt. Han förklarar saker ingående och är 
mån om att göra sig förstådd och han har stor koll på vilka böcker han har läst och vad 
de handlat om. Han är äldst av fyra syskon och han säger att han inte har några böcker 
hemma. Hans föräldrar brukar läsa tidningar och han kan klart redogöra för att mamman 
läser om mat och pappan ”läser mest om grejer...alltså han fixar golv och mattor och 
sån´t”. Men högläsning förekommer hemma, så troligen finns det böcker i hemmet men 
Hassan tolkade frågan som egna böcker. Han berättar att hans mamma brukar läsa för 
dem på arabiska och ibland på svenska. Syskonen vill också gärna höra när Hassan läser 
sin läsläxa för dem, ”dom blir galna om jag inte läser åt dom!” 
 
Han berättar att han nog har fått böcker i present och en gång har han gett bort en dag-
bok också. Han skriver själv dagbok på svenska varje kväll och förklarar att arabiska 
bokstäver skrivs ibland inuti varandra och är mycket svårare än svenska bokstäver som 
inte är ihop. När han får frågan vilka böcker han lånat kan han räkna upp flera barn-
boksfigurer och nämner Alfons och Rödluvan som några favoriter. Han minns också ett 
besök ”på det största biblioteket i Sverige” och att han där fick en bok som handlade om 
Olle som fick en ko. Vi får många och långa berättelser om vad böcker handlat om och 
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intervjun drar ut på tiden och blir den längsta av dem alla. Frågan om han brukar läsa på 
fritiden med kompisar glider iväg lite tyvärr och troligen missförstås frågan när han tror 
att det handlar om högläsning i skolan. Han tycker det är lätt att läsa svenska men suck-
ar över att han inte kan läsa arabiska så mycket som han skulle vilja. Han förklarar att 
det inte är konstigt att han kan läsa bättre på svenska eftersom han går i svensk skola i 
fem dagar och arabiska skolan två (helgen). 
 
Böcker har man för att lära sig men han blir lite svävande när han ska berätta något ex-
empel. Han ger målande motiv varför det är viktigt att lära sig att läsa: ifall man får brev 
med hemligheter så kan man ju inte ”svika hemligheten” genom att be någon annan 
läsa. Men han blir glad när intervjuaren ger kokbok som exempel och han talar då om 
en konstig kokbok där man kokade soppa med spikar i. Han gillar att vara i biblioteket 
och han kommer ihåg vad han fått lära sig om författarnamn, begynnelsebokstav och 
hyllplacering, det är så han gör när han letar säger han. Det förklarar varför han har frå-
gat efter författarens namn flera gånger under intervjun. 
 
Arabiskan är viktig säger Hassan eftersom det är ”mitt hemland” men svenska är också 
viktigt. Han tror att föräldrarna tycker båda språken är viktiga men att fröken tycker att 
arabiskan är viktigast eftersom det är hans modersmål. Han formulerar sig såhär om de 
båda språken ”Jo, jag tänker på svenska och för att förstå tänker jag på arabiska...jag 
tänker både och.”  
 
Han tänker på böcker han har läst och minns uppenbarligen många berättelser, han be-
rättar bl a om Pricken, kaninen som var annorlunda än sina syskon och om Mios alla 
äventyr. Berättelser sätter igång hans fantasi och funderingar, hur det är möjligt med 
alla fantastiska saker som händer i böcker. Han säger att han inte låtsas att han är Mio 
precis men att han är med och strider mot riddar Cato. Men han brukar inte prata med 
kompisar om böcker däremot med sin mamma, som brukar läsa det han lånat hem från 
skolbiblioteket. Han säger att han ska låna tjockare och tjockare böcker på arabiska och 
han verkar beslutsam nog att använda sitt skolbibliotek som han tycker så bra om. 
 
5.2.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
Hur många böcker har ni hemma? 
Osäkert hur många böcker familjen har gemensamt men Hassan själv har inga böcker. 
 
På vilket språk? 
- 
 
Hur förvaras de?  
-. 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Ja, han tror att han fått böcker men han har bara gett bort en dagbok själv. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Han kan läsa både på svenska och arabiska, mest svenska men han vill kunna mer ara-
biska. 
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Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Han letar i hyllorna och tittar på författarens namn. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Föräldrarna tycker båda språken är viktiga enligt Hassan. 
Varför? 
- 
Vad tycker du? 
Båda är lika viktiga. 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
Arabiska 
Varför?  
För att det är språket i hemlandet. 
 
Vad har man en bok till: känna igen sig i (låtsas du att du är personen i boken 
ibland)? Vill veta något (användning)? 
Man lär sig läsa genom böcker och man lär sig andra saker också baka t ex. Han upp-
skattar också böcker som underhållning och spänning och lever sig in i berättelser.  
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
Kompisar talar han inte om böckernas innehåll med bara vilka titlar de har lånat. Men 
med mamman talar han om böcker ibland. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Man lär sig läsa och baka. 
 
 
5.2.2 Analys 
Status 
Även om vi inte fick ett direkt svar på hur många böcker familjen hade och hur de för-
varades förstår man av samtalet i sin helhet att läsandet är ganska vanligt i familjen. 
Hassan ser föräldrarna läsa han har t o m uppmärksammat vad de läser. Vidare läser 
mamman för syskonen både på arabiska och svenska, hon läser högt vissa böcker som 
Hassan tagit hem från skolbiblioteket. Hans syskon tycker också mycket om när Hassan 
läser sin läsläxa för dem. Av detta drar vi slutsatsen att Hassan är väl medveten om läs-
ningens och böckernas värde. Mamman verkar också bemöta hans tankar om böckernas 
innehåll och han tror att han fått böcker i present. Hassan lägger också stor vikt vid 
språket, talar en hel del om arabiskan som sitt hemlands språk och hur han vill förbättra 
sina kunskaper. Föräldrarna verkar inte uttrycka explicit att det är viktigare med arabis-
kan men däremot tycker han det själv och han tror även att hans lärare tycker arabiskan 
är viktig för att det är hans modersmål. Han talar inte om böckers innehåll med sina 
kompisar, bara vilka titlar de lånat. Böcker och läsning har hög status för Hassan och 
han delade med sig av många tankar i ämnet till oss.  
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Förhållningssätt 
Hassan är positiv till böcker och bibliotek, han ser möjligheter i läsning både vad gäller 
inlärning och källa till glädje och underhållning. Han kommer ihåg den sökundervisning 
de gått igenom på biblioteket och använder sig av begynnelsebokstäver på författare när 
han letar i hyllorna. Med uppvisat förtroende till vuxna drar han sig nog inte heller för 
att fråga bibliotekarien efter det han vill ha.  
 
Förmåga 
Han kan läsa arabiska men behärskar svenskan bättre i skrift, hans förklaring över språk 
och tanke är värt att notera han ”tänker både och” men på ”arabiska för att förstå”. Det 
betyder troligen att arabiskan är det mest utvecklade språket som står närmast känslor 
och begrepp. Men han har stor förmåga att kommunicera sina tankar även på svenska 
och han delar verkligen med sig av sina spekulationer och funderingar över det han läst 
t ex hur berg plötsligt kan öppna sig och vatten stå stilla. Kanske är grunden till denna 
förmåga högläsning hemma och att mamman också samtalar med honom om berättel-
serna. 
 
Bokanvändning 
Hassan verkar vara en flitig låntagare. Han kommer ihåg många titlar och vad böcker 
handlar om och är medveten om författare. Han tycker att läsning kan vara både till 
glädje och nytta och har en plan att läsa allt tjockare böcker på arabiska för att lära sig 
skrivspråket bättre. Han är glad i skolans nya bibliotek och ser fram emot att få ta det i 
bruk. 
 

5.3 Ibrahim 8 år.  
Två intervjuer om 8 respektive 10 minuter . 
Samtalet med Ibrahim löper lätt, han förstår bra vad intervjuaren menar, annars frågar 
han, mån om en trevlig atmosfär och skrattar ofta i samförstånd. Familjen består av 
mamma, pappa och en storasyster. På frågan om de har många böcker hemma svara han 
”sådär”. Han talar bara om ”sina” böcker, han har inga arabiska böcker bara svenska 
och de förvaras i en låda. När han beskriver föräldrarna säger han varje gång att de job-
bar så mycket, det finns inte tid för läsning, högläsning eller samtal om böcker. Men 
pappan läser tidningen på jobbet säger Ibrahim, svenska tidningar för han arbetar i en 
livsmedelsaffär. Ibrahim läser helst på svenska men kan läsa lite på arabiska. Hans fö r-
äldrar kan ibland uppmana honom att läsa och då lägger han sig gärna i sängen. Han 
tycker det är roligt att läsa säger han, helst i skolan. Han önskar sig inte böcker i present 
och brukar heller inte ge bort böcker.  
 
Han har ett klart minne av vad fröken läst högt i skolan och han berättar snabbt att de 
just läst ur Mio min Mio. Han tyckte den var bra och spännande och svarar entusiastiskt 
att han tänker på boken och kan låtsas att han är Mio ibland. Andra böcker som han 
uppskattat är Alfons Åberg och Mulle Meck. Han lånar mest böcker på svenska men 
Alfons har han läst på arabiska.  
 
Ibrahim säger att han inte varit på stadsbiblioteket men låter mycket glad och ivrig när 
intervjuaren nämner att han nog ska gå dit med sin lärare framöver. Han säger att det är 
lätt att läsa och att läsning är bra för att lära sig saker och att lära sig skriva. Han verkar 
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ambitiös när han resonerar om olika språk, han vill kunna många och talar också om att 
han haft användning av böcker när han lärt sig om rymden...”jag kan hela planeterna på 
himlen” säger han. När intervjuaren frågar om biblioteket och hur han brukar göra där 
säger han att han tycker det är jättebra med bibliotek och att han läste mycket när han 
lånat böcker där. Däremot blir svaret på hur han går tillväga när han letar upp böcker 
tyvärr inte så klargörande. Han misstolkar troligen frågan lite och kommer in på hur han 
hittar de böcker som passar hans läsförmåga, vilket han gör bara av att titta på boken 
säger han, han ser om de är svåra eller lätta och om de passar för honom. 
 
Han verkar som sagt inställd på att kunna många språk och uppfattar heller inte att hans 
föräldrar föredrar något språk framför det andra. Han blir däremot lite tyst och osäker 
när intervjuaren frågar om han tror att fröken tycker det ena eller andra språket är vikti-
gast. 
 
Ibrahim kan se och berätta om att han lärt sig fakta genom bokläsning och han bejakar 
frågorna om bokens innehåll. Han kan tänka sig in i personerna i boken och han säger 
också att han själv ”tänker bilder” om det inte finns några bilder i boken. Han kan också 
förstå frågor omkring vilket språk han tänker på. Han säger att när han läser Mulle 
Meck på svenska så tänker han på svenska och att han ibland kan tänka på arabiska av 
en arabisk bok. Han brukar inte läsa ihop med kompisar på fritiden och de talar heller 
inte om vad böcker handlar om. 
 
5.3.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
Hur många böcker har ni hemma? 
Sådär (lite svävande svar) 
 
På vilket språk? 
Han har bara böcker på svenska själv 
 
Hur förvaras de?  
I en låda. 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Nej. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Han kan läsa både på svenska och arabiska, det är lätt på svenska och lite svårare på 
arabiska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Troligen letar han själv i hyllorna men frågan fick en annan inriktning. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Det spelar ingen roll vilket språk han läser på tror Ibrahim. 
 
Varför? 
- 
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Vad tycker du? 
Båda är lika viktiga. 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
- (osäker tystnad) 
Varför?  
-  
Vad har man en bok till: känna igen sig i (låtsas du att du är personen i boken 
ibland)? Vill veta något (användning)? 
Han kan redogöra för att han lärt sig fakta om rymden genom en bok och han säger att 
han kan fantisera att han är t ex Mio. 
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
Han säger att han varken talar med föräldrar eller kompisar om böcker. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Ibrahim är mycket klar över att han lär sig saker med böcker (se ovan) och man lär sig 
också skriva säger han. 
 
5.3.2 Analys 
Status 
Det märks tydligt att Ibrahim har ett klart tänkande omkring läsning och bokanvändning 
och ter sig ganska självständig gentemot föräldrarnas vanor och värderingar. Samtidigt 
som han flera gånger påpekar att de arbetar hela tiden, har inte tid att läsa så lyser det en 
glädje och iver kring hans svar om sin egen läsning och biblioteksanvändning. Han 
tycker det är roligt att läsa, han läser hemma i sin säng och han minns och kan berätta 
om innehåll i böcker, även om stöttningen hemifrån i form av uppmaning eller samtal 
inte är så stort. Trots att han inte önskar sig böcker i present så visar han en ambition 
med läsning som informationskälla och övning i språk och skrift som visar att han ger 
böcker och läsning en hög status.  
 
Förhållningssätt 
Ibrahim visar en tydlig positiv inställning till läsning och böcker och säger att han läser 
tyst för sig själv. Det är däremot inte en sysselsättning som han gör tillsammans med 
kompisar eller en aktivitet som de talar om sinsemellan. Han vet att han kan få både 
information och underhållning från böcker och verkar trygg med att han kan hitta de 
böcker han tycker om eller behöver. Han visar sig glad vid tanken att få komma till 
stadsbiblioteket. 
 
Förmåga 
Läsningen går lättare på svenska än på arabiska och han berättar med inlevelse om 
böcker som gett honom läslust på svenska. Han kan också se och förklara att han lärt sig 
fakta samt reflektera över att kunskapen att skriva går via läsningen också. Våra frågor 
om språket i tanken följer språket i boken han läser vinner också gehör. Kanske är Ibra-
him en ovanligt social pojke som lätt förstår att bemöta vuxna annars är han just så flitig 
och klok som han ger sken av. 
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Bokanvändning 
Familjens vanor i fråga om läsning och bokanvändning kommer på något sätt i bak-
grunden i samtalet med Ibrahim. Det är som om han avfärdar hur de gör hemma med att 
de ständigt arbetar. Kanske en tillfällig besvikelse kan ligga bakom den attityden. Han 
och hans familj går inte till stadsbiblioteket, de samtalar inte om böcker och de vuxna 
läser inte hemma. Fritiden med kompisarna fyller han med andra aktiviteter än läsning. 
Trots detta är han mycket positiv och klar över böckernas användningsområden, i sko-
lan har böcker en given plats och han förstår att det finns mycket information att hämta i 
böcker, att läsningen är ett medel till nya kunskaper. Skolans pedagogiska idé med te-
maundervisning och biblioteket som en resurs för barnens egen informationssökning 
kan vi märka när han berättar om sitt rymdprojekt. Han tycker biblioteket är jättebra och 
att det är roligt att läsa.  
 

5.4 Zein 8 år.  
Två intervjuer om 16 respektive  9 minuter. 
Zein är mycket pigg, tillmötesgående och duktig på svenska. Han tycker om att prata 
och svävar gärna ut i långa berättelser. Han verkar ha gott självförtroende och säker på 
att han har något viktigt att berätta och trygg i kommunikationen med vuxna. Han har 
flera äldre syskon, som nu har egna familjer, och två som bor hemma. Hans pappa hade 
tidigare en bokhandel och familjen har ett ”ett helt rum med böcker”, ”högar” av böcker 
som pappan ”tyckte mycket om”. Pappan läser på arabiska och men mamman ”tittar på 
tv”. Föräldrarna brukar inte läsa högt för Zein men han säger att han tycker om att läsa 
själv. Gör det gärna både i skolan och hemma på sitt rum, så hans föräldrar behöver inte 
säga till honom att läsa. Han brukar heller inte läsa högt för någon hemma. Han går till 
stadsbiblioteket med sin syster, där har han bland annat lånat Harry Potter som han ”läst 
halva”. När vi talar om titel och nummerordning på Potterböckerna skiner det igenom 
att han kanske inte har ”full koll” på innehåll utan vill gärna framhålla att han läser en 
tjock och framförallt en populär bok. Ibland läser han också böcker från pappans sam-
lingar, de är för både barn och vuxna säger Zein och alla är på arabiska. Han säger att 
han är duktig på svenska och får beröm av lärare att han är så bra. Han ger flera tips om 
vilka böcker han tycker ska köpas in till biblioteket och är mycket nöjd att Harry Potter-
serien ska finnas och han tipsar även om att Kapten Kalsipp borde köpas även på ara-
biska. Vi talar om skolan och läsning, det är inte så mycket högläsning på arabiska men 
varje morgon på svenska, han vet vilken bok som klassen läser just nu och han tycker 
att den är bra.  
 
Vi kommer in på frågan om språk och Zein verkar inte sätta något språk före det andra 
och är heller inte medveten om att vare sig föräldrarna eller läraren gör det. Han läser 
bättre på svenska så därför läser han mer och svårare böcker på svenska än på arabiska. 
Han framhåller att han är för gammal för Mulle Meck och Alfons Åberg som han berät-
tar att han läst på arabiska. Här drar han en historia om när de byggde en helikopter, stor 
för tre barn, precis som Alfons gör. Han hinner också med att berätta om sina ”underba-
ra” semlor som han bakat såhär i semmeltid. En gång önskade han sig en bok i present 
men den var för dyr, annars räknar han glatt upp vad han får i present istället för böcker. 
Han brukar heller inte ge bort böcker i present. Kompisar läser han inte ihop med, inte 
heller brukar de prata om böcker med varandra. Han talar inte med föräldrarna om 
böcker säger han och han brukar inte låtsas vara personerna eller figurerna i böcker han 
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läser. Han svara mycket seriöst på alla frågor och anstränger sig att minnas och ge alter-
nativ. Datorn intresserar honom och han har en bror som är expert på datorer och virus-
program, men någon arabisk hemsida vet han inte om. 
 
