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want to investigate the parent’s meaning of view according
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The study is based on qualitative interviews. Nine interviews
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The study of relevant literature, which describes topics such
as psychological aspects of immigration, facts about children
with immigrant’s background and their language
development and multicultural librarianship, provides a basis
for the discussion.

The results show that cooperation between library and public
preschool and their involvement is very important for those
immigrants families in many ways such as to preserve their
own languages and cultures but also to help both children
and parents to learn a new language. All parents I have
interviewed enjoy to visit the public preschool and want the
cooperation between the library and the public preschool to
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1 Inledning

När det var dags att på allvar börja fundera på ett passande ämne för min
magisteruppsats kände jag att problematiken som gäller invandrarbarns språkutveckling
och bibliotekets roll i detta ligger mig varmt om hjärtat.

Att jag själv kom till Sverige som flykting, är en blivande informations- och
biblioteksvetare och före detta språklärare förklarar tydligt varför jag bestämde mig för
att göra en undersökning som rör områdena språk- och kulturutveckling samt
mångkulturell barnbiblioteksverksamhet.

Sverige och det svenska samhället genomgår snabba oundvikliga förändringar. Som i
många andra länder i världen pågår också i Sverige en invandringsprocess.
Befolkningen i Sverige har på kort tid fått ett stort inslag av invandrare och flyktingar.
Till Sverige har det kommit människor från alla världsdelar. Alla har de olika orsaker
till varför de är här. Tyvärr är den största andelen av dem som kommer till Sverige idag
människor som ofrivilligt tvingats lämna sina hemländer. När de kommer till Sverige
står de inför den svåra uppgiften att försöka skapa sig en ny tillvaro i en för dem totalt
främmande miljö. Många av dem som flyttar till Sverige är barn. Dessa barn har flera
olika behov men något har de gemensamt; de har alla något annat modersmål än
svenska.

År 1988 skrev Heyman att man börjar bli medveten om att detta ställer stora krav på
anpassning inte från invandrarnas sida utan från samhället som helhet och alla dess
invånare. Mötet mellan olika levnadssätt och kulturmönster skapar tillsammans med
språkbarriärer en rad problem som inte löser sig själva. Inte minst barnen riskerar att
komma i kläm. Barnens situation måste utforskas och de måste få sin självklara rätt att
skapa sig en framtid i sitt nya hemland utan att behöva glömma eller ta avstånd från sitt
eget och föräldrarnas ursprung (Heyman 1988, s 9).

I barnbibliotekens mål som skrevs för mer än 20 år sedan diskuterades bibliotekets roll
att aktivt söka upp de barn som av fysiska, psykiska, språkliga eller sociala skäl inte
utnyttjar biblioteket. Med detta menades att biblioteket aktivt måste söka upp och
samarbeta med de institutioner, organisationer och/eller enskilda som arbetar med barn
och sprida information om böcker, läsning och biblioteket för att förverkliga
målsättningen att nå ut till alla barn (Passa upp, passa, passa vidare…1982, s 17).

Borås är känd för sin textilindustri och alla sina postordertjänster. Under de senaste
decennierna har Borås också blivit känd som en invandrartät stad. Först var det
invandrare som kom till Sverige och till Borås som arbetskraft och senare var det
flyktingar som kom från olika delar av världen pga svårigheter i sina hemländer. De två
mest invandrartäta stadsdelarna i Borås är Hässleholmen och Norrby. I båda dessa
stadsdelar finns Öppna förskolan som mestadels riktar sig till invandrar- och
flyktingbarn med föräldrar. Att jag valde att undersöka bibliotekens uppsökande arbete
på dessa två Öppna förskolor beror på att de samarbetar med biblioteken på olika sätt
men med samma utgångspunkt och övergripande mål för barnbiblioteksverksamhet; att
nå alla barn.

Inom bibliotekens barnverksamhet arbetar man på olika sätt med språkstimulans; i form
av sångstunder, sagostunder, samtal kring böcker eller olika skapande aktiviteter.
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Biblioteken har samarbetat med mödra- och barnavårdscentralerna, förskolor och skolor
under många år men det var samarbetet med Öppna förskolan och
invandrar/flyktingföräldrar utanför bibliotekens zon och framför allt den heltidsanställda
bibliotekarien på Öppna förskolan Norrby som delvis blev bibliotekens steg ut i det
okända.

I föreliggande studie har jag undersökt hur man inom bibliotekens barnverksamhet kan
arbeta för att främja invandrarbarns språkliga och kulturella utveckling. Jag har gjort
min undersökning ur användarens synvinkel och inte ur bibliotekens perspektiv och den
baseras på intervjuer med föräldrar till flyktingbarn. Föräldrarnas aktiva engagemang
och roll i verksamheten poängteras och därför anser jag att det är intressant att veta å
ena sidan hur man arbetar för att träffa flyktingföräldrar och barn och å andra sidan hur
föräldrarna ser på saken och upplever de insatser biblioteken och Öppna förskolan
erbjuder deras barn och dem själva på de två Öppna förskolor som jag har valt.
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2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad bibliotekens och Öppna förskolans insatser
betyder för föräldrar när det gäller flykting- och invandrarbarns språkliga och kulturella
utveckling.