Som med de andra yngre barnen vi intervjuat, har Zein svårt att förstå frågorna kring 
”användning” av böcker. Han säger att man har böcker för att lära sig att läsa och inte 
ens när intervjuaren ger ett konkret exempel på faktabok om rymden så tror han att han 
kan lära sig något om rymden. Men en kokbok har han använt när han bakade en tårta 
en gång berättar han stolt. Han berättar dock gärna om böcker han läst, han gillar fram-
för allt Kapten Kalsipp som han tycker är rolig. Han har också lånat en bok om Eddie på 
stadsbiblioteket och han minns att det är Eddie och Maxon Jaxon . Men han minns inte 
så tydligt innehållet i böckerna men det råder ingen tvekan om att Zein tycker det är 
roligt att vara på biblioteket och känner igen många av de figurer som är aktuella nu i 
barnbokssammanhang. Han letar själv upp böcker han vill låna och pratar gärna med 
vuxna där för att få hjälp att hitta och tips om vad som skulle passa honom att läsa. 
 
5.4.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
Hur många böcker har ni hemma? 
Det finns många böcker hemma i och med faderns förråd av favoritböcker från hans 
tidigare bokhandel. 
 
På vilket språk? 
Bara arabiska. 
 
Hur förvaras de?  
”Ett helt rum med böcker.” 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Han brukar inte få eller ge bort böcker i  present. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Han kan läsa både på svenska och arabiska, men det är svårare på arabiska för att bok-
stäverna ”är lite mindre”. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Han letar själv i hyllorna men pratar och frågar gärna vuxna i biblioteket. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Båda språken är viktiga för föräldrarna enligt Zein. 
Varför? 
- 
Vad tycker du? 
Båda är lika viktiga. 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
Han tror att läraren tycker att båda är lika viktiga. 
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Varför?  
-  
Vad har man en bok till: känna igen sig i (låtsas du att du är personen i boken 
ibland)? Vill veta något (användning)? 
Han låtsas inte att han är personen i boken säger han men han berättar att han gillade 
Alfons Åberg (när han var mindre, nu är han för stor...) och att han och hans kompisar 
har byggt en helikopter en gång precis som Alfons.  Han säger sig inte ha användning 
av böcker. Böcker har man till att lära sig att läsa.  
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
Han säger att han varken talar med föräldrar eller kompisar om böcker. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Frågan ej ställd på detta sätt men det är tydligt att Zein tycker att boken är först och 
främst ett pedagogiskt redskap som man kan öva sig att läsa med. 
 
5.4.2 Analys 
Status 
För Zein har böcker ett självklart värde. Dels rent konkret i och med att hans pappa ar-
betat som bokhandlare och har haft sin inkomst av försäljning av böcker. Dels mer 
känslomässigt att Zein nu beskriver att pappan samlat sina mest omtyckta böcker i 
hemmet som upptar en stor del av bostaden dit Zein kan gå och läsa. Där finns både 
barn och vuxenböcker på arabiska.  Däremot talas det inte så mycket om böckernas in-
nehåll hemma hos Zein och han talar inte heller med kompisar om böcker vilket verkar 
lite motsägelsefullt med tanke på pappans intresse. Om mamman säger Zein att hon inte 
läser bara tittar på tv. Här drar han en parallell mellan tv och läsning troligen kopplar 
han ihop tidningsläsande informationsinhämtning med tv- tittande informationsinhämt-
ning. Han får inte böcker i present men berättar att han en gång önskat sig en jättebra 
bok men den var för dyr. Inte heller är böcker något som han ger bort till kompisar i 
present. Han uppfattar att föräldrarna tycker det är viktigt att han läser men det spelar 
ingen roll om det är på arabiska eller på svenska och han verkar leva i samförstånd med 
sina föräldrar vad gäller läsning och böckers värde. De behöver inte uppmana honom att 
läsa han läser ändå mycket hemma säger han. 
 
Förhållningssätt 
Han säger att bara lånar böcker på svenska för att han har lättare att läsa på det språket 
och han markerar att han är stor och vill ha böcker för sin ålder. Han resonerar lite med 
intervjuaren om att arabiska böcker är för barnsliga tack vare att han själv inte kan läsa 
så svåra texter på det språket. Han har mycket idéer om vilka titlar han vill att skolbibli-
oteket ska köpa in och rekommenderar Kapten Kalsipp nr. 6 på arabiska. Så även om 
han inte själv bemästrar arabiska skriftspråket så bra just nu ser han vikten av att de 
finns på skolbiblioteket. Trots att han inte verkar tala så om böcker med kompisar och 
föräldrar eller säger sig tänka så mycket på vad de handlar om är han förtrogen med 
många barnboksfigurer. Han känner igen och kommer ihåg böcker och titlar och pratar 
gärna med oss om dem i alla fall. Tekniken han använder i skolbiblioteket är enligt ho-
nom själv att skumma i hyllan men detta beror nog snarare på att han vill verka kompe-
tent och duktig gentemot oss som intervjuar än att han känner sig blyg eller utlämnad 
till sin egen förmåga att hitta det han söker. Han är i övrigt så pass beslutsam och oblyg 
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att han med stor säkerhet frågar om han vill ha någon speciell bok. Liksom för de andra 
yngre barnen har han inte fått någon sökundervisning i katalogen ännu. Han verkar ha 
en pragmatisk inställning till språk och läsning d v s språket är ett medel att ta in värl-
den både i form av samtal med andra såväl som det som står i böcker.  
 
Förmåga 
Han är mycket positiv och tillmötesgående mot intervjuarna. Mån om att visa att han 
förstår och göra sig själv förstådd. Han har en god självkänsla när det gäller sin egen 
förmåga att läsa, han anser sig vara duktig på svenska och läser kapitelböcker. Arabis-
kan är svårare att läsa på och han har en tanke om varför, nämligen att bokstäverna är 
mindre. Även om han inte har distansen att se eller redogöra för sin egen kunskapsin-
hämtning tack vare böcker så berättar han om tårtbak och helikopterbygge som mer 
eller mindre hämtats ur böcker. Han har en stor verbal förmåga och en positiv inställ-
ning till sin egen förmåga och böcker som tillgänglig resurs. 
  
Bokanvändning  
Han har med sig två böcker till den andra intervjun och det är tydligt att han är en vill 
visa att han är en van läsare, han lånar böcker även på stadsbiblioteket och är förtrogen 
med flera barnboksfigurer. Konstigt nog är han omedveten eller vag i formuleringar 
omkring böckers användning med tanke på den starka betydelse böcker har för hans 
pappa. Kanske är det mycket mer en mognadsfråga att se sin egen process i användning 
och/eller inlärning via böcker än en fråga om vana hemifrån. Vi uppfattar att Zein har en 
positiv grund både till sin egen förmåga och en positiv syn på böckers betydelse, att han 
kan ta för sig i sitt skolbibliotek. 
 

5.5 Minaz 8 år.  
Två intervjuer om 10 respektive 8 minuter. 
Minaz är osäker, hon flackar med blicken och svarar snabbt och tyst. Det blir den kor-
taste av de genomförda intervjuerna med de yngre barnen. Intervjuarna förhåller sig 
mycket bekräftande och stödjande mot henne när det ofta blir så att svaren får lockas ur 
henne och ofta är nekande. Det gör att det blir en viss spänning när frågorna så att säga 
inte tar mark, därför försvinner även vissa kärnfrågor i samtalet med Minaz. Hon är 
äldsta barnet och har en yngre bror och syster. De har tio böcker hemma vilket hon kal-
lar ”lite”, vi frågar inte hur de förvaras. Själv har hon tre böcker varav en är på arabiska, 
hon minns inte vad de handlar om. Föräldrarna läser tidningen hemma men brukar inte 
läsa högt. Minaz läser inte så mycket böcker och hon gillar inte tidningar, säger hon. 
Hon talar aldrig om böcker med kompisar eller föräldrar och hon får eller ger heller inte 
bort böcker i present. Hon har också en mycket vag uppfattning om vad läraren läser i 
högt för klassen. Minaz kan inte läsa på arabiska. Hon har varit på stadsbiblioteket med 
mamma och pappa men de lånar bara filmer. Hon svarar mycket ofta ”vet inte” säger att 
det kan vara tråkigt att läsa och lyssna till berättelser, det är ”tråkigt – man ska bara sit-
ta”. Vi frågar om det finns någon hemma som berättar historier eller berättelser från 
livet men det är det inte. Ibland bejakar Minaz att det är kul att läsa. Intervjuaren drar 
sig tillminnes att hon lånat Barbieboken, vilken Minaz säger att hon gillar. Hon blir lite 
mer engagerad när vi talar om kokböcker, hon säger att hon har tre och mot slutet talar 
vi lite om dataspel och då beskriver hon hur detta går till. Hon tycker själv att svenska 
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är viktigare att lära sig läsa än arabiska men säger att föräldrarna tycker arabiskan är 
viktigast men  brukar inte uppmana henne att läsa.  
 
När vi talar om böckernas innehåll avvisar hon alla frågor om hon tänker på det hon 
läser, lever sig in i personer eller händelser eller med ett ”nej”. Hon tyckte det gamla 
biblioteket var tråkigt med för lite böcker, det var ”fattigt” men det nya tycker hon är 
fint. 
 
5.5.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
Hur många böcker har ni hemma? 
Lite, tio stycken säger Minaz.  
 
På vilket språk? 
Oklart men hennes egna tre böcker är två svenska och en arabisk. 
 
Hur förvaras de?  
- 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Nej. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Hon kan bara läsa på svenska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Det är svårt att hitta. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Arabiska. 
 
Varför? 
- 
 
Vad tycker du? 
Svenska 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
Båda två! (Svarar hon med visst eftertryck.) 
Varför?  
-  
Vad har man en bok till: känna igen sig i (låtsas du att du är personen i boken 
ibland)? Vill veta något (användning)? 
(Frågan formulerades inte så). Hon läser inte mycket och säger sig inte leva sig in i be-
rättelsen men bekräftar ändå att kokböcker används hemma. 
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
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Nej. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Bekräftar när intervjuaren frågar om man kan lära sig något av böcker. 
 
5.5.2 Analys 
Status 
Böcker och läsning ägnar man sig inte så mycket åt i Minaz familj, syskonen är inte 
vana med högläsning och syskonen vill inte höra på när Minaz någon gång läser. De 
talas inte om böcker kring Minaz vare sig från föräldrar eller kamrater. Hon uppmanas 
inte att läsa själv hemma. Hon kan inte komma på att hon lär sig något eller förströs av 
böcker, mer än kokböcker. Hon säger att det kan vara tråkigt både att läsa och att lyssna 
på böcker, så böcker och läsning har en låg status för Minaz. 
 
Förhållningssätt 
Hon drar sig inte för att visa att hon är ointresserad av böcker inför intervjuaren trots att 
det är uppenbart hur viktigt vi tycker att det är, vi sitter på biblioteket och en av oss är 
hennes bibliotekarie. Det visar på en självständighet och en styrka att driva sin hållning. 
Hon beklagar sig över sina syskon och det känns som om hon är lite på kant med tillva-
ron i största allmänhet, kanske har hon en ”dålig dag” som det heter. Hon verkar inte 
förtrogen med bibliotekets rutiner trots att hon varit här med klassen lika mycket som 
alla andra. Hon säger att det förra biblioteket var ”litet och inte fint”, för lite böcker och 
”fattigt”. Kanske kan de nya lokalerna och nya böcker stimulera henne lite.  
  
Förmåga 
Trots avigheten till läsning och böcker som skymtar fram i intervjun är hon alert med 
svaren och visar förtroende, hon har förmåga att berätta och beskriva vilket märks när 
hon beskriver ett dataspel som hon brukar spela. Hon kan inte läsa på arabiska och kan-
ske blir alla våra frågor kring något som upptar hennes tid och tanke så lite, tråkigt och 
frustrerande. 
 
Bokanvändning 
Minaz lyser upp lite när vi talar om kokböcker och om Barbieboken så något positivt 
möte har hon haft i sitt bibliotek. Det är avgörande att böcker och läsning har en funk-
tion, ett ändamål för att Minaz ska låna på biblioteket. Eftersom skolbiblioteket är en 
pedagogisk resurs på hennes skola, dit de går för faktainhämtning för sina teman och 
projekt, blir bokanvändning och biblioteksvana en tröskel att komma över. Här finns en 
tydlig parallell mellan familjens vanor och hennes förhållningssätt.  För att uppväga 
detta krävs det mycket inspirerande samtal om givande berättelser för att fånga och öka 
hennes lust till läsning.  

5.6 Dawid 8 år. 
Två intervjuer om 15 respektive 17 minuter.  
Dawid uttrycker sig med säkerhet, mån om att prata trots att orden ibland är lite svåra 
att få fatt och ordföljden blir bakvänd. Han säger att han har både svenska och arabiska 
böcker hemma, 2 arabiska och 5-8 svenska. Han har egna böcker på en bokhylla i sitt 
rum som bara är hans, hans syskon är för små för att läsa. Om sina böcker säger han att 
han ”tappar alltid dom, eller min lillasyster tar paj dom”. Föräldrarna har också en bok-
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hylla, Dawid visar att den är lika stor som den i rummet vi sitter ca 3 hyllmeter. Mam-
man läser många böcker på svenska och skriver, hon studerar troligen och pappan läser 
arabiska och svenska tidningar. Högläsningen i familjen gäller bara att Dawid läser högt 
för att träna sig med pappa på svenska och på arabiska med mamma, småsyskonen vill 
inte att han läser för dem. Han kan läsa lite på arabiska med säger ofta att han inte kan 
och att han inte heller kan skriva arabiska.  
 
På frågan var han brukar läsa säger han att han inte ligger utan sitter vid en lampa och 
ibland använder han glasögon. Han berättar att han läste med mamman dagen innan, i 
en bok för klass fyra. När vi frågar vad den handlar om säger han att den handlar om två 
syskon som går i skolan men att han bara läst 2 sidor. Övningsmoment med högläsning 
och skrivning betonar han mycket när han talar om läsningen hemma. Han har också 
tidigare gått i arabiska skolan på lördagar. Där fick han också böcker berättar han när vi 
frågade om han fick några böcker i present. Han berättar att han tagit med sig böcker till 
Irak när de hälsade på farmor och faster som inte hade några böcker men många tid-
ningar. Lejonkungen och Lady och Lufsen tog han med sig på resan. Lejonkungen tycker 
han om säger han och han beskriver också att han har den på cd och hur det går till att 
lyssna. 
 
Han säger att han brukar låna böcker på skolbiblioteket men har svårt att komma på 
någon titel men kommer i alla fall ihåg Alfons Åberg och på arabiska lånade han bara 
Pippi. Han brukar ta hem böcker han lånat men eleverna har även så kallade lådböcker, 
vilket innebär att de ska ha en bok att läsa i när fröken ber dem göra det under lektions-
tid. Han berättade att han varit med klassen på stadsbiblioteket och även med pappan, 
som har lånekort där. Ibland brukar pappan komma med en bok till honom som han 
lånat, ”då blir jag glad” säger Dawid. Med kompisar brukar han inte läsa vare sig böck-
er, tidningar eller på dator, ”ibland jag läser på tv”. 
 
Vid andra intervjutillfället är det bara en intervjuare, de är inte så bekanta med varandra 
och det är lite mer osäkerhet i luften, svaren är dröjande och inte så ordrika som vid 
förra tillfället. På frågan om han tycker det är lätt eller svårt att läsa säger att han att det 
är lätt men säger nu att han bara kan läsa på svenska trots att han förra tillfället pratade 
om att han lånade Pippi på arabiska. Han menar antagligen att läsningen är flytande och 
att han läser för underhållningens skull på svenska språket, för senare säger han igen att 
han läser och skriver i en arabisk bok med sin mamma. Vad man har böcker till blir han 
lite osäker på, ”att lära sig” svarar han och nekar till att ha haft någon användning av en 
bok. Intervjuaren inser att han liksom de flesta av dem som intervjuats inte förstår be-
greppet ”använda” en bok, och drar exemplet med användning av en kokbok när man 
vill baka eller laga mat. Kokbok är ett tacksamt exempel som de flesta stött på och Da-
wid nickar ivrigt. En sådan har han velat låna men inte fått tillfälle eftersom de är popu-
lära och ofta utlånade.  
 
När han letar efter böcker brukar han ibland fråga bibliotekarien men verkar inte vara så 
målinriktad i sitt sökande utan säger att han ”hittade en sån spökbok” och en mördarbok 
en annan gång.  
 
När vi kommer in på vilket språk han anser vara viktigast uppstår ett missförstånd och 
han säger att svenskan är bäst för att arabiskan är så svår ”jag har precis lärt mig arabis-
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ka...jag kan läsa några bokstäver bara...jag lära mig.” Men föräldrarna vill att han ska 
läsa arabiska  ”för att jag ska lära mig lite mer” men han tror att fröken tycker att båda 
språken är lika viktiga. 
 
Intervjuaren visar tre böcker på arabiska för att nu komma in på hur Dawid förhåller sig 
till, och upplever innehållet i böcker. Han pekar på ”Nisse går till posten” och säger att 
han läst den. Han svarar också att han tyckte den var bra och att den handlar om brev. 
Kan läsa titeln på arabiska vid uppmaning, är osäker men säger ”det han går till post”. 
Intervjuaren vill att han försöker minnas en bok som han tyckt om, det blir en lång paus, 
kommer inte på någon bok, han smackar och skakar på huvudet. Intervjuaren frågar om 
Harry Potter och han säger att han ville läsa den men den var för tjock. Frågorna har nu 
blivit lite mer personliga och kommit in på känslor vilket märks på Dawid, han skruvar 
sig på stolen, sparkar lite mer och smackar ofta på ett väldigt karaktäristiskt sätt. 
Smackningen visar sig vara ett vanligt sätt att kommunicera, förekommer allt oftare i 
intervjun med Dawid och vidare med andra barn framförallt pojkarna. Vid genomgång 
och utskrift av intervjuerna efteråt diskuterar vi (d v s  vi som gjort intervjuerna) vad 
smackningarna kan betyda. Den av oss som känner barnen säger att det är väldigt van-
ligt och ska inte uppfattas som en nonchalant förolämpning (är-du-dum-i-huve´t-eller) 
utan snarare som ett markerat avstånd eller ett sätt att inte hålla med. 
 
Dawid beskriver i alla fall en actionbok som hans pappa läst och sedan pratat om när 
den kom som film på tv och det kommer också fram att han vill läsa Harry Potter för att 
han sett alla filmerna och även spelat dataspel. När intervjuaren frågar om han och 
kompisarna brukar tala om böcker smackar han högljutt och skakar häftigt på huvudet 
och intervjuaren försöker lite förtroligt föra tillbaka samtalet på vad som är ”häftigt” 
med Harry. Han blir sedan ombedd att läsa ytterligare en titel på arabiska, ”Vem räddar 
Alfons Åberg” han försöker läsa: ”Ingen ska göra nånting mer  tror jag” han vet inte vad 
svenska titeln är men säger snabbt att det stämmer när han hör vad den heter. Samtalet 
kommer in på berättelsen i boken som handlar om vänskap och på frågan om han kän-
ner igen sig svarar han med en rapp skakning och högt smack. Likaså frågan om han 
pratar med sina föräldrar om böcker eller om det känns om en hemlighet besvaras med 
en distinkt skakning och smackning. Intervjuaren vänder tillbaka till något bekräftat 
område som får blir Harry Potter igen och talar om skillnader i språk. Det blir mycket 
svårt att reda ut vad det är för skillnad att läsa på svenska och arabiska. Det är självklart 
att det är enklare att läsa svenska böcker för hans ålder eftersom han knappt kan läsa 
arabiska ännu. Intervjuaren återgår till att tala om böckernas innehåll och berättelser. 
Intervjuaren bläddrar igenom Alfons igen talar om vad som händer och söker bekräftel-
se hos Dawid, han är med och försöker läsa vad som står. Han svarar att han har en bäs-
tis som han också blir osams med ibland, men de slåss inte bara retas. Precis som Al-
fons och Viktor håller de ihop när det kommer någon som är större. När han blir tackad 
för sin insats i intervjun ger han ifrån sig sin sista smackning. 
 
5.6.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
Hur många böcker har ni hemma? 
Många, tjugo eller hundra. Visar en bokhylla på tre hyllmeter ungefär.  
 
På vilket språk? 
De flesta på arabiska men Dawid har fem, åtta svenska och bara två på arabiska. 
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Hur förvaras de?  
Familjens gemensamma i en hylla i stora rummet. Dawids egna i en hylla på hans rum. 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Ja har fått böcker i lördagsskolan (Muslimska skolan) och gett bort böcker när han reste 
till släktingar. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Tycker att det är lätt att läsa på svenska och anser sig knappt ”kunna” läsa på arabiska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Ibland frågar han bibliotekarien annars ”hittar” han dem bara. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Arabiska 
Varför? 
För att lära sig mer 
Vad tycker du? 
Bättre med svenska (antagligen misstolkning, han menar lätt helt enkelt) 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
Både och 
Varför? (frågan ställdes aldrig.) 
-  
 
Känna igen sig i en bok (låtsas du att du är personen i boken ibland)? Vill veta 
något (användning)? 
Säger att han inte känner igen sig i böcker men kan trots allt förstå och relatera Alfons 
och Viktor med sig själv och sin kompis. 
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
Nej!  
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Frågan ej ställd på detta sätt men Dawid uppfattar nog att böcker främst är bra till att 
lära sig läsa. 
 
5.6.2 Analys 
Status  
Familjen har relativt många böcker hemma och de är uppställda och synliga i en bok-
hylla. Dawid har egna böcker på sitt rum och även de finns i en hylla. Han minns att han 
fått böcker i sin arabiska skola som han gått i tidigare på lördagar, att han snabbt minns 
och svarar tyder på att han tillskriver dem betydelse. Han minns också att han haft med 
sig böcker vid besök hos släkt i annat land, minns titlar även om denna händelse inte är 
”present” i den bemärkelse vi menar, d v s att barn får/önskar sig böcker till jul och fö-



 

59 

  

 
 

delsedag o s v (se förklaring under kapitlet om kärnfrågor s.38). Dawid uppfattar att 
föräldrarna läser hemma och att de visar honom att det har betydelse att han läser, han 
vet att de tycker det är viktigt att lära sig mer arabiska genom läsning. Enligt honom 
tycker läraren att läsning är viktigt att läsa på både svenska och arabiska. Dawid uppfa t-
tar tydligt att de vuxna omkring honom ger läsning och böcker en status medan det i 
kamratkretsen inte verkar vara så. Med jämnåriga kamrater pratar man i alla fall inte om 
böcker enligt Dawid. 
 
Förhållningssätt 
Det är inte självklart vad man kan använda en bok till och Dawids sökstrategi på biblio-
teket verkar mest vara styrt av hur han ögnar igenom hyllan och impulsmässigt fastnar 
för en titel eller bild. Men ibland frågar han bibliotekarien vilket tyder på att han har 
någon egen idé om vad han vill ha för bok. Här kan nämnas att Dawid inte genomgått 
katalogsök-utbildningen som bibliotekarien gör med alla i elever i år 3.  
 
Han kan redogöra för föräldrarnas syn på läsningens betydelse och förhåller sig positiv 
till att de övar med honom och uppmanar honom att läsa. Han beskriver också att han 
blev glad när pappan en gång lånade en bok åt honom. Tyvärr blev inte hans tankar om 
vad hans lärare anser, så tydliga men vi får veta att hon uppmuntrar läsning på båda 
språken lika mycket. 
 
Förhållningssättet till böcker och läsning får väl ses som kluvet. Han berättar gärna och 
med viss stolthet hur han övar med böckernas hjälp men blir påtagligt besvärad av fr å-
gor om hur han känner, upplever eller tycker om innehållet i boken, alltså själva berät-
telsen. Inget målinriktat sökande alltså men han talar om vissa böcker som han har läst 
och ger dem ett värde som underhållning men mest som en väg till bättre lästeknik. Att 
han reagerar avvisande och verkar besvärad av frågor om hur berättelser påverkar ho-
nom betyder inte att det är oviktigt utan kan snarare tolkas som att böckers innehåll har 
inverkan på hans känslor och tankar.  
 
Förmåga 
Dawid kan läsa bättre på svenska än arabiska och troligen anser han själv att hans kun-
skaper i arabisk skrift knappast räknas. Att läsningen måste ske med ”flyt” och på eget 
initiativ för att ge något. Han säger själv att svenskan är ”bättre” d v s lättare. I hans 
familj förekommer språkförkovring genom att mamman läser svenska och samtidigt 
övar läsning på arabiska med honom. Genom hans respons på berättelsen om Alfons 
och hans vän Viktor märks att han har förmåga att känna igen sig i en berättelse. Han 
visar också förmåga att komma ihåg en berättelse från en bok även om han har svårt att 
komma ihåg titlar o s v. Motviljan att tala om böcker med kompisar är snarare att läs-
ning och böcker har låg status i hans sociala sammanhang än oförmåga att kommunice-
ra. Det framkom också att Harry Potter har ett särskilt värde, han har försökt läsa dem 
men säger att de var för ”tjocka”. Antagligen är denna vilja mer utifrån ett ”socialt 
tryck”, att många i kamratkretsen läst böckerna och även att filmerna är populära. 
 
Bokanvändning 
Dawid har böcker hemma även om han beklagar att de försvinner och går sönder, han 
läser hemma på uppmaning av föräldrar för att förkovra sig. Nyttan av böcker säger han 
vid flera tillfällen är att lära sig mer men berättar ändå om konkreta tillfällen när han 
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använt böcker för förströelse. Han kan se och berätta att han blir bättre på att läsa av 
böcker men han kan inte själv se att han kan leva sig in i en bok och få t ex emotionell 
eller social spegling av berättelser. Skolb iblioteket och bokens nytta i skolan verkar vara 
klar för Dawid, han är van vid så kallad lådbok och går till biblioteket under skoldagen 
för att lösa uppgifter. Han frågar bibliotekarien när han vill ha tag i någon särskild bok. 
 

5.7 Linda 8 år. 
Två intervjuer om  9 respektive 9 minuter.  
Linda berättar att hon har haft några böcker hemma hos sig men att hon tog sönder de 
flesta när hon var liten. Nu tar hennes lillasyster sönder böcker så nu har hon inga egna 
böcker alls. Linda säger att hon alltid läser själv, att hon aldrig ber att mamman skall 
läsa för henne. Hon bor med sin mamma och lillasyster, pappan dog för en kort tid se-
dan.  
 
Linda läser mest på svenska, hon tycker det är svårt att läsa på arabiska. Hon kan prata 
och förstå arabiska bra och tycker mycket om när hennes morfar kommer hem och be-
rättar sagor för henne på arabiska. Hon vill inte ha böcker i present för hon tycker bättre 
om att skriva. Linda berättar att hon har en skrivbok där hon skriver vad som händer 
under dagen. Förut hade hon en dagbok men den har hennes lillasyster slarvat bort. På 
frågan om hon brukar ge bort böcker i present svarar hon svävande att hon ger bort ”lite 
olika böcker” men hon kan inte exemplifiera. Sedan säger hon att hon faktiskt har läst 
en hel bok och att den handlade om en gris. Hennes lärare har precis läst Mio min Mio  
högt i klassen och den tyckte hon mycket om. En annan högläsningsbok hon tyckt om är 
Madicken och Linda berättar om när Madickens lillasyster pillar in en ärta i näsan. Lin-
da tycker att det är lättast att läsa på svenska men hon föredrar högläsning framför att 
läsa själv. Hon tror att man har böcker för att man kan lära sig saker och för att man kan 
läsa om man inte har något annat att göra. Hon tycker om att spela dator, Barbiespelet är 
en av favoriterna. I böcker tycker hon mest om att titta på bilderna. Linda går till skol-
biblioteket och sitter och läser där, hon tycker om att titta i Barbieböckerna. Däremot 
lånar hon inte hem några böcker för hon vet att hon inte kommer att läsa dem. 
 
Hon säger att hon inte tycker om att läsa och att hon inte tycker så mycket om att gå till 
skolbiblioteket. I skolbiblioteket pratar hon mest med kompisar och tittar i Barbieböck-
er, det tycker hon om.  Hon nämner också boken Lindas listor som var rolig att titta i. 
Sedan säger hon emot sig själv och säger att hon visst lånade böcker när hon var i skol-
biblioteket, Barbieboken och en bok om Melisande. Hon hittade både arabiska och 
svenska böcker i biblioteket. Linda tycker att det är bättre att kunna läsa på svenska än 
på arabiska.  Hon tror att hennes mamma tycker att arabiska är viktigast ”för hon har 
bott där länge”. Vilket språk hennes lärare tycker är viktigast vet Linda inte. Hon berät-
tar att hon tyckte så mycket om när läraren läste Madicken för klassen. Efteråt tänkte 
hon mycket på vad boken handlade om, tankarna var på arabiska. Däremot pratar hon 
varken med kompisar eller med sin mamma om det hon har läst.  
 
 
5.7.1 Sammanfattning av kärnfrågorna 
Hur många böcker har ni hemma? 
Linda har inga egna böcker hemma. 
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På vilket språk? 
- 
Hur förvaras de? 
- 
Brukar du få/ge böcker i present? 
Linda vill inte ha böcker i present. Hon svävar på målet om hon ger bort böcker och 
svarar ”lite olika böcker” men kan inte exemplifiera. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Linda läser på svenska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Linda vet att Barbieböckerna och de andra böckerna hon tittar i står i bilderbokslådan. 
 
Tror du att dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller vikti-
gare på arabiska? 
På arabiska tror Linda. 
 
Varför? 
För att mamman har bott i ett arabisktalande land. 
 
Vad tycker du? 
Linda tycker att det är viktigast att kunna svenska. 
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Linda vet inte vilket språk hennes lärare tycker är viktigast. 
 
Varför? 
- 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du 
inte vet något om? 
- 
Pratar du med kompisar/föräldrar om det du läser? 
Hon pratar varken med kompisar eller med sin mamma om det hon har läst. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
- 
 
Vad då? 
- 
 
5.7.2 Analys 
Status 
Linda ger inte böcker och läsning någon högre status. Hon läser inte av eget intresse och 
lust utan läsningen är kopplad till skolan. Linda har inga egna böcker och hon inte öns-
kar sig några böcker i present. Eftersom Linda inte kan titel på någon bok hon gett bort i 



 

62 

  

 
 

present så misstänker intervjuaren att hon inte talar sanning här eller svarar så som hon 
tror att intervjuaren förväntar sig. Det faktum att Linda inte äger några böcker, inte vill 
ha några böcker och inte pratar om böcker varken med sin mamma eller med sina vän-
ner visar tydligt vilken låg status hon ger läsningen. Enda gången hon är positiv till lä-
sandet är när det gäller högläsning vilket hon är mycket förtjust i. Hon tycker också om 
att titta på bilderna i olika böcker.  
 
Linda är inte negativ till arabiskan men hon läser på svenska säger hon. För mamman är 
arabiskan viktig och Linda har inga problem med att förstå och tala arabiska. Hon ver-
kar dock inte ha några ambitioner att lära sig läsa på arabiska.  
 
Förhållningssätt 
Linda har ett mycket ljumt förhållningssätt till böcker och läsning. Hon verkar inte ha 
läst så många böcker själv. En hel bok har hon läst säger hon och den handlade om en 
gris. När intervjuaren ber henne berätta om innehållet har hon svårt att tala om vad den 
handlade om. Däremot är hon klar över handlingen i de böcker läraren har läst högt i 
klassen, hon kan berätta om Madicken, Mio min Mio och Det blåser på månen. Linda är 
motsägelsefull i sitt förhållningssätt. Hon säger att hon inte tycker om att läsa eller att 
gå till skolbiblioteket. Att hon inte har några böcker och heller inte önskar sig några. 
Senare under intervjun glimtar det dock fram att vissa böcker var roliga att titta i och att 
hon hittade böcker att låna i biblioteket. Intervjuaren uppfattar henne lite på tvären vil-
ket troligen grundar sig i dåligt självförtroende och en bristande läsförmåga. 
 
Förmåga 
Intervjuaren uppfattar att hon läser bilderna, inte texten, i böckerna och att hon är för-
tjust i högläsning. Hon nämner att hon en gång har läst en hel bok. Detta tolkar intervju-
aren som att Linda har en dålig läsförmåga för sin ålder och arabiska läser hon inte alls. 
Läsning blir mer besvärlig än lustfylld för Linda. 
 
Bokanvändning 
Linda använder böcker för att lyssna till i en högläsningssituation och för att läsa bil-
derna i. Hon läser i klassrumssituationen men inte hemma. Ibland tänker hon på böcker-
na som hon har lyssnat till men hon diskuterar dem inte med någon. Linda använder sig 
av böcker i skolan men inte på fritiden, då gör hon andra saker: spelar dator eller leker 
med sina vänner. 
 

5.8 Shanaz 8 år. 
Två intervjuer om 13 respektive 13 minuter.  
Shanaz ger ett lite trumpet intryck, blyg men inte inställsam utan ganska bestämd. Hon 
svarar snabbt och bestämt utan att tänka efter så mycket, verkar mer vilja blir klar så 
fort som möjligt. Vi var två intervjuare vid första tillfället och en vid det andra. 
 
När vi undrar över om hon har böcker hemma säger hon genast att hon läser en kapitel-
bok som hon lånat på stadsbiblioteket. Den är på svenska men hon minns inte titeln och 
tillägger att hon har Mulle Meck på arabiska hemma också. ”Han som bygger...” men 
hon minns inte vad han heter på arabiska bara att han bygger en bil. Familjen har böcker 
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i en bokhylla och hennes pappa läser svenska, han läser ”tjocka böcker” och hon visar 
med tummen och pekfingret, men ingen bok på arabiska.  
 
Shanaz är äldst av fyra syskon och någon högläsning förekommer inte i hemmet bara i 
skolan. Däremot säger hon att läser tyst för sig själv hemma: ”varje gång när jag kom-
mer hem från skolan” säger hon när hon uppmanas att berätta när hon läser. Senare sä-
ger hon att hon gillar att läsa: ”på skolan, hemma ...överallt”. Hon nickar och hummar 
mest bekräftande när vi frågar och det känns därför lite osäkert hur sanningsenliga sva-
ren är. Det känns mer pålitligt när hon ger nekande svar. Hon har aldrig fått eller gett 
bort en bok i present. Hon minns inte så mycket av titlar och innehåll men när vi får tala 
lite om vad fröken läser för bok i klassrummet säger hon att hon kommer ihåg berättel-
sen om Jill och Jonathan och X-ligan. Säger flera gånger att hon glömt titel och innehåll 
men det kan lika gärna tyda på en viss blyghet och att hon vill bli klar så snabbt som 
möjligt. 
 
När vi frågar om hennes lån på skolbiblioteket säger hon att hon lånar både arabiska och 
svenska böcker och hon beskriver en arabisk bok som handlade om en prinsessa som 
hon tyckte var bra. Familjen har varit på stadsbiblioteket och hon berättar att hon lånat 
en kapitelbok om fotboll där. Hon är intresserad av fotboll och spelar och tränar på friti-
den. 
 
Hon säger att hon gillar svenska och arabiska böcker lika mycket även om hon har lätta-
re att läsa svenska. Men hon lånar fler böcker på arabiska säger hon, ”så jag lär mig 
mycket arabiska”. Det är bättre att kunna läsa på arabiska säger hon vid ett tillfälle. En-
ligt henne spelar det ingen roll för föräldrarna vilket språk hon läser på och de säger till 
henne hemma att läsa. Fröken tycker inte heller det spelar någon roll vilket språk hon 
läser på. 
 
Shanaz har heller inte fått någon undervisning i hur man söker efter böcker i datorn och 
när jag frågar hur hon letar säger hon snabbt att hon bara letar. Hon brukar aldrig fråga 
utan tittar bara i hyllorna själv. 
 
När intervjuaren presenterar de tre böckerna, Vem räddar Alfons Åberg, Nisse går till 
posten och Frippe lagar allt säger hon snabbt att hon inte läst dem men pekar samtidig 
på boken om Frippe och Castor men vet inte vad den handlar om eller vad den heter. 
Eftersom den är på arabiska kan intervjuaren (som inte är helt bekant med boken på 
svenska) bara bläddra och se på bilderna. De bläddrar och Shanaz bekräftar att hon läst 
boken. När hon blir tillfrågad om sin favoritbok svarar hon Pocahontas och hon medger 
också att hon brukar tänka på berättelsen men däremot inte prata med kompisar om den 
eller någon annan bok hon gillar. Inte heller med föräldrarna brukar hon tala om böcker. 
Pocahontas läste hon på svenska och när vi talar om skillnader i att läsa på olika språk 
säger hon att det inte kändes någon skillnad att läsa Alfons på svenska mot att läsa på 
arabiska. Intervjuaren bläddrar i alfonsboken och försöker höra om Shanaz är bekant 
med berättelsen om vännerna Alfons och Viktor och hur det kan kännas att vara ensam 
eller ha en låtsaskompis. Shanaz svarar snabbt och undvikande vilket kan betyda att 
frågorna känns privata och hon inte känner intervjuaren tillräckligt eller att boken inte 
handlar om saker som känns tillräckligt bekanta helt enkelt.   
 