För att få en bättre förståelse för detta kommer jag att undersöka hur själva
biblioteksverksamheten och Öppna förskolans verksamhet för flykting- och
invandrarbarn fungerar samt vilka aktiviteter som erbjuds till flykting- och
invandrarfamiljer på Öppna förskolan i Hässleholmen och Norrby respektive på
Hässlehus bibliotek.

Min problemställning lyder:

Hur upplevs Öppna Förskolans och bibliotekets insatser som riktas mot flykting- och
invandrarbarn av barnens föräldrar

Mina frågeställningar är:

• Hur använder flykting- och invandrarfamiljer (med tonvikt på barnen) sig av
bibliotekets och öppna förskolans aktiviteter?

• Vilken betydelse har de två institutionerna för familjen (tonvikt på barnen)?
• Är föräldrarna nöjda med insatserna när det gäller barnens flerspråkiga och

mångkulturella utveckling?

2.1 Avgränsningar

Jag har valt att göra min undersökning i Borås av praktiska skäl eftersom jag bor i Borås
närmare bestämt på Hässleholmen och känner till situationen i området även en del
invandrar- flyktingfamiljer som också bor där. Undersökningen avgränsas till att
omfatta Öppna förskolan enbart i de två mest invandrartäta stadsdelarna i Borås,
nämligen Norrby och Hässleholmen eftersom nästan 80 procent av de som kommer till
Öppna förskolan i dessa stadsdelar är invandrare (enligt anställda på Öppna förskolan).
Båda dessa Öppna förskolor har som målsättning att samarbeta med biblioteken. Andra
Öppna förskolor i Borås var inte aktuella på samma sätt.
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3 Metod

I detta kapitel redogör jag för mitt val av metod samt problem och tillvägagångssätt som
har med mitt metodval att göra.

3.1 Val av metod

Genom att använda sig av en kvalitativ metod samlar man in information och kan få
både förståelse av det problem som man studerar men man kan också beskriva helheten
av det sammanhang som det ryms i (Holme & Solvang 1995, s 14). Repstad hävdar att
genom kvalitativa intervjuer får man mycket mer detaljerade svar än genom en
enkätundersökning eller en kvantitativ intervju eftersom en kvantitativ intervju är ofta
för snäv och för inrutad för att kunna suga upp en levande människas nyanserade
erfarenheter och förhållningssätt (Repstad 1999, s 64). Meningen med min uppsats är att
få en djupare och grundligare uppfattning av det problem jag valt att undersöka så
därför valde jag att använda mig av kvalitativ metod.

Holme & Solvang anser att det är fördelaktigt att forskare använder sig av kvalitativa
intervjuer i situationer då språket kan orsaka en del missförstånd eftersom man kan gå
tillbaka till undersökningspersonerna om man behöver mer information eller om man är
osäker på om man har förstått något rätt och be att få mer detaljerad eller mer tydlig
information (Holme & Solvang 1995, s 65ff). Eftersom intervjupersonerna i min
undersökning inte har svenska som modersmål var det nödvändig att göra intervjuer
eftersom de erbjuder mer möjligheter till klargörande när det gäller eventuella språkliga
missförstånd än vad t ex enkäter gör. Att jag som intervjuare inte heller har svenska som
modersmål är viktigt att påpeka.

Kvale understryker hur viktigt det är att intervjuaren bygger upp en atmosfär där den
intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och känslor
Situationen där man pratar med föräldrarna om deras barn, vilket är ett väldigt
känslomässigt präglat ämne, kräver atmosfär där den intervjuade känner att hon eller
han lyssnas på och tas på allvar. Med en enkät kan intervjuaren inte uppnå samma
stämning som med en intervju. Att få möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser utan
att behöva välja bland färdiga svar anser jag som väldigt viktigt. Enkäter kan lätt
blockera känslor från att komma fram. Samtalsliknande intervjuer ger möjlighet för den
intervjuade att inte känna sig stressad och istället uppleva intervjutillfället som ett
vanligt samtal. På så sätt kan intervjuaren förvänta sig att få fylligare och mer
nyanserade svar (Kvale 1998, s 118).
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3.2 Tillvägagångssätt

I detta delkapitel kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga för att kunna utföra
mina intervjuer, problem jag stötte på i samband med intervjuerna samt hur jag har
bearbetat mitt intervjumaterial.