 

64 

  

 
 

5.8.1 Sammanfattning av kärnfrågor: 
Hur många böcker har ni hemma? 
Hur många böcker framkom inte men de har böcker och pappan studerar och läser 
tjocka böcker.  
 
På vilket språk? 
Shanaz har både arabiska och svenska böcker. Pappan läser bara svenska böcker enligt 
henne. 
 
Hur förvaras de?  
Familjens böcker förvaras gemensamt i en bokhylla. 
 
Brukar du ge eller få böcker i present? 
Nej. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Hon läser på båda språken men det är lättare på svenska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Letar i hyllorna bara. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Spelar ingen roll vilket språk hon läser på. 
Varför? 
- 
Vad tycker du? 
Bättre med arabiska än svenska för hon vill lära sig mer arabiska. 
 
Tror du din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på 
arabiska? 
Både och. 
Varför?  
-  
 
Känna igen sig i en bok (låtsas du att du är personen i boken ibland)? Vill veta 
något (användning)? 
Säger att hon inte känner igen sig i sin favoritbok men hon har haft användning av en 
kokbok när hon bakat. 
 
Pratar du med föräldrar/kompisar om det du läser? 
Nej!  
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Frågan ej ställd på detta sätt men på frågan vad man har böcker till svarar hon: ”jag 
tycker att (paus) när man ska lära sig och läsa.” 
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5.8.2 Analys 
Status: 
Det märktes tydligt att Shanaz var stolt över att hon läste en kapitelbok själv hemma och 
att hennes pappa läste ”tjocka” böcker. Familjen har böcker i en hylla och föräldrarna 
uppmanar henne att läsa. Någon samling kring böcker i form av högläsning förekommer 
inte hemma men det kan ha sin förklaring i att de har fyra barn mellan 8 år och 9 måna-
der, vilket kan ge lite utrymme och möjlighet för sådana aktiviteter. Vi uppfattar dock 
att Shanaz vet och beskriver att de vuxna omkring henne ger böcker och läsning status. 
Däremot är det inte så i Shanaz sociala sammanhang i hennes egen ålder. Något vi tol-
kar utifrån att hon aldrig får eller ger bort böcker eller talar vare sig med kompisar eller 
föräldrar om böckers innehåll. 
 
Förhållningssätt:  
Shanaz var svår att intervjua på det viset att hon var tillbakadragen och bestämd samti-
digt, hon kunde ge ett snabbt svar som man som intervjuare kände var oövertänkt och 
ett sätt att skynda vidare. Hon lade sällan själv ut texten eller framhävde sin åsikt på 
något sätt. Därmed känns de jakande svaren något osäkra eftersom de följer minsta mot-
ståndets lag. Då blir de nekande svaren och det hon uttrycker på eget initiativ desto mer 
talande. På det sättet framkom hennes personliga förhållande till indianflickan Pocahon-
tas (en Walt Disney figur). Hon pratade inte med någon annan om boken men hon tänk-
te på den. Shanaz uppfattar inte att föräldrarna föredrar något språk framför det andra. 
Även läraren visar Shanaz att båda språken är lika viktiga att kunna läsa på, däremot 
säger Shanaz själv att det är viktigare ”bättre” att läsa på arabiska för då lär hon sig mer. 
Hon frågar aldrig efter böcker i skolbiblioteket utan går själv och letar. Här är svårt att 
tolka och bedöma kanske är hon så beslutsam som hon ger sken av vilket skulle kunna 
innebära att hon vet vad hon vill låna och letar tills hon hittar boken.  
 
Hon är hur som helst medveten om böckers betydelse och stolt över sin läsförmåga i 
”tjocka” böcker även om hon ser läsning mer som målet än medlet för kunskapsinhämt-
ning. 
 
Förmåga:  
Hon kan läsa på arabiska men säger att hon läser bättre på svenska. Hon känner inte 
igen sig i berättelser säger hon och förhåller sig mycket avvaktande när vi fö rsöker fråga 
och dra exempel ur händelser i texten som hon skulle kunna känna igen. Hon kommuni-
cerar heller inte innehållet i böcker med vare sig föräldrar eller kamrater. 
 
Bokanvändning:  
Shanaz verkar ha en mycket konkret inställning till bokanvändning, man ska lära sig 
läsa med dem helt enkelt. Därför säger hon sig låna mer arabiska än svenska böcker 
vilket känns som ett motsägelsefullt svar i förhållande till hela samtalet. Hon säger sam-
tidigt att hon gillar att läsa ”hemma, på skolan och överallt” så något mer än pur lästrä-
ning ger nog hennes läsning även om hon inte kan uttrycka det så tydligt. Eftersom hon 
är för ung för att ha lärt sig söka titlar i bibliotekets katalog är det naturligt att hon ögnar 
igenom hyllorna, särskilt när hon är lite inåtvänd eller blyg så är det heller inte självklart 
att fråga bibliotekarien. 
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5.9 Nursen 11 år,. 
En intervju om 30 minuter.  
Nursen utstrålar självförtroende och har en stark boning i sig själv. Hon berättar att hon 
har läst de böcker hon har hemma en tre, fyra gånger var. Hon säger att hon inte har så 
jättemånga böcker och att de flesta är på svenska, några är på engelska och en är på ara-
biska. Hon uppskattar att hon har ungefär tjugo böcker som är hennes egna. Nursen för-
varar sina böcker i en hylla. Hennes pappa arbetar extra som städare och han brukar få 
böcker av damerna han städar hos till Nursen. Hon säger att hon alltid läser dem också, 
även om det inte är hennes ”typ av böcker” för att hon tycker om att läsa. Hennes för-
äldrar och syskon läser också. Däremot har de slutat läsa högt för Nursen, de tycker att 
hon läser bättre själv nu. Nursen brukar få böcker i present av sina föräldrar och hon 
brukar ge bort böcker också, mest till sin lillebror och till Sarah som är hennes bästa 
vän.  
 
Nursen brukar låna böcker i skolbiblioteket och på stadsbiblioteket när hon inte har nå-
got att läsa hemma. Hon berättar att hon just nu har en Bertbok hemma som hon tycker 
mycket om. Däremot lånar hon aldrig böcker på arabiska. Hon berättar att i svenska 
ligger hon på LUS 18 A medan på arabiska läser hon som en förstaklassare. Hennes 
pappa vill att hon ska prata arabiska när hon är hemma och gillar inte riktigt att hon pra-
tar svenska med sin lillebror. Det är vik tigt med arabiskan så att hon kan prata med släk-
ten i Jordanien. ”Dom vet att vi inte är så jättebra på arabiska så dom tar det lite lugnt 
och pratar mer palestinska…..dom pratar mer, alltså som en countrydialekt fast på jor-
danska.” Hon säger att jordanska och palestinska är lika, att det bara är några ord och 
dialekten som skiljer. Hennes äldre syskon är bättre på arabiska än svenska, Nursen 
pratar bra men läser sämre och hennes lillebror pratar mest svenska. Nursen tittar på 
arabisk TV och lyssnar på en del arabisk musik. Nursen tycker det är lätt att hitta böcker 
som hon vill läsa i skolbiblioteket. Hon letar både i katalogen och i hyllorna. 
 
Nursens föräldrar är måna om att hon ska läsa mycket för att kunna skaffa sig en bra 
utbildning. De uppmanar dottern att läsa mycket och att göra sina läxor. Nursen, som ett 
par dagar efter intervjun reste till Jordanien, tyckte det skulle bli bra att i ett par måna-
der vara tvingad att bara prata arabiska med släkten där. På frågan vad hennes lärare 
tycker är viktigast, arabiska eller svenska svarar Nursen: ”svenska eftersom arabiska 
kommer jag ändå inte att ha någon användning för om jag fortsätter att bo i Sverige.” 
Nursen resonerar att det är bra att kunna arabiska för då förstår man språken i alla arab-
länder. Hon har ambitionen att bli riktigt bra i engelska också. Det kan hon ha nytta av 
när hon utbildat sig till advokat vilket är hennes yrkesmässiga mål. 
 
Nursen svarar att ”kunskap är nyckeln till ett bättre liv” på frågan varför hon läser över-
huvudtaget. Hon tycker att hon har mycket nytta av det hon läser.  Att hon läser bra på 
svenska gör det lättare för henne att bli bra på engelska t ex. Hon tycker att hon lär sig 
att stava bättre genom sin läsning också, förutom att det är underhållande. Bert tycker 
hon mycket om, ”han ser världen på ett roligt sätt”. Hon tycker att hon lär sig mycket av 
Bert, ”fast man förstår egentligen inte att man lär sig”.  Nursen säger att hon blir van-
sinnig om hon inte har något att läsa. Då letar hon på Internet efter något att läsa eller 
läser husannonser i tidningen. 
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Hon brukar prata med sin vän Sarah om böcker som hon har läst. De pratar böcker när 
de träffas och ibland chattar de om böcker. Ibland pratar hon med sina föräldrar om 
böcker men hon känner inte att hon får någon respons av dem. ”Alltså dom är inte såna, 
dom snackar inte om böcker. Alltså dom diskuterar inte böcker eller samhället.” Där-
emot brukar Nursen hjälpa sina föräldrar med deras läxor och annat såsom att skriva 
brev till försäkringskassan.  
 
Nursen väljer en bok för att hon är nyfiken på vad den ska handla om. Sedan fortsätter 
hon att läsa böcker av samma sort tills hon ”tar sig en ny smak” och börjar läsa andra 
böcker. Vissa böcker omvärderar hon efterhand, Michelle Magorians God natt Mr Tom 
t ex som Nursen tyckte var tråkig från början men som hon sedan tyckte mycket om. 
Nursen spekulerar i om hon egentligen gillar alla böcker i skolbiblioteket fast hon inte 
vet om det! Hon säger att hon tycker arabiskan är svår att läsa för det är skrivet på språ-
ket ”fos-ha” vilket Nursen jämför med rikssvenska. Hon menar att om hon hade fått läsa 
på jordanska så hade hon förstått men nu förstår hon inte för skriftspråket är så gam-
meldags. 
 
5.9.1 Sammanfattning av kärnfrågor 
Hur många böcker har ni hemma? 
Nursen uppskattar att hon har ungefär tjugo egna böcker hemma. 
 
På vilket språk? 
De flesta är på svenska, några är på engelska och en är på arabiska. 
 
Hur förvaras de? 
I en hylla. 
 
Brukar du få/ge böcker i present? 
Nursen brukar både få och ge bort böcker i present. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Nursen läser mycket bra på svenska (LUS 18 A) och säger själv att hon läser som en 
förstaklassare på arabiska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Nursen letar i hyllorna och i katalogen. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Föräldrarna tycker att det är viktigt med svenskan och med arabiskan. 
 
Varför? 
Svenskan är nödvändig för att Nursen skall kunna göra en bra yrkeskarriär. Arabiskan är 
nödvändig för att hon skall kunna prata med släkten i Jordanien. 
 
Vad tycker du? 
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Nursen tycker att svenskan är viktig om hon ska bo i Sverige. Arabiskan pratas i alla 
arabländer och är en tillgång att kunna. Dessutom vill hon ju prata med sina släktingar. 
Nursen betonar även värdet av att kunna en bra engelska. 
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Svenska tror Nursen. 
 
Varför? 
För att svenska är det språk man behöver kunna för att bo och arbeta i Sverige. 
 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du 
inte vet något om? 
Nursen väljer att läsa en bok för att hon är nyfiken på vad den handlar om. 
 
Pratar du med kompisar/föräldrar om det du läser? 
Nursen pratar mycket om böcker med sin vän Sarah. Hon pratar inte så mycket om vad 
hon läser med sina föräldrar. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Ja, det tycker hon. 
 
Vad då? 
Hon har lättare att lära sig engelska om hon är bra på att läsa svenska, hon stavar bättre 
och hon lär sig olika sätt att se på världen. Olsson/Jacobsons Bert har sitt sätt och hon 
har sitt sätt! 
 
5.9.2 Analys 
Status 
För Nursen har böcker och läsning en hög status. Hon tror att ”kunskap är nyckeln till 
ett bättre liv” som hon uttrycker det. Det krävs goda kunskaper i svenska och engelska 
för att utbilda sig till advokat, vilket hon är tydligt medveten om. Hennes föräldrar är 
mycket måna om att dottern sköter skolarbetet och de är mycket stolta över hennes fina 
resultat. De uppmanar henne ofta att läsa och de ber henne också om hjälp eftersom hon 
har en bättre svenska är sina föräldrar. Hon har anammat den svenska kulturen på det 
viset att hon både ger bort och får böcker i present. Läsningen är en viktig del av Nur-
sens liv, inte bara som redskap mot ett bra arbete utan också som lust och glädje. Hon 
pratar gärna böcker med sin väninna och berättar om det på ett lustfyllt sätt.  
 
Att läsa arabiska böcker tycker Nursen är svårt vilket medför att hon ger denna litteratur 
en lägre status än den svenska. Hon förklarar det arabiska skriftspråket och alfabetet för 
intervjuaren för att hon skall förstå hur svårt det är att läsa. Nursen talar jordanska obe-
hindrat med sin familj och släkt men läser enligt henne själv som en förstaklassare. 
Hennes drivkraft att lära sig att läsa bättre på arabiska verkar inte vara så stark. Det vik-
tiga för henne är att hon kan kommunicera med andra araber vilket hon redan kan.  Nur-
sen tror att hennes lärare tycker det är viktigast med svenska eftersom det är ett krav om 
man skall kunna fungera i det svenska samhället.  
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Det är tydligt att Nursen har ett ben i den svenska kulturen och ett i den arabiska. Att 
svenskan har en hög status i hemmet förstärker dess ställning. Pappan vill att barnen 
skall prata arabiska hemma men det finns inget krav på läsning annat än modersmåls-
läxorna. Alla Nursens böcker är på svenska och engelska och bara en på arabiska. När 
mamman köper böcker åt dottern är dessa på svenska. 
 
Förhållningssätt 
Nursen har ett naturligt och avslappnat förhållningssätt till böcker. Hon upplever inget 
tvång från skolan att läsa utan har en inre drivkraft själv. Hon har inga problem med att 
hitta böcker i skolbiblioteket. Metoden hon använder är både katalogen på datorn och 
hyllskummning. Hon väljer böcker för att hon är nyfiken på handlingen. Nursen är en-
vis, om hon uppfattar en bok som tråkig i början försöker hon ändå läsa ut den. Ibland 
tycker hon mycket om den och vill ha fler av samma typ. Hon reflekterar över vad hon 
lär sig när hon läser och nämner att hon funderar över hur personerna uppfattar världen 
jämfört med henne själv men också mer praktiska saker som att hon lär sig stava bättre. 
Ofta pratar hon böcker med sin vän Sarah som också tycker om att läsa. Nursen har ett 
glatt och intresserat förhållningssätt till den svenska litteraturen men ett mer svalt till 
den arabiska. Hon läser bara mycket enkel arabisk text vilket inte är tillräckligt stimule-
rande. Hon saknar en riktigt stark drivkraft att bli en bättre läsare på arabiska. Detta 
påverkas av föräldrarnas och skolans förhållningssätt kombinerat med hennes egen in-
sikt att arabiskan är mindre viktigt om hon stannar i Sverige.  
 
Förmåga 
Nursen har en god förmåga att berätta och reflektera över innehållet i böcker som hon 
har läst. Hon kan tränga in i figurerna och känna igen sig själv i olika situationer. Nur-
sen tycker om bokfigurer som tar ställning och som vågar försvara svagare personer. 
Det är så hon ser på sig själv, hon vågar säga vad hon tycker och vågar försvara perso-
ner hon tycker om. Nursen är öppen för olika slags litteratur och väljer böcker av ny-
fikenhet. Hon diskuterar gärna innehållet med sin kompis.  
 
Nursens förmåga att läsa på arabiska är mycket svagare vilket gör att hon inte alls har 
samma engagemang i den litteraturen. Hon diskuterar inte arabiska böcker med någon 
för hon läser bara i samband med modersmålsundervisningen. Denna är inte baserad på 
skönlitteratur. 
 
Bokanvändning 
Nursen är mycket nyfiken och lånar böcker både på stadsbiblioteket och på skolbiblio-
teket. Hon använder böckerna i två syften. Dels av lust dels för att hon är medveten om 
att läsningen öppnar en massa dörrar för henne i framtiden. Nursen är mycket ambitiös 
och hon vet att läsningen är ett krav för att hon skall nå sitt mål att bli advokat.  
 

5.10 Sarah 11 år. 
En intervju om 15 minuter. 
Sarah är lite blyg men ändå ganska frimodig. Hon berättar stolt att hon sedan fem må-
nader tillbaka håller på att skriva en egen bok.  
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Sarah säger att hon har många böcker hemma. Intervjuaren undrar hur många och får 
svaret att det är femton stycken. Alla böckerna är på svenska utom två som är på arabis-
ka. Sarah förvarar sina böcker i ett skåp på sitt rum. Hon berättar att föräldrarna är skil-
da och att hon bor hos sin mamma. Hennes mamma brukar läsa själv men hennes pappa 
läser inte. Ingen av föräldrarna läser högt för Sarah eller hennes syskon. De brukar inte 
heller uppmana barnen att läsa. Sarah säger att hon önskar sig och att hon får böcker i 
present. Däremot brukar hon inte själv ge bort böcker.  
 
Sarah läser helst på svenska och bara lite på arabiska. Hon tycker det är svårt att läsa på 
arabiska och försöker förklara för intervjuaren: ” Språket är inte likt…som mitt språk. 
Det låter annorlunda, det är skrivet annorlunda.” Sarah kommer från Irak och Palestina. 
”Man snackar olika, men man förstår varandra.” 
 
Hon lånar mycket böcker både från stadsbiblioteket och från skolbiblioteket men bara 
på svenska. När hon ska leta efter en bok i skolbiblioteket använder hon antingen kata-
logen eller så letar hon direkt i hyllorna. Hon tycker inte att det är svårt att leta i den 
datoriserade katalogen. 
 
Sarah tror att hennes föräldrar tycker att det är lika viktigt att hon kan arabiska som att 
hon kan svenska. Hon motiverar detta med att hon ska kunna svenska för att hon bor i 
Sverige och att hon ska kunna arabiska för att hon är arab. Däremot tror hon att hennes 
klasslärare tycker att det är viktigast att hon kan svenska för att ”hon är ju svensklärare”. 
 
Sarah brukar inte prata med sina föräldrar om det hon har läst men däremot pratar hon 
med sin bästa vän Nursen. Vännerna brukar också ge varandra boktips via chatten. Sa-
rah säger att hon brukar bli nyfiken på att läsa en bok genom att läsa baksidestexten och 
titta på omslaget. Boktipsen från väninnan Nursen väger också tungt.  
 
När intervjuaren undrar om det känns som om hon lär sig något när hon läser svarar hon 
att hon lär sig att läsa bättre. Hon tycker inte att brukar känna igen sig själv i den skön-
litteratur hon läser.  
 
5.10.1 Sammanfattning av kärnfrågorna 
Hur många böcker har ni hemma? 
Sarah säger att hon har femton böcker hemma. 
 
På vilket språk? 
Alla utom två är på svenska. 
 
Hur förvaras de? 
Sarah förvarar böckerna i ett skåp på sitt rum. 
 
Brukar du få/ge böcker i present? 
Hon brukar få böcker i present men inte ge bort. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Sarah läser helst på svenska hon tycker det är svårt att läsa på arabiska. 
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Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Sarah letar både i katalogen och i hyllorna. Hon läser på baksidan av boken och tittar på 
omslaget.  
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Hon tror att föräldrarna tycker att det är lika viktigt med arabiska som svenska. 
 
Varför? 
Svenska för att hon bor i Sverige och arabiska för att hon är arab. 
 
Vad tycker du? 
Sarah håller med sina föräldrar om att båda språken är viktiga. 
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Hon tror att hennes lärare tycker att svenskan är viktigast. 
 
Varför? 
”Hon är ju svensklärare.” 
 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du 
inte vet något om? 
Sarah väljer att läsa en bok för att hon är nyfiken. 
 
Pratar du med kompisar/föräldrar om det du läser? 
Sarah pratar mycket om böcker med sin bästa vän men inte med sina föräldrar. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Ja, det tycker Sarah. 
 
Vadå? 
Hon lär sig att läsa bättre. 
 
5.10.2 Analys 
Status 
Böckerna verkar inte ha någon högre status hemma hos Sarah. Föräldrarna läser inte 
högt för sina barn och de har inte placerat böckerna synligt för besökare. Det verkar som 
att Sarah ger böckerna en högre status än vad hennes föräldrar gör. Hon och Nursen 
pratar böcker, både virtuellt via chatten och när de träffas. De går gemensamt ner till 
stadsbiblioteket och lånar böcker där. För väninnan Nursen har böckerna en hög status 
vilket påverkar Sarah.  
 
Arabiskan är lika viktig som svenskan tycker Sarah. Det kan tyckas märkligt att hon inte 
läser på arabiska i någon större utsträckning. Endast två böcker hemma är skrivna på 
arabiska. Sarah tror att svenska språket är det viktiga för hennes klasslärare vilket indi-
rekt kan ge  arabiskan en lägre status.  
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Förhållningssätt 
Sarah ger ett intryck av att ha ett positivt förhållningssätt till böcker, läsning och biblio-
tek. Hon uttrycker att hon tycker om att gå både till stadsbiblioteket och till skolbiblio-
teket. I skolbiblioteket har hon inga problem med att hitta böcker som hon är intresserad 
av att läsa. Hon använder dels katalogen och dels skummar hon i hyllorna. Hennes in-
tresse av att läsa arabiska böcker är ljumt och verkar begränsa sig till modersmålsunder-
viningen. Sarah säger att det känns annorlunda när hon läser på arabiska och att hon inte 
förstår så mycket. Hon har läst Alfons Åbergböcker på båda språken och menar att det 
händer andra saker i den arabiska boken. Intervjuaren tolkar det som en bristande för-
måga att läsa arabiska. Detta genererar också ett ljummare förhållningssätt till den litte-
raturen. 
 
Sarah har inte reflekterat så mycket över vad hon lär sig när hon läser. Hon menar att 
det viktiga är att hon blir en bättre läsare. Att man skulle lära sig om känslor och om 
relationer genom skönlitteratur har hon inte direkt funderat över. Hennes favoritböcker 
är Suneböckerna som hon tycker är roliga. Däremot tycker hon inte att hon känner igen 
sig i dem eller i olika situationer. Hon har dock inga djupare funderingar över innehåll 
eller personer. Detta kan bero på att personerna i Sune inte är tillräckligt bra beskrivna 
eller att Sarah inte är en tillräckligt bra läsare för att reflektera ordentligt över innehållet 
eller helt enkelt att Sunes värld ligger långt ifrån Sarahs och är svår att identifiera sig 
med. Som tur är påverkar inte detta hennes förhållningssätt till böcker negativt utan hon 
har mycket läslust och ett positivt förhållningssätt till läsning. 
 
Förmåga 
Sarah läser nästan enbart på svenska. Hennes läsförmåga på arabiska är inte speciellt 
stor. Hon pratar inte med sina föräldrar om böcker som hon har läst men däremot med 
sin väninna Nursen. Att Sarah diskuterar böcker både muntligt och skriftligt med sin 
väninna stimulerar säkert hennes vidare läsutveckling. Hur hennes förmåga att uttrycka 
sig i dessa samtal ser ut vet intervjuaren inte men Sarah är mycket positiv till dessa 
bokdiskussioner. Hon är också stolt över att hon håller på att skriva en egen bok vilket 
visar en glädje och vilja i att uttrycka sig. 
 
Sarahs förmåga att reflektera över innehållet i böckerna hon läst behöver tränas upp. 
Intervjuaren upplever att hon tar sig igenom texten i böckerna på ett grunt sätt, utan att 
närmare tänka efter. Detta kan bero på att hon saknar nyanser i svenskan eller att hon är 
ovan att tala om sådant eller att denna lästeknik helt enkelt passar henne. Hon tycker om 
Sune och har lust att läsa fler böcker om honom.  
 
Bokanvändning 
Sarah använder böckerna för att hon tycker det är roligt. Hon delar sina läsupplevelser 
med sin väninna, dessa två verkar driva varandra vidare mot nya titlar! Sarah pratar inte 
med sina föräldrar om det hon läser, vilket kan bero på att mamman inte är så bra på 
svenska. Att Sarah nästan inte läser alls på arabiska gör att hon inte är så intresserad av 
litteraturen på sitt hemspråk. Hon använder både stadsbiblioteket och skolbiblioteket 
utan större problem och verkar hitta de böcker hon letar efter.  
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5.11 Ali 11 år. 
En intervju om 13 minuter. 
Ali berättar att han inte har speciellt många böcker hemma, kanske en sju, åtta stycken. 
Alla hans böcker är på svenska och han förvarar dem i en hylla på sitt rum. Det händer 
att hans föräldrar sitter och läser, men då läser de arabiska böcker. Ali säger att han 
tycker om att läsa och att han ibland sitter i sin säng och läser innan han ska sova. Där-
emot är det ingen som läser högt för honom. När han var yngre hände det att hans äldre 
syskon läste för honom. Det händer att Ali får böcker i present, även om han inte önskar 
sig någon. När han själv går bort ger han inte böcker i present utan andra saker.  
 
Ali säger att han brukar låna böcker på skolbiblioteket men bara svenska böcker. Det 
beror på att han inte kan läsa på arabiska, däremot pratar han arabiska hemma. När han 
skall hitta en bok i biblioteket letar han i hyllorna om han vet författarens namn eller 
titeln på boken. Annars frågar han bibliotekarien, ibland går han in i katalogen och tit-
tar.  
 
Trots att inte Ali kan läsa på arabiska tror han att hans föräldrar tycker att det är lika 
viktigt med svenska som med arabiska. Han säger att hans äldre syskon kan läsa på ara-
biska men att dom hellre läser på svenska. Ali tror att hans klasslärare tycker att det är 
viktigast med svenska i skolan för att det är en svensk skola men att hon tycker att det är 
viktigt att han pratar arabiska hemma.  
 
Ali tror att man läser för att man behöver kunna läsa och för att det är roligt. Hans abso-
luta favoritböcker är alla skrivna av Henning Mankell: Hugget och sprickan, Fotogra-
fens död och Mannen på stranden. (Samtliga bearbetade av Lätt o Läsaförlaget, inter-
vjuarens kommentar). Han tycker bäst om att läsa deckare, Suneböckerna tycker han 
inte alls om.  
 
Ali brukar prata med sina kompisar om det han har läst när klassen arbetar i läsgrupper. 
Då ger de även boktips till varandra. Han brukar också prata med sina föräldrar om 
Henning Mankell. Föräldrarna vet inte vem Mankell är så Ali har berättat. Han säger att 
han känner igen sig i Mankells deckare och att han vill arbeta som polis när han blir 
stor. 
 
Han väljer en bok för att han är intresserad av deckare och poliser. Han började med 
Hugget och sprickan och så fortsatte han med de andra Mankellböckerna. Ali tror att 
böckerna kan lära honom hur man kan känna inför olika situationer.  
 
 
5.11.1 Sammanfattning av kärnfrågorna 
Hur många böcker har ni hemma? 
Ali har sju, åtta böcker. 
 
På vilket språk? 
Böckerna är på svenska 
 
Hur förvaras de? 
Ali har sina böcker i en hylla. 
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Brukar du få/ge böcker i present? 
Han brukar få böcker i present men han ger inte själv bort böcker. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Ali läser enbart på svenska, han kan inte läsa på arabiska. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Ali letar i hyllorna om han vet titel eller författare. Annars tittar han i katalogen eller 
frågar bibliotekarien. 
 
Tror du att dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller vikti-
gare på arabiska? 
Han tror att hans föräldrar tycker att båda språken är lika viktiga. 
 
Varför? 
- 
 
Vad tycker du? 
Ali tycker som sina föräldrar. 
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? 
Ali tror att hans klasslärare tycker att båda språken är viktiga. 
 
Varför? 
Han tror att läraren tycker att det är viktigast med svenska i skolan för att det är en 
svensk skola men att hon tycker det är viktigt att han pratar arabiska hemma. 
 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du 
inte vet något om? 
Ali väljer en bok för att han är nyfiken, han är intresserad av deckare och poliser. 
 
Pratar du med kompisar/föräldrar om det du läser? 
Han pratar med sina klasskamrater om böcker när de arbetar med läsgrupper i skolan. 
Ali berättar också för sina föräldrar om böcker han läser. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? 
Ja, det tror Ali. 
 
Vad då? 
Man kan lära sig om hur man själv skulle känna i olika situationer.  
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5.11.2 Analys 
Status 
Ali har ett innerligt och engagerat förhållande till Henning Mankells deckare. Han be-
rättar inlevelsefullt om vad som händer i dem och säger att han skulle gärna vilja bli 
polis när han blir stor. Dessutom har han skrivit till Henning Mankell och bett honom 
komma och besöka X-skolan. Deckare har en hög status för honom men han brinner 
inte för böcker och läsning rent generellt. Han har ett fåtal böcker hemma i en hylla, 
varav samtliga är på svenska.  
 
Ali diskuterar böcker i organiserad form i klassrummet men inte privat med sina vänner. 
Han berättar för sina föräldrar om deckarna han har läst men det är osäkert hur mycket 
respons han får. Föräldrarna lägger dock vikt vid sonens läsning och ger honom böcker i 
present. Själv ger han aldrig bort böcker när han går på kalas. Både hans föräldrar och 
klasslärare tycker att arabiskan är lika viktig som svenskan enligt Ali. Själv verkar han 
inte ledsen över att han inte kan läsa på arabiska alls. Han pratar arabiska hemma och 
verkar inte ifrågasätta sin obefintliga läsförmåga. Detta säger oss något om statusen han 
ger den arabiska litteraturen.  
 
Förhållningssätt 
Ali har inga problem med att hitta böcker i skolbiblioteket. Han är mycket målmedveten 
och hittar sina deckare genom att leta i hyllorna om han vet titel eller författare, titta i 
katalogen eller fråga bibliotekarien. Han uttrycker också att han tycker om att besöka 
skolbiblioteket men att han skulle vilja att det fanns fler lättlästa Mankellböcker i bok-
beståndet. Ali lever sig in i deckarhandlingen men verkar begränsa sina bokdiskussioner 
till lektioner och hemmet. På rasterna spelar han fotboll. Detta kan tolkas som att lä s-
ning är något han ska göra för att klassläraren kräver detta av honom. Mankell diskute-
ras på lektionerna och det är inte fråga om ren lustläsning här. Intervjuaren tolkar Alis 
förhållningssätt till läsning som ganska ljumt i allt utom vad gäller Mankells deckare. 
Förhoppningsvis kan dessa böcker leda honom vidare mot nya roliga läsupplevelser.  
 
Förmåga 
Ali har en god förmåga att berätta om innehållet i deckarna som han har läst. Han re-
flekterar över hur personerna i boken känner sig i olika situationer och tänker lite djupa-
re än bara på själva handlingen. Intresset för andra böcker än deckare är denna vår i 
princip obefintligt.  Han saknar helt förmåga att läsa på arabiska men detta verkar inte 
bekymra honom nämnvärt.  
 
Bokanvändning 
Ali använder böcker i en tämligen organiserad form. Han är ålagd att låna en lådbok 
vilket han gör i skolbiblioteket. Denna läser han sedan i skolan och om han tycker om 
den även hemma. Han pratar och skriver ibland om vad boken handlade om och vad han 
tyckte om den. Däremot verkar han inte använda böcker som ett intresse, han gör andra 
saker när han är ledig än att läsa. Hemma har han några få böcker på svenska. Han säger 
att föräldrarna läser arabiska böcker men ifrågasätter inte att han själv inte kan läsa på 
arabiska.  
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5.12 Hussein 11 år. 
En intervju om 10 minuter. 
Hussein ger vid intervjun ett intryck av osäkerhet och dåligt självförtroende. Han flack-
ar med blicken under intervjun och svarar mycket kortfattat på frågorna. Hussein har 
svårt att förklara vad han menar och hur han känner. Intervjuaren berättar om uppsatsen 
och att allt han säger kommer att vara anonymiserat. Hussein har svårt att förstå varför 
inte alla ska få läsa vad just han säger.  
 
Intervjuaren undrar om Hussein har några böcker hemma, på vilket språk de är och hur 
de förvaras. Han svarar att han har cirka sju stycken böcker hemma, varav några är på 
svenska och några på arabiska. Dessa förvarar han i en låda i sitt rum. Hussein berättar 
vidare att ibland läser hans pappa högt för honom och hans syskon.  
 
Intervjuaren frågar vidare om Hussein brukar få några böcker i present. Han svarar att 
det får han ibland och att det är mamma och pappa som ger honom dem. På frågan om 
han önskar sig böcker när han fyller år nickar han. Hussein möter inte intervjuarens 
blick utan tittar ner i golvet när han svarar. Intervjuaren får en känsla av att han svarar 
som han tror att hon vill att han ska svara. På frågan om han brukar ge bort böcker när 
han går på kalas svarar han ”Man har dom hemma”. Hussein tror här att intervjuaren 
menar att han ska ta böcker hemifrån som han eventuellt har fått och ge bort i present. 
Denna typ av språkförbistring förekommer på flera ställen i intervjun. Hussein smackar 
nekande när intervjuaren förklarat frågan för honom. Smackningen tolkar intervjuaren 
som ”det är väl klart att jag köper andra saker”. 
 
Hussein säger att han inte brukar låna böcker i skolbiblioteket utan bara fotbollstidning-
ar. Skolbiblioteket prenumererar på tidningarna Goal, Offside och Sportmagasinet. Hus-
sein säger att han bara har läst i en av tidningarna. Han säger vidare att det händer att 
han lånar böcker på arabiska men han vet inte vad de heter eller vad de handlar om. Han 
tycker det är svårt att läsa på arabiska och föredrar att läsa på svenska. Skolbiblioteket 
är det bibliotek som Hussein använder. Han går inte till Stadsbiblioteket och har slutat 
låna på bokbussen som stannar i stadsdelen. 
 
På frågan hur han hittar böckerna i skolbiblioteket svarar Hussein att han letar både i 
hyllorna och i bibliotekskatalogen i datorn. Alla barn fr o m tredje klass har gått en kurs 
hos bibliotekarien och lärt sig söka i den elektroniska katalogen. Hussein har lånat Jörn 
Jensens böcker om Kasper som spelar fotboll. Dessa har Bo Sundblad LUSat till 12-13. 
Att han tidigare sagt att han bara lånar tidningar är glömt, alternativt är tidningar de se-
naste han lånade. 
 
Hussein tror att hans föräldrar tycker att det är lika viktigt att han läser på arabiska som 
på svenska. Däremot tror han att hans lärare tycker att svenskan är viktigast för att det är 
en svensk skola han går i. På frågan varför man läser överhuvudtaget svarar han att det 
är ”för att lära sig”. Intervjuaren frågar om han någon gång har använt en bok. Hussein 
svarar att det har han, han har lagt den i lådan och sedan har han läst den nästa dag. Up-
penbarligen förstår han inte ordet ”använt” här. Intervjuaren förklarar och då förnekar 
han att han har haft användning av någon bok.  
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Hans favoritbok är tidningar om Ronaldino. Husseins kompisar läser också Goal och 
ibland brukar de prata om artiklarna de har läst. Det händer också att han pratar med sin 
mamma om det han har läst.  
 
Hussein förstår inte alls vad intervjuaren menar när hon frågar om han kan känna igen 
sig i någon bok han har läst. Han säger att han kan det, att ”han tänker lite så” men kan 
inte förklara hur han menar. På frågan varför han väljer att läsa en bok svarar han att 
han är nyfiken. Då ordet nyfiken förekom i intervjuarens fråga är det tveksamt om detta 
svar är korrekt. Liknande tveksamheter uppstår när hon frågar om det känns som om 
han lär sig något när han läser. Han svarar ”många saker” men kan inte exemplifiera.  
Hussein berättar att han tänker på arabiska hela tiden och att han bara pratar arabiska 
hemma. Kanske är hans svenska ordförråd för litet för att rymma ord som t ex nyfiken 
och använda. Denna språkförbistring kan vara del av den allmänna osäkerhet som präg-
lar intervjun med Hussein, hans svar känns osäkra och är därmed svåra att tolka. Pro-
blem av detta slag är dock svårt att undvika utan tolk. 
 
Slutligen säger Hussein att han tycker att skolbiblioteket är bra för att man kan låna 
böcker där. På frågan om det saknas något speciellt i mediebeståndet svarar han fo t-
bollstidningar på arabiska. 
 
5.12.1 Sammanfattning av kärnfrågorna 
Hur många böcker har ni hemma? 
Ungefär sju stycken. 
 
På vilket språk? 
Arabiska och svenska. 
 
Hur förvaras de? 
I en låda i mitt rum. 
 
Brukar du få/ge böcker i present? 
Brukar få böcker ibland. Ger aldrig själv bort böcker. 
 
Läser du både på arabiska och svenska? 
Läser både på arabiska och svenska men tycker att svenska är lättare. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
Letar i hyllorna och på datorn. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? Varför? Vad tycker du? 
Föräldrarna tycker att båda språken är lika viktiga. 
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska? Varför? 
Hussein tror att läraren tycker att det är viktigast med svenska för att man ska lära sig 
och för att det är en svensk skola. 
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Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du 
inte vet något om? 
Han läser en bok för att han är nyfiken. 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? Vad då? 
Ja, många saker men kan inte nämna något exempel. 
 
Pratar du med kompisar och föräldrar om det du läser? 
Han pratar med kompisar och ibland med mamma om det han har läst. 
 
5.12.2 Analys 
Status 
Det är svårt att komma underfund med vilket värde böckerna har för Hussein därför att 
han har svårt att verbalisera vad han menar. Han äger ungefär sju böcker, några är på 
svenska och några är på arabiska. Böckerna förvarar han i en låda på sitt rum, de är så-
ledes inte synliga för besökare. Detta tyder på att böckerna inte har någon högre status 
för honom. Hussein kommenterar inte placeringen av böcker så för honom är det inte 
konstigt att ha dem i en låda. Vad som är motsägelsefullt med tanke på att bokinnehavet 
inte verkar ha så hög status är att Hussein säger att han ibland får böcker i present av 
sina föräldrar. Detta tyder på att hans mamma och pappa anser böcker vara så pass vik-
tiga att de väljer att ge honom litteratur. Hussein säger att han önskar sig böcker när han 
fyller år. Däremot kan han inte tänka sig att ge bort böcker själv. Det är möjligt att Hus-
sein här svarar på ett sätt som han tror att intervjuaren förväntar sig. När frågan diskute-
ras under intervjun tittar han ner i golvet och ger ett nervöst och osäkert intryck. 
 
Hussein säger att han mest läser fotbollstidningar och att han brukar prata med kompisar 
om artiklar han läst i tidningarna. Ibland pratar han med sin mamma om det han har läst. 
Här tolkar intervjuaren det som att läsningen har olika status. Han pratar med sin mam-
ma om läsläxan som han får i skolan av sin modersmålslärare och av sin klasslärare. Här 
har läsningen syftet att han skall lära sig något. När han pratar med sina kamrater om 
fotboll och om tidningen Goal så handlar det mer om lustläsning. Hussein är mycket 
fotbollsintresserad men att han lär sig mer om sitt intresse via läsningen har han inte 
reflekterat över. Att diskutera innehåll i en skönlitterär bok han inte själv har valt är en 
plikt medan att läsa om fotbollsstjärnorna är ett nöje. Intervjuaren tror att läsningen här 
har helt olika syften och att statusen är högre vad gäller Goal även om han bara läser 
bilder och bildtexter. 
 
Hussein tror att hans föräldrar anser det vara lika viktigt att han läser på arabiska som på 
svenska. Detta styrks av att böckerna hemma är på båda språken. Han har en stor för-
förståelse på arabiska som stärks när han läser arabiska böcker. Däremot tror han att 
hans lärare tycker det är viktigast att han läser på svenska för att han går i en svensk 
skola. Hans lärare är svenska så hon har kanske svårt att fullt ut bemöta hans arabiska 
förförståelse vilket gör att svenskan automatiskt får en högre status i den klass han går i. 
Att gå från klassen till modersmålslektionerna är inte populärt vilket förstärker intrycket 
av arabiskans lägre ställning i klassrumssituationen. 
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Förhållningssätt 
Hussein lånar gärna fotbollstidningar i skolbiblioteket. Intervjuaren vet tack vare att hon 
arbetar som bibliotekarie och har mött Hussein i biblioteket många gånger, att han ock-
så lånar böcker. Eleverna i klassen är ålagda av sin lärare att ha en bok i sin låda i klass-
rummet, en ”lådbok”. Dessa böcker läser barnen i varje morgon och ibland även vid 
andra tillfällen. Då skolan utgår från lärande genom skönlitteratur är dessa lån inte fr i-
villiga och således inte alltid förknippade med lust. Husseins förhållningssätt till dessa 
böcker är buttert och lite negativt. Klassläraren vill att barnen enbart skall ha svenska 
lådböcker vilket automatiskt sänker statusen på den arabiska litteraturen. Hussein berät-
tar att det händer att han lånar arabiska böcker men han kan inga titlar och han kan he l-
ler inte redogöra för innehållet. Det framgår att han tycker det är svårt att läsa på arabis-
ka och föredrar att läsa på svenska. Han resonerar lite kring hur han hittar i skolbibliote-
ket och kommer fram till att han både tittar i den datoriserade katalogen och på bokryg-
garna i hyllorna. Det är uppenbarligen svårt för Hussein att hitta den fysiska boken när 
han har hittat någon intressant titel i katalogen. Han har problem med att hitta någon 
riktig läslust vilket gör att han saknar drivkraft när han letar efter en bok i biblioteket. 
Husseins förhållningssätt gentemot läsning och skolbibliotek är en följd av hans 
bristande förmåga att läsa tillräckligt bra på något av språken. Kanske är det så att det 
börjar bli tråkigt och pinsamt att läsa lätta böcker. Detta medför ett kluvet förhållnings-
sätt till läsning och skolbibliotek.  
 
Förmåga 
Hussein kan inte diskutera om han har känt igen sig i någon bok han har läst eller om 
han har lärt sig något. Detta speglar hans bristande förmåga i både läsning och i att ut-
trycka sig. Han säger att han tänker på arabiska, förhoppningsvis har han lättare att ut-
trycka sig muntligt på sitt modersmål. Läsförmågan är dock bättre på svenska vilket gör 
det svårt för honom att diskutera arabiska böcker. Han säger att han pratar med kompi-
sar om det han läst i tidningen Goal men troligt är att han diskuterar fotboll med kompi-
sar, kanske med bilder och en kortare text som bas från tidningen. 
 
Bokanvändning 
Hussein använder böckerna på två sätt. Han bläddrar i glättiga fotbollsmagasin vilket 
ger honom en samhörighet med de andra fotbollsintresserade vännerna. Vidare läser han 
sin lådbok som han är ålagd att göra av sin klasslärare. Ibland ”arbetar” klassen med 
innehållet men av intervjun framgår att han har svårt att reflektera över vad det är han 
har läst. Han kan inte heller formulera vad det är han lär sig av det han läser. Hussein 
har svårt att uttrycka sig på svenska vilket gör det svårt att riktigt förstå hur han använ-
der sig av böckerna. Någon riktig läslust och glädje inför läsandet framkommer inte av 
intervjun.  
 

5.13 Jasmine 11 år 
En intervju om 15 minuter. 
Jasmine ger ett säkert och tryggt intryck, tittar intervjuaren rakt i ögonen och skrattar 
och skojar. Berättar att hon om några dagar skall åka ner till Irak och hälsa på sin släkt. 
Jasmine har hela sin släkt i Irak och familjen planerar att flytta tillbaka så fort som det 
är möjligt.  
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På frågan om hon har många böcker hemma svarar Jasmine att hon har böcker som hon 
både kan skriva och läsa i. Hon har arabiska böcker men några är ”t o m på svenska”. 
Böckerna förvarar hon dels i en låda och dels i en bokhylla och några har hon på sitt 
skrivbord.  
 
Jasmines föräldrar brukar uppmana henne att läsa på arabiska, svenska tycker föräldrar-
na att hon lär sig i skolan. Däremot är de noga med att Jasmine ska göra läxan. Hennes 
mamma brukar också läsa högt för henne och hennes syskon på arabiska. Föräldrarna 
anser det viktigt att hon läser på arabiska så att hon inte glömmer bort sitt modersmål. 
Svenskan lär hon sig hela tiden i skolan. Detta gör att Jasmine bara läser på arabiska 
hemma. Däremot tror hon att hennes klasslärare tycker att de båda språken är lika vikti-
ga. Jasmine betonar hur viktigt det är att kunna läsa och skriva och hon berättar om sin 
mormor som är analfabet och vars dotter får hjälpa henne med så mycket för att livet 
skall fungera. Jasmine själv säger att hon läser mycket bättre på arabiska än på svenska. 
Detta gör att hon mest lånar svenska böcker i skolbiblioteket för de arabiska böckerna 
som finns där anser hon vara för lätta. Hon önskar att bibliotekarien skall köpa in tjock-
are kapitelböcker på arabiska.  
 
När Jasmine skall hitta en bok i skolbiblioteket ögnar hon i hyllorna och läser baksides-
texten på boken men hon använder sällan den datoriserade bibliotekskatalogen. Hon 
tycker att hon hittar bra i hyllorna och biblioteket är så litet att hon inte behöver slå i 
katalogen. När intervjuaren frågar henne om hennes favoritböcker nämner hon Puman 
av Laura Trenter och Sune-böckerna av Sören Olsson och Anders Jacobson, på arabiska 
säger hon att hon tycker mest om sagoböcker. 
 
Jasmine säger att hon kan känna igen sig i böckerna som hon har läst och att hon kan 
försvinna in i boken så att hon stänger av yttervärlden helt. Ibland pratar hon med sina 
föräldrar om vad hon har läst men de är mest intresserade av att hon har gjort läxan. 
Jasmine tror att hon lär sig saker genom att läsa skönlitterära böcker, hon svarar ”kanske 
något som…att man får ledtråd till något kanske…som problem om man har problem så 
får man liksom ledtråd där hur man ska göra. När det är en annan person som gör det.” 
Hon tycker att hon använt pysselböcker för att lära sig nya pyssel och även att hon har 
använt kartböcker. Någon tradition att ge bort eller att få böcker i present verkar inte 
Jasmines familj ha, Jasmine har aldrig fått eller gett bort böcker. Istället ger hon bort 
”vanliga presenter”. 
 
5.13.1 Sammanfattning av kärnfrågor 
Hur många böcker har ni hemma? 
- 
På vilket språk? 
De flesta böckerna är på arabiska, ett fåtal är på svenska. 
 
Hur förvaras de? 
Jasmine har sina böcker i sin bokhylla, i en låda och några på skrivbordet. 
 
Brukar du få/ge böcker i present? 
Hon ger aldrig bort böcker i present och får inte heller några. Hon önskar sig inte böcker 
när hon fyller år. 
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Läser du både på arabiska och svenska? 
Jasmine läser på båda språken men föredrar arabiskan som hon säger att hon behärskar 
bättre. 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
När hon skall hitta en bok letar hon i hyllorna. Om en bok verkar vara av intresse läser 
hon på baksidestexten. Sedan håller hon den boken i handen och letar vidare ifall hon 
skulle hitta en ännu bättre. Hon använder inte den datoriserade katalogen. 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska?  
Hennes föräldrar tycker det är viktigt att hon läser på arabiska. 
 
Varför?  
Det är viktigt att hon inte glömmer bort sitt modersmål och svenskan får hon naturligt i 
skolan. Familjen planerar att flytta tillbaka till Irak vilket gör det extra viktigt för dot-
tern att kunna modersmålet. 
 
Vad tycker du? 
Jasmine tycker också att det är viktigt att hon kan arabiska bra, men lika viktigt att hon 
är bra på svenska så hon klarar av skolarbetet.  
 
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare 
på arabiska?  
Jasmine tror att hennes lärare tycker att de båda språken är lika viktiga. 
 
Varför?  
- 
Vad tycker du? 
- 
 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du 
inte vet något om? 
Jasmine läser böcker för att känna igen sig i dem.  
 
Pratar du med kompisar/föräldrar om det du läser? 
Ibland pratar hon med sina föräldrar om det hon har läst.  
 
Känns det som du lär dig något när du läser?  
Ja, det tycker hon. 
 
Vad då? 
Hon tycker att hon lär sig saker om hur man reagerar i olika situationer genom att läsa 
om hur andra människor gör. 
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5.13.2 Analys 
Status 
Att läsa är viktigt för Jasmine vilket gör att böckerna har en hög status för henne. Hon 
refererar till hur hennes mormors liv som analfabet ser ut och hur mycket enklare det 
hade varit om mormodern hade kunnat läsa. Hon har klart för sig hur viktigt det är att 
bli en bra läsare för att man ska kunna fungera som vuxen i samhället. Jasmine har en 
del böcker hemma vilka hon förvarar dels i en låda och dels i en bokhylla. Detta gör att 
delar av böckerna är synliga vilket tyder på en viss betydelse. Merparten av böckerna är 
på arabiska endast ett fåtal är på svenska. Detta avspeglar det faktum att hennes föräld-
rar lägger stor vikt på att hon ska kunna läsa på arabiska. Familjens planer att flytta till-
baka till Irak spelar naturligtvis en stor roll här. Jasmine själv betonar hur viktigt det är 
att hon kan sitt modersmål både skriftligt och muntligt. Hon är stolt över att hon kan 
läsa bättre på arabiska än på svenska, vilket tydligt visar arabiskans höga status. Jasmine 
tror att hennes lärare tycker att det är lika viktigt att kunna båda språken bra men har 
svårt att motivera varför läraren anser det. Eftersom Jasmine är helt inställd på att flytta 
till Irak inom några år finns det ingen drivkraft att fundera över hur hennes svenska liv 
skulle gestalta sig när hon är vuxen. Hon vet att hon klarar arabiskan bra, att hon kan 
prata med sina släktingar i Irak och ger således arabiskan en högre status än svenskan. 
Hon pratar ibland med sina föräldrar om böcker hon har läst men föräldrarna är mest 
intresserade av att hon sköter sitt skolarbete. Det verkar inte förekomma några diskus-
sioner om innehållet i böckerna.  
 
Att inte ge bort eller själv få böcker i present kan vara kulturellt betingat. Jasmine säger 
att hon aldrig önskar sig böcker. Det är roligare att få och ge bort andra saker. Detta 
behöver inte betyda att man värderar andra saker högre utan kan spegla en tradition i att 
ge bort presenter av annat slag. 
 
Förhållningssätt 
Jasmine hittar de böcker hon vill läsa genom att leta i hyllorna i skolbiblioteket. Hon 
säger att hon sällan använder den datoriserade bibliotekskatalogen. En stor brist vad 
gäller katalogen är att den enbart finns att tillgå på svenska språket. Det hade underlättat 
för de arabiska eleverna med en katalog på arabiska. Detta kan vara en bidragande orsak 
till att Jasmine föredrar att leta efter böckerna i hyllorna. Jasmine säger sig vara en bätt-
re läsare på arabiska vilket medför att hon sällan lånar böcker på arabiska i skolbibliote-
ket. Det beror på att hon tycker att det arabiska bokbeståndet är för lätt att läsa, hon vill 
ha tjockare kapitelböcker. Följaktligen lånar hon nästan bara svenska böcker. Kanske är 
det därför som föräldrarna har svårt att diskutera innehållet i böckerna med Jasmine då 
det är arabiska som pratas och läses i hemmet.  
 
Jasmine tycker att hon lär sig relationella saker genom att läsa skönlitteratur. Hon kan 
ofta känna igen sig i böckernas personer och är intresserad av hur dessa löser olika be-
kymmer. Hennes sätt att tänka här visar en viss mognad, det är inte en självklar insikt 
att se vad man lär sig av prosa. 
 
Förmåga 
Jasmine säger sig vara en bra läsare vad gäller arabisk litteratur, hennes läsförmåga på 
svenska är sämre men hon klarar av sitt skolarbete. Hennes sätt att berätta om böcker 



 

83 

  

 
 

hon har läst på svenska visar att hon har förmågan att diskutera innehåll och karaktärer i 
den enklare svenska ungdomslitteraturen.  
 
Bokanvändning 
Hon kan formulera för sig själv vad hon vill läsa för sorts bok och sedan hitta den i hyl-
lan i skolbiblioteket. Att klara av att hitta boken i katalogen och sedan på hyllan är svå-
rare vilket kan ha olika orsaker t ex att katalogen är på svenska eller att Jasmine behöver 
mer undervisning i hur man söker. Jasmine använder litteraturen för att lära sig saker t 
ex nya pyssel och knåp men också för att hon har insikten att läsning är något man be-
höver kunna. Arabiska är roligare säger hon, vilket beror på att hon kan läsa arabisk 
litteratur som är svårare än den hon kan läsa på svenska.  
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6 En sammanfattande reflexiv analys 
I följande kapitel gör vi en sammanfattande och mer generell analys utifrån de svar var-
je barn har lämnat och knyter dessa till de frågeställningar vi ville besvara med hjälp av 
intervjuundersökningen. 

6.1 Frågornas besvarande 
Hur kan arabisktalande barns läsvanor beskrivas? 
Vid vår bearbetning av det empiriska materialet stötte vår förförståelse och förutfattade 
mening ofta på motstånd. En motsägelse blev skillnaden mellan att värdera böcker och 
värdera läsning. För oss fanns en naturlig koppling mellan att äga böcker och uppskatta 
böcker. Liksom Fry kommit fram till i forskning omkring barns egen syn på sig själva 
som läsare ansåg vi att det ligger dolda värden i att ha egna böcker, att få eller låna 
böcker av närstående personer. Han talar om att böcker man fått i present har ett speci-
ellt värde, de är ofta från någon man tycker om och påminner en om detta. Att låna 
böcker från någon har också ett fördjupat värde på grund av relationen. Böcker och be-
rättelser är även något som man har gemensamt i en familj och som har en sammanhå l-
lande funktion (Fry 1985, s. 96 f). Intervjuerna med de arabisktalande barnen visar att 
det är ovanligt bland de intervjuade barnen att de önskar sig eller ger bort böcker som 
gåva. Av de tillfrågade 13 barnen var det bara en som gett bort böcker och tre som nå-
gon gång hade önskat sig en bok. Men det var däremot flera barn som hade ett stort in-
tresse av att låna och läsa böcker eller kom från familjer där läsning värderades högt. 
 
Eftersom skolan har ambitionen att integrera skolbiblioteket i den pedagogiska verk-
samheten med temaundervisning och skönlitterär koppling är barnen vana biblioteksan-
vändare och besökare på skolbiblioteket. Det är däremot få som lånar eller besöker nå-
got annat bibliotek. Tack vare lådbok, bokprat i läsgrupper och högläsning i klassen 
etableras läsvanor men de präglas kanske mer av plikt än av lust. Pliktläsning märks inte 
minst när barnen talar om böcker på arabiska. Någon säger sig låna arabiska böcker för 
att ”öva” mer, flera säger lite skuldtyngt att de borde/vill kunna läsa bättre på arabiska 
men att det är svårt. Nyttighetsaspekten är starkt betonad och få ser någon annan me-
ning med att läsa än att lära sig, först och främst att läsa bättre. Detta är ett vanligt syn-
sätt, särskilt hos de yngre barnen, men är nog snarare en mognadsfråga än uttryck för 
något annat (Doverborg & Pramling 2000, s. 18). Barnens reflexioner omkring berättel-
sernas händelser visar att flera mycket väl tar till sig böckers innehåll och relaterar till 
sin egen situation trots att de avvisar att de t ex ”känner igen sig” i boken. Här visar de 
äldre barnen tydligare sin förmåga att både vara medveten och verbalisera vad text och 
innehåll ger deras livserfarenhet. Så insikt om läsning för underhållning utvecklas sena-
re liksom förmågan att läsa flytande. Eftersom vi utökade intervjuerna med några äldre 
barn fick vi också syn på den så kallade ”bokslukningen”. Två av barnen vittnar om 
läsning som ett ”måste” där de prioriterar läsning på sin fritid, blir glömska för omvärl-
den och läser bok på bok ur samma serie eller genre (se bil.4). Men lustläsning gäller 
inte alla och plikten att läsa vare sig det är på det ena eller andra språket vilar ofta tungt 
från hemmen i barnens berättelser. Det var få som talade om att deras föräldrar lustläste 
böcker hemma, det vill säga skönlitteratur tyst för sig själva. Det berättades om tidning-
ar, handböcker, skolböcker och tv som informationskälla i dessa sammanhang. Men 
flera föräldrar läste högt för sina barn. 
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Den högläsning som barnen får ta del av tror vi är mycket viktig. Det är betydelsefullt 
att barnen vänjer sig vid den språkdräkt som blir att höra skriven text jämfört med att 
höra en muntlig berättelse. Många som forskat i barn och barnlitteratur anser att högläs-
ning både stöder språkutveckling och handledning i skriftspråkets natur (Asplund & 
Pramling 1995, s. 10). 
 
Högläsning är också ett sätt att väcka nyfikenhet och läslust hos barnen. Böcker med 
fina och många bilder tror vi kan hjälpa barnen att få lust att låna och läsa. Bildens allt 
större roll vad gäller barn- och ungdomskultur gäller inte bara specifikt för de arabiskta-
lande barnen utan för hela det svenska samhället. Vi märkte också tydligt att tystläsning 
var en privat angelägenhet som man inte talade med sina kompisar om (två undantag) 
och bara i några fall med mamma eller föräldrar. Vad man talar om i kompiskretsen kan 
vara hårt reglerat och styrs ofta av specifika normer som gruppen satt upp (Goldinger 
1986, s. 100). Vår lilla studie visar tydligt att läsning och böcker inte är vanligt eller 
populärt att tala om med sina kompisar, de få tips som kommit via kompisar är t ex Har-
ry Potter.  
 
Hur påverkar tvåspråkigheten förutsättningarna för läsning och hur förhåller barnen 
sig till litteraturen på arabiska respektive svenska? 
Generellt kan sägas om våra intervjuade barn att det är någon form av kampsituation 
mellan deras båda språk. De talar arabiska hemma, de läser bättre på svenska, de skriver 
dagbok på svenska men kan inte uttrycka sig i skrift på sitt modersmål vilket ändå är det 
språk som ligger närmast deras känslor. Barndomens språk är det språk som står person-
ligheten och identiteten närmast (Ladberg 1996, s. 40). De flesta tycker att båda språken 
är lika viktiga och att det ska finnas böcker, tidningar och dataspel på arabiska i biblio-
teket men de säger samtidigt att de inte väljer arabiska böcker. Eftersom deras kunska-
per i arabiska skriftspråket är så låg blir böcker som motsvarar den nivån alldeles för 
barnsliga, innehållet blir inte åldersadekvat. Detta gör att de kommer ytterligare efter i 
läsning på modersmålet och att de förhåller sig om möjligt ännu mer plikttyngt till litte-
ratur på arabiska, vilket vi märkte särskilt hos de äldre barnen. Endast ett av de tretton 
barnen säger sig läsa arabiska bättre än svenska.  
 
Samtidigt är samtliga barns föräldrar bättre på arabiska än svenska vilket påverkar för-
utsättningarna för barnens läsning. Det blir ju härav svårare att diskutera handling och 
händelser i böcker om inte föräldern själv kan sätta sig in i handlingen. Det blir en klyf-
ta mellan barnets värld och förälderns när skönlitteratur egentligen skulle kunna vara en 
bro in i svensk kultur och vanor som hela familjen kunde ta del av. Föräldrar pockar å 
andra sidan på att modersmålet eller kulturen inte ska glömmas bort av barnen och skul-
le kanske också se att skönlitteratur och läsning användes som en förståelsens bro i 
andra riktningen. Med hänvisning till litteraturens sammanhållande funktion inom fa-
miljen som Fry talade om kan vi konstatera att barnen hamnar mellan två separerade 
världar. En är skolan med dess krav på läsning på svenska och ett rikt utbud av litteratur 
ofta i en svensk kulturell kontext. Den andra är hemmet med arabiskan som det bärande 
språket med berättelser och kultur från ett annat land, där behovet av att stärka den kul-
turella sammanhållningen och bevara sina språkliga rötter troligen är stort. 
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De äldre barnen tror att deras lärare tycker att svenska är viktigast. Deras lärare är en-
språkig och i ett fall tror en av de intervjuade att läraren tycker att det är lika vikigt att 
kunna läsa arabiska. Vi tror att läraren givetvis tycker att det är viktigt för dessa barn att 
kunna skriva och läsa på sitt modersmål men att det är så många andra signaler kring 
dessa barn att konsekvensen blir att de tolkar och värderar språken som de gör. De yng-
re intervjubarnens lärare är tvåspråkig och många fler tror därmed att hon tycker att de 
två språken är lika viktiga att kunna läsa på. Bara genom att hon talar arabiska kan hon 
bekräfta modersmålet och på så sätt höja värdet för arabiskan i barnens ögon (Ladberg 
1996, s. 102). 
 
Vilken betydelse kan spåras i form av kunskapsinhämtning, social och emotionell speg-
ling, identitetsutveckling eller källa till glädje och underhållning i dessa barns läsning?  
De flesta vittnar om läsningen som en källa till glädje och underhållning även om de 
inte är medvetna om det själva. Den dominerande synen är att läsningen används för att 
lära sig läsa, skriva, stava eller hämta fakta (om rymden t ex). De flesta avvisar att de 
speglar sin identitet i rollfigurer. Men några berättar om att de att känner igen sig i hu-
vudpersonen eller handling och att det kan ha en betydelse för hur de förstår andra och 
världen, att deras livserfarenhet vidgas genom läsning vilket påverkar identiteten. Några 
säger att de lär sig relationella saker genom att läsa skönlitteratur. 
 
Ganska många avvisar bestämt att de känner igen sig eller att de lever sig in i berättel-
sen. Det kan bero på det som nämndes ovan om brist på mognad eller att kulturell kon-
text är för olik och att den heller inte så lätt bekräftas av familjen p g a språkbegräns-
ningen. Men vi har också en känsla av att det kan bero på att det upplevs som privat och 
intimt och en ovana att prata om sådana saker vilket givetvis förstärks av att de känslo-
mässigt närmaste personerna, mamma och pappa, har svårt att ta del av handlingen i 
böckerna.  
 
Vi anser att det är av stor betydelse att barnen får en läskompetens på båda språken. Om 
de känner sig nöjda med sin läsning kan de bättre klara sitt skolarbete. Forskning har 
visat att ett välutvecklat modersmål underlättar inlärning av ett andraspråk (Lainio 1999, 
s. 184 f). Men innebär också en tillfredsställelse då de kan svara upp till föräldrarnas 
förväntningar och en stärkt identitet och känsla för sitt/sina språk och kulturella ur-
sprung. Barnen visade en klar medvetenhet omkring läsningens betydelse för inlärning 
och kunskapsinhämtning men så gott som samtliga tyckte att de inte tillräckligt behärs-
kade läsning på arabiska och därmed missade något, vilket troligen har att göra med 
upplevelsen av identitet och social- och emotionell spegling snarare än inlärning av fak-
takunskaper. Några konkreta svar på hur barnen upplevde inlärningsprocessen på de 
olika språken var emellertid svårt att få fram. Bortsett från det vi nämnt om viss be-
gränsning i inleve lse och spegling i barnens läsning p g a klyftan mellan hemmets språk 
och skolans har det varit svårt att samtala med barnen om vad språket gör för skillnad i 
konkret kunskapsinhämtning. Det tar längre tid att utveckla ett språk som tankeredskap 
än som samtalsspråk (Ladberg 1996. s.29). Och det tar också tid för barnet att koncep-
tuellt förankra nya begrepp i båda språken (Lainio 1999, s. 184 f). Vid några få tillfällen 
skymtade vi en reflexion kring att arabiskan var det ”tankespråk” som Ladberg talar om. 
I övrigt får vi konstatera att barnen troligen var för unga för att ha distans att reflektera 
över detta, eller att frågorna vi ställde inte anpassats eller penetrerade problemet till-
räckligt. 
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Hur vill det arabisktalande barnet använda sitt skolbibliotek? 
En olycklig och kanske missvisande omständighet med studien är att den genomfördes i 
ett ”glapp” mellan skolbiblioteket i gamla och nya lokaler. Det gör att barnen inte har 
möjlighet att ta ställning till allt som kommer att finnas i det nya biblioteket eller hur 
resurserna kan användas. När vi alltså frågar barnen om biblioteket och hur de brukar 
göra när de är där så berättar de om det gamla biblioteket och dess rutiner. 
 
För barnen har det hursomhelst varit naturligt att gå till biblioteket och använda det 
mycket tack vare skolans val att arbeta med en läsprofil och i stor utsträckning basera 
sin undervisning på skönlitteratur och tematiskt arbete. Eleverna får bibliotekskunskap 
varje år och de hittar bra i sitt bibliotek. De måste låna böcker och många vill låna 
böcker för frivillig läsning eller lustläsning. De flesta av barnen letar själva i hyllorna 
efter något som lockar dem och de äldre klarar katalogsökning bra. 
 
Trots att vi intervjuat så få barn kan vi se vissa paralleller mellan arabisktalande barnen 
och de barn som Fahlbeck undersökt i sin studie om hur barn med lässvårigheter använ-
der sitt bibliotek. Vad barnet använder för strategi för att ta sig genom eller runt sina 
hinder kan mycket väl appliceras på tvåspråkiga barn. Vi har sett prov på strategier av 
varierat slag från hög medvetenhet och eget ansvar till undvikande eller så kallad ”mi-
nimering” av problemen (2003, s.76). Där t ex några av de äldre pojkarna saknar förmå-
ga att läsa eller skriva på arabiska utan att se något problem med det. De säger bara att 
det viktiga är svenskan för det går ju i svensk skola men vill samtidigt gärna se att bibli-
oteket köper in fler böcker och tidningar på arabiska. Här ligger kanske ett symtom på 
att integration lätt blir läpparnas bekännelse utan verklig insikt eller förankring. I Yele-
na Jönsson-Lanevska magisteruppsats BHS Porten till förståelse: svenska bibliotek och 
invandrare (2004) påtalar hon vikten av att personlig identitet, d v s de gamla vanorna 
och självbilden ska existera vid sidan av den nya, två kulturer istället för en – två språk 
istället för ett, ”människan ska känna sig som vinnare, berikad – inte stympad”(s. 61). 
 
Bilder har ju nämnts som något viktigt och är något som tilltalar särskilt om språket inte 
räcker till. Hyllskumning och att lockas av omslag och baksidestext är vanligt.Därför är 
bilderböcker och offensiv bokexponering något vi tror kan hjälpa barnen att få lust att 
låna och läsa. Möjlighet till mycket högläsning och bokpratande är en annan uppmunt-
ran som behövs extra mycket för flerspråkiga barn.  
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7 Avslutande diskussion 
Med grund i Thomas & Colliers studie, men även hos svenska forskare som Hyltenstam 
och Lainio, kan vi konstatera att det vore bra för de tvåspråkiga elevernas språk- och 
kunskapsutveckling om de fick undervisning på sitt modersmål parallellt med svenskan. 
Den forskning vi har läst om språkutveckling stödjer detta antagande. Eleven som 
kommer till skolan med arabiska som modersmål behöver mötas av en bekräftande och 
uppskattande skolmiljö så att deras kulturella bakgrund och språkliga resurser tas till 
vara på samma sätt som de svensktalande elevernas. Detta kan inte göras fullt ut om inte 
läraren talar både arabiska och svenska och vi menar också att skolbiblioteket kan ta en 
vital del av detta arbete. Vår studie visar att det finns ett uppenbart behov av resurser 
som stödjer bibliotekarien i skolbibliotek med flerspråkiga elever om biblioteket ska 
kunna fungera som ett pedagogiskt redskap. I biblioteket borde barnen mötas av en pe-
dagog som kan läsa högt och bokprata om den arabiska litteraturen på arabiska. De skall 
kunna arbeta med den arabiska litteraturen i läsgrupper och diskutera innehållet så som 
Chambers m fl förespråkar. Bibliotekarien behöver få hjälp med inköp och katalogise-
ring av de arabiska böckerna. Pengar kan inversteras i arabisktalande författarbesök och 
skoltidningen kan delvis vara på arabiska t ex. Axelsson m fl hävdar att det ofta är eko-
nomiska eller praktiska problem som omintetgör parallellspråkig undervisning. Vi tror 
att det i stor utsträckning även rör sig om ett förhållningssätt från samhället. Ett exempel 
på att det kan vara en samhällsattityd snarare än en ekonomisk fråga är att det i många 
städer finns undervisning som sker på engelska och svenska vilket uppskattas av invå-
narna. Dessa engelskspråkiga skolor har ofta en hög status och anseende. Enligt vad 
forskningen visar om de tvåspråkiga elevernas kapacitet till språk- och kunskapsutveck-
ling borde det, på samma sätt, gå att ordna skolor som har arabisk/svensk undervisning, 
somalisk/svensk, albansk/svensk etc. Även vår studie visar att mycket skulle kunna vin-
nas för dessa barns språk och kunskapsinlärning, inte minst till stöd för utvecklingen av 
en trygg kulturell identitet. Balanserad tvåspråkighet är en positiv upplösning på en 
långvarig integrationsprocess menar Lainio. På längre sikt även en minskad samhälls-
kostnad för de barn som då lättare klarar skolans uppsatta kunskapsmål. Det är viktigt 
att betona att vi inte förespråkar en segregerad skola utan en skola för alla barn, natur-
ligtvis även svenska, som erbjuder pedagoger som kan undervisa på respektive mo-
dersmål.  
 
Barnens föräldrar har en nyckelroll att spela vad gäller litteraturen i skolbiblioteket. En 
slutsats vi drar av våra samtal med barnen om böckernas och läsningens betydelse är att 
barnen är isolerade i sin upplevelse av berättelser de läser. Förutom de samtal om böck-
er som sker i skolans regi så delar de sällan läsupplevelserna med sina närmaste. Föräld-
rar och skola borde därför bygga en bro mellan den svenska kulturen i skolan och den, i 
det här fallet, arabiska hemkulturen. Skönlitteratur ger rika möjligheter att förstå och 
leva sig in i omständigheter och känslor som annars kan ligga långt från den egna mil-
jön eller vanan. Genom en ömsesidig inhämtning av litteratur på hemspråket såväl som 
andraspråket kan hem och skola underlätta barnets utveckling av de båda kulturerna, så 
att en ”antingen-eller-konflikt” kan undvikas. Språket är nyckeln för att barnen skall 
kunna använda den arabiska litteraturen i skolbiblioteket fullt ut. Den enspråkiga biblio-
tekarien behöver hjälp i form av personal med språkkunskaper. Skolan skulle kunna 
möta förväntningarna från de arabiska föräldrarna med respekt för språket och litteratu-
ren och också vinna förståelse och respekt tillbaka till svensk kultur, vanor och synsätt. 
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Vi kan som exempel på arbete i denna riktning nämna en föräldracirkel som genomför-
des på X-skolan med arabiska föräldrar. Den var ett försök att engagera denna grupp i 
skolans arbete och skolbiblioteket. Vid utvärderingen av kursen var det flera föräldrar 
som skrev att de var glada över att ha fått ta del av skolans koder, d v s outtalade ”san-
ningar” och beteenden hur man t ex sänker rösten på biblioteket eller letar i hyllsig-
numssystem. Dessa koder som kan vara självklara för svenskar och som är svåra att 
synliggöra. Cirkeln har också gjort dem medvetna om bibliotekets arabiska mediebe-
stånd. 
 
Om en person i biblioteket skulle kunna bokprata på arabiska med glöd och entusiasm 
så skulle sådana arrangerade cirkelträffar kunna bli den ”bro” vi talar om. Träffarna kan 
ha olika innehåll t ex ”skolans värdegrund”, ”straff och belöning” eller ”läxor”. Likaså 
skulle den arabiska litteraturen kring barnet både i hemmet och i skolbiblioteket bli till-
gänglig för de tvåspråkiga barnen vilket kan stärka hela familjens känsla av att bli för-
stådd och mottagen i den nya kulturen. Vi har genom vår studie sett en vital möjlighet 
för skolbibliotek att möta tvåspråkiga barn och deras familjers behov av böcker och 
läsning. 
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8 Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur arabisktalande barn själva tänker, 
upplever och handlar ifråga om böcker och läsning. Med en kvalitativ forskningsansats 
och reflexiv analysmetod har vi velat belysa barnens möte med litteratur för att bättre 
förstå deras förhållande och förutsättningar. Varje intervju har betraktats som en egen 
separerad informationskälla och endast avslutningsvis har några gemensamma eller ge-
nerella drag analyserats. 
 
Genom att intervjua tretton barn och sedan analysera intervjumaterialet har vi fokuserat 
på barnens berättelser av hur de brukar göra i skolbiblioteket, när och hur de läser och 
på vilket språk. Vad de har för vanor ifråga om böcker och läsning men också vad de 
upplevt av berättelser de läst, eller vad de säger sig ha haft för användning av böcker. Vi 
har gjort vårt urval av barn på en skola i en medelstor svensk stad med många elever 
med svenska som andraspråk. Det är barn som alla kommer från hem där man talar ara-
biska, åtta av barnen är 8 år och fem är 11år. En annan begränsning som vi gjort i stud i-
en är att vi koncentrerat våra frågor till användning av skolans bibliotek. Skolan arbetar 
utifrån pedagogiska grundtanken att skolbiblioteket är en allmän pedagogisk resurs. Det 
förekommer mycket tematiskt arbete där barnen fritt söker information, och skönlittera-
tur betraktas också som läromedel. Det innebär att viss vana och biblioteksanvändning 
finns hos barnen, de är så att säga ålagda att använda sitt skolbibliotek. 
 
Tidigare forskning som fokuserar barn och biblioteksanvändning är inte ovanlig men att 
utgå från barnens perspektiv och därigenom formulera hur behov och vanor tar sig ut-
tryck genom dem är ovanligt inom Biblioteks- & informationsvetenskap. Den analys-
modell som skulle hjälpa oss att strukturera informationen från barnen till analyserbara 
svar fick vi därför konstruera själva. Vi delade in frågeställningarna i tre områden: Va-
nor, tankar och känslor. 
 
1. Hur barnet uttryckte sig omkring sina och familjens vanor ifråga om läsning och 
böcker. Vi ville belysa hur förutsättningarna ser ut för barnets läsning såsom rutiner och 
beteenden, bakgrund och förmåga. 
 
2. Hur barnet uttryckte sina tankar och åsikter som skulle belysa vad som är viktigt och 
värdefullt med böcker och läsning i barnets värld. Språkets betydelse för läsningen, 
skolbiblioteket funktion, lärarens och föräldrarnas inverkan. 
 
3. Hur barnet uttryckte sina känslor och upplevelser av böcker och berättelser. Betydel-
sen av litteratur och läsande för barnet såsom spegling av identitet, glädje och under-
hållning eller användningsområden.  
 
Resultatet av intervjustudien visar att de flesta av barnen har svårt att läsa på sitt mo-
dersmål och har därför ett ansträngt förhållande till litteratur på arabiska. Ansträngning-
en ligger i att de gärna vill kunna och oftast betraktar läsningen på ett pliktskyldigt sätt. 
De inser att det är viktigt att kunna läsa på sitt modersmål och de kan formulera detta 
värde. De flesta inser också att övning ger färdighet och att de ”borde” läsa mer och 
bättre på arabiska. Detta överskuggar inställningen till böcker och läsning, och nyttig-
hetsaspekten till böcker och böckers värde dominerar. Lustläsning på modersmålet fö-
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rekom endast i ett fall medan det framkommer att många av barnen läste för förströelse 
på svenska. Barnen har dock svårt att själva inse eller uttrycka att de lustläste och värdet 
i att läsa för underhållningens skull. Barnen har för det mesta stora förväntningar på sig 
hemifrån att klara skolarbete, och läsning ses som ett medel att nå dessa mål. 
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10 Bilagor 
Bilaga 1 
Intervjutillstånd 
 
 
Hej!       
 
 
Jag heter (          )  och jag arbetar i biblioteket på X-skolan. När jag inte arbetar läser 
jag på Bibliotekshögskolan i Borås. Nu planerar jag och en kollega till mig att göra en 
undersökning om barnens syn på de arabiska böckerna i skolbiblioteket. Denna studie 
blir sedan till en magisteruppsats inom min utbildning på Bibliotekshögskolan. Det är 
spännande att se om barnen som har en tvåspråkig lärare har en annan inställning till 
böcker och läsande än arabiska barn som har en svensktalande lärare.  
 
X-skolan har ju varit ensam i Sverige om försöket med tvåspråkig undervisning för att 
utveckla något positivt och gott för skolbarnen. Jag undrar om vi får lov att prata med 
ditt barn om vad han/hon tycker om de arabiska böckerna i biblioteket? 
 
Intervjuerna kommer att ske i biblioteket den 11 och 14 februari. Jag kommer att inter-
vjua barnen tillsammans med (           ) som är medförfattare till uppsatsen.  
Samtalet med ditt barn kommer att ske vid två tillfällen i ungefär en halvtimme varje 
gång och spelas in på band. Ingen annan än jag och (        ) kommer att lyssna på bandet. 
Ditt barn kommer att vara anonymt och kallas vid annat namn i uppsatsen. 
 
Jag hoppas och du ger tillåtelse för ditt barn att medverka i vår undersökning, det skulle 
vara till ovärderlig hjälp för (           ) och mig och självklart får du en uppsats som tack 
för hjälpen! 
 
 
Hälsningar 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………
……. 
 
Jag låter mitt barn intervjuas av (                          ) 
 
………………………………………………….. 
målsman till: 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 2 klass 
Beteende       
Barnets läsvanor 
Hur ser förutsättningarna ut för barnets läsning. Rutiner/vanor och bakgrund. 
Är läsning vanligt i  hemmet? 
Hur mycket och var läser  barnet? 
Hur många böcker på arabiska/svenska lånar/läser barnet? 
Får/ger barnet böcker i present? Har många böcker? 
Läser barnet med kompisar? Böcker, serier, dataskärm? Svenska/arabiska? 
Var, när och hur förekommer högläsning? 
Hur används skolbiblioteket?  
Analys: 
Vad har läsning för status? 

Är det stor skillnad mellan individerna?  
Kan man märka skillnad mellan grupperna? 
Bakgrund, vanor och föräldrapåverkan 
 
Intervjuguide till första intervjutillfället. 
 
Har ni många böcker hemma? 
 
Brukar mamma, pappa och dina syskon sitta och läsa? 
 
Är böckerna på arabiska eller svenska? 
 
Brukar någon läsa högt ur en bok, så att alla kan lyssna, hemma hos dig? 
 
Brukar du läsa hemma? Var sitter du då? 
 
Brukar du få böcker i present? Ev svårt begrepp 
 
Brukar du ge bort böcker i present? 
 
Har du många böcker i ditt rum som är dina egna? 
 
Läser fröken högt ur en bok i skolan? Är det oftast en bok på svenska eller arabiska? 
Gillar du det? 
 
Brukar du låna böcker på skolbiblioteket? 
 
Läser du dem i skolan eller brukar du ta hem böckerna och läsa dem hemma? 
 
Är de böcker du brukar låna på svenska eller på arabiska? 
 
Lånar du böcker någon annanstans än skolbiblioteket? 
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Brukar du läsa tillsammans med kompisar? 
 
Vad läser ni då? Serietidningar, datorskärm? 
 
Är det arabisk eller svensk skrift mest? 
 
Tankar       
Barnets åsikter om läsande och litteratur. 
Vad tycker barnet om litteratur och läsning. Svårt/lätt, roligt/tråkigt. 
Vad tycker barnet om skolbiblioteket/annat bibliotek. 
Hittar barnet det den vill läsa och saknas någon typ av bok/tidning/media. 
Vad tänker de om svenska respektive arabiska berättelser/böcker. 
Vad vet de om vad föräldrarna anser om läsning på arabiska och svenska. 
Vad säger läraren om läsning på arabiska och svenska. 
 
Analys:  
Skillnad mellan grupperna/individer? 
Attityder om vad som är viktigt och värdefullt. 
 
Intervjuguide 2 till andra intervjutillfället 
 
Tycker du det är svårt att läsa?  
 
Är det olika svårt/lätt på olika språk? Vilket språk tycker du det går lättast att läsa på? 
 
När tycker du det är roligt att läsa? 
 
Tycker du om att gå till biblioteket? Vad brukar du göra här? 
 
Hittar du sådana böcker som du vill läsa? Hur gör du när du letar? 
 
Lånar du mest böcker på svenska eller på arabiska? 
 
Tycker du det är bättre att kunna läsa på svenska än arabiska eller bättre att kunna läsa 
arabiska än svenska? 
 
Säger mamma eller pappa till dig att läsa om du inte har något att göra? 
 
Tycker mamma och pappa att det är bra att du kan läsa svenska eller arabiska eller spe-
lar det ingen roll vad du läser hemma? 
 
Vilket språk tycker fröken det är bäst att läsa på? Varför tror du? 
 
Jag tänkte du skulle hämta en bok på arabiska som du har läst och tycker om. 
En lämplig manöver att få barnet att engagera sig och välja och komma i kontakt med 
lite känslor inför berättelser till nästa del av intervjun, se intervjuguide 3.  
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Känslor        
Betydelsen av litteratur och läsande för barnet. 
Pratar de om vad berättelserna handlar om med kompisar/lärare/föräldrar. 
Tänker på berättelser de hört/läst. 
Låtsas att de är med i berättelsen. 
Känns det olika om berättelsen är på arabiska. Tänker de på olika språk/sätt beroende på 
språk. 
Trivs de på skolbiblioteket. Hur känns det att vara där? 
 
 
Analys: 
Skillnader mellan grupperna/individer? 
Hur kommer känslor till uttryck? Upplevelser av läsning på respektive språk. 
 
 Intervjuguide 3 till andra intervjutillfället 
 
Om du nu tänker dig att du läser en bok som du verkligen gillar, minns du någon sådan? 
Förhoppningsvis har eleven hämtat en bok som man konkret kan tala om. 
 
Går du och tänker på berättelser du läst eller hört? Tänker du på svenska om boken är på 
svenska? 
 
Pratar du med kompisen om någon bra berättelse som du läst? Har han/hon också läst 
den? 
 
Pratar du med mamma eller pappa om någon berättelse du läst eller kan det kännas som 
en hemlighet det du läser om? 
 
Låtsas du att du är personer i berättelserna ibland? 
 
Är det olika berättelser i svenska och arabiska böcker? 
 
Vad handlar de arabiska böcker du lånar mest om? 
 
Lånar du andra sorters böcker på svenska? Varför? 
 
Känns det som du lär dig något av att läsa? Vad då? 
 
Har du läst samma bok på både arabiska och svenska t ex Alfons Åberg? Känns det nå-
gon skillnad?  
 
Hur känns det att vara på biblioteket? Obs! Kom ihåg och ta hänsyn till tidigare ställd 
fråga om vad barnet tycker om- och brukar göra på biblioteket. 
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Intervjuguide 5 klass 
Beteende       
Barnets läsvanor 
Hur ser förutsättningarna ut för barnets läsning. Rutiner/vanor och bakgrund. 
Är läsning vanligt i  hemmet? 
Hur mycket och var läser  barnet? 
Hur många böcker på arabiska/svenska lånar/läser barnet? 
Får/ger barnet böcker i present? Har många böcker? 
Var, när och hur förekommer högläsning? 
Hur används skolbiblioteket?  
Analys: 
Vad har läsning för status? 

Bakgrund, vanor och föräldrapåverkan 
 
 
 
Intervjuguide till första intervjutillfället. 
 
Hur många böcker har ni hemma? På vilket språk? Hur förvaras de? 
 
Brukar dina föräldrar sitta och läsa? Är det någon som läser högt för någon annan hem-
ma? 
 
Brukar du läsa hemma? Var sitter du då? 
 
Brukar du få böcker i present?  
 
Brukar du ge bort böcker i present? 
 
Har du många böcker som är dina egna? 
 
Brukar dina föräldrar uppmana dig/ be dig att läsa? 
 
Brukar du låna böcker på skolbiblioteket? 
 
Läser du dem i skolan eller brukar du ta hem böckerna och läsa dem hemma? 
 
Tankar       
Barnets åsikter om läsande och litteratur. 
Vad tycker barnet om litteratur och läsning. Svårt/lätt, roligt/tråkigt. 
Vad tycker barnet om skolbiblioteket/annat bibliotek. 
Hittar barnet det den vill läsa. Hur? 
Vad tänker de om svenska respektive arabiska berättelser/böcker. 
Vad vet de om vad föräldrarna anser om läsning på arabiska och svenska. 
Vad säger läraren om läsning på arabiska och svenska. 
 
Analys:  
Skillnad mellan grupperna/individer? 
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Attityder om vad som är viktigt och värdefullt. 
 
 
 
Är de böcker du brukar låna på svenska eller på arabiska? Är det olika typer av böcker? 
 
Läser du hellre på något av språken? Varför? 
 
Lånar du böcker någon annanstans än skolbiblioteket? 
 
Hur letar du upp böcker du vill låna i skolbiblioteket? 
 
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på ara-
biska? Varför? Vad tycker du? 
 
Tror du Åsa tycker det är viktigt att du läser på svenska eller viktigare på arabiska? Var-
för? 
 
Varför läser man böcker tror du?  
 
Kan du komma ihåg om du har haft användning av böcker någon gång? Ex kokbok, 
kartbok läsning vid sjukdom. 
 
Känslor        
Betydelsen av litteratur och läsande för barnet. 
Pratar de om vad berättelserna handlar om med kompisar/lärare/föräldrar. 
Tänker på berättelser de hört/läst. 
Identifikation med miljö/personer i böckerna. 
Känns det olika om berättelsen är på arabiska. Tänker de på olika språk/sätt beroende på 
språk. 
Trivs de på skolbiblioteket. Hur känns det att vara där? 
 
 
Analys: 
Hur kommer känslor till uttryck? Upplevelser av läsning på respektive språk. 
 
Ta med exempel på böcker: Trenter, Sune, Mankell 
 
Har du någon favoritbok? Varför? 
 
Pratar du med kompisen om någon bra berättelse som du läst? Tipsar ni varandra? 
 
Pratar du med mamma eller pappa om innehållet i böckerna eller är det privat? 
 
Känner du igen dig i en bok? 
 
Vill du läsa en bok för att känna igen dig eller för att du är nyfiken på något du inte vet 
något om? 



 

 

  

102  

 
Känns språken annorlunda i bokform? Har du läst samma bok på båda språken någon 
gång, kändes det någon skillnad? 
 
Känns det som du lär dig något när du läser? Vad då? 
 
Vad är det för bra eller dåligt med skolbiblioteket tycker du? 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 

Analysskiss
En studie av arabisktalande barns användning av litteratur i skolbibliotek. Hur barnets åsikter, vanor och känslor påverkar dess möte 

med boken i skolbiblioteket. Intervjuer med åtta 8-åringar och fem 11-åringar.

Vanor
Barnets läsvanor

Hur ser förutsättningarna ut för barnets 
läsning. Rutiner/vanor och bakgrund.

Är läsning vanligt i  hemmet?

Hur mycket och var läser  barnet?

Hur många böcker på arabiska/svenska 
lånar/läser barnet?

Får/ger barnet böcker i present? Har 
många böcker?

Läser barnet med kompisar? 
Svenska/arabiska?

Var, när och hur förekommer 
högläsning?

Hur används skolbiblioteket? 

Tankar
Barnets åsikter om läsande och litteratur.

Vad tycker barnet om litteratur och läsning. 
Svårt/lätt, roligt/tråkigt.

Vad tycker barnet om skolbiblioteket/annat 
bibliotek.

Hittar barnet det den vill läsa och saknas 
någon typ av bok/tidning/media.

Vad tänker de om svenska respektive 
arabiska berättelser/böcker.

Vad vet de om vad föräldrarna anser om 
läsning på arabiska och svenska.

Vad säger läraren om läsning på arabiska 
och svenska.

Känslor
Betydelsen av litteratur och läsande för 
barnet.

Pratar de om vad berättelserna handlar 
om med kompisar/lärare/föräldrar.

Tänker på berättelser de hört/läst.

Känns det olika om berättelsen är på 
arabiska. Tänker de på olika sätt 
beroende på språk.

Trivs de på skolbiblioteket. Hur känns 
det att vara där?

Kärnfrågor:
Hur många böcker har ni hemma? 
På vilket språk? Hur förvaras de?
Brukar du få/ge böcker i present?

Analys:

Vad har läsning för status.

Förmåga, vanor och 
föräldrapåverkan

Kärnfrågor:
Hur letar du upp böcker du vill låna i 
skolbiblioteket?
Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du 
läser på svenska eller viktigare på arabiska? 
Varför? Vad tycker du?
Tror du att din lärare tycker det är viktigt att du 
läser på svenska eller viktigare på arabiska? 
Varför?

Analys: Förhållningssätt till  vad som är viktigt 
och värdefullt.

Kärnfrågor:
Vill du läsa en bok för att känna igen 
dig eller för att du är nyfiken på något 
du inte vet något om?
Känns det som du lär dig något när du 
läser? Vad då?

Analys:

Hur kommer känslor till uttryck? 
Bekant/obekant, nyfikenhet, 
identifikation

 

 

______ 

 