3.2.1 Före intervjuerna

Vårterminen -99, min tredje termin på BHS, kontaktade jag de bibliotekarier som
arbetade på Öppna förskolan på Norrby och Hässlebiblioteket samt personalen som
arbetade på Öppna förskolan på Hässleholmen och Norrby. Jag tyckte att det var
nödvändigt att diskutera med dem om de reella möjligheterna att genomföra intervjuer.
En del tyckte till en början att min idé var lite för optimistisk eftersom föräldrarna inte
kan svenska så bra och det kunde därför bli svårt att genomföra intervjuer. De var
emellertid beredda att hjälpa till så mycket de kunde i fall jag skulle bestämma mig för
att genomföra min idé. Det enda som samtliga av personalen på både Hässleholmen och
Norrby krävde var att i förväg få se de frågor som jag tänkte ställa till föräldrarna. De
tyckte att de inte kan tillåta att föräldrarna blir utsatta för undersökningen via deras
verksamhet eftersom den eventuellt kunde uppfattas som inkräktande på deras privatliv.

Första versionen av mina intervjufrågor var formulerade utan hänsyn till att jag kanske
skulle träffa människor som inte alls är intresserade av detta ämne på så sätt som jag är
intresserad. Efter konsultation med handledare omarbetade jag mina frågor till mer
acceptabla och förenklade. Frågorna blev konkretare och samtidigt öppnare. Kvale, till
vilken jag vände mig många gånger och sökt hjälp i nödsituationer, säger att frågorna
bör vara lätta att förstå, korta och befriade från akademisk jargong (Kvale 1998, s 122).
Det hade jag i åtanke när jag skrev frågor andra gången. Under tiden som frågorna
började bli klara påbörjades arbetet med att försöka finna lämpliga personer för intervju.

Först gjorde jag ett informationsblad (Bilaga 4). Personal på Öppna förskolan på Norrby
och Hässleholmen använde informationsbladet som ett sätt att informera föräldrar om
mitt arbete. Min plan var att jag skulle kontakta dem som ville ställa upp för intervju
och bestämma tid och plats. De följande veckorna hände inte så mycket. Jag insåg att
det var dags för en annan strategi. Under nästan hela september och oktober -99 var jag
på båda Öppna förskolorna så ofta som det gick och föräldrarna fick tillfälle att prata
med mig och lära känna mig lite närmare. Denna strategi lönade sig bättre och en del
föräldrar visade intresse för intervjun. Personalen på Öppna förskolan hjälpte mig
mycket genom att prata med besökare om syftet med min uppsats och att förklara vad
en intervju innebär. Jag har frågat nästan alla som var på Öppna förskolan om de var
intresserad av att bli intervjuade men det gick inte så lätt i början. Mycket tålamod och
tid krävdes. Spontanitet och ödmjukhet var det enda sättet som gällde om man ville
komma närmare föräldrarna. Det gick inte att planera något. Slappna av och vänta hade
nu blivit min strategi. För att få en nödvändig bakgrund och kunskap om den
verksamhet som bedrivs på Öppna förskolan, samt deras sätt att arbeta, deltog jag i
många aktiviteter som t ex sagostunder både på Öppna förskolan på Hässleholmen och
den på Norrby. Det hjälpte mig att få ett bättre förståelse av det som händer på Öppna
förskolan.

I ett tidigt stadium av mitt uppsatsskrivande genomförde jag en pilotintervju med en
familj som bor på Hässleholmen. Intervjun gick väldigt bra och visade sig vara av stor
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hjälp vid senare intervjutillfällen också när det gäller intervjuteknik. Jag upptäckte att
det är väldigt viktigt att lyssna noga på föräldrarna och notera allt som händer under
intervjutiden som inte bandspelaren kan notera. Eftersom pilotintervjun är givande
använder jag den i min uppsats.

Efter ett tag kunde jag boka tid för min första ”riktiga” intervju. Efter den tog det nästan
fyra månader att genomföra ytterligare åtta intervjuer. Det blev också ett visst bortfall.
Det hände några gånger att jag bokade tid men inte lyckades genomföra intervjun.
Ibland var den potentiella intervjupersonen sjuk eller hade ändrat sig och ville inte bli
intervjuad. Det var inte längre uppsatsen och skolan som bestämde.
Levande människor styrde mitt arbete. Under de fyra månader som jag tillbringade på
de båda Öppna förskolorna på Hässleholmen och på Norrby samlade jag kunskaper som
inte går att finna i en bok. Som inledning till mitt arbete gjorde jag även intervjuer med
bibliotekarie, förskollärare och med en socionom på Öppna förskolan på Norrby. Under
samma period gjorde jag intervjuer med förskollärare på Öppna förskolan på
Hässleholmen och bibliotekarien på Hässlehus bibliotek.

3.2.1.1 Val av intervjupersoner

Nio intervjuer ingår i mitt material. De personer som jag intervjuade var slumpvis
utvalda. I analysen har ingen hänsyn tagits till vilket de intervjuades ursprungsland är,
hur lång tid de har varit i Sverige eller vilket språk som är deras modersmål. Det enda
som var viktigt för undersökningen var att föräldrarna inte är födda i Sverige och att de
pratar svenska på en sådan nivå att de kan göra sig förstådda. Att kunna kommunicera
utan tolk var ett av mina urvalskriterier. En annan förutsättning var att de har barn som
är upp till fem år gamla och att de har erfarenheter av biblioteket och Öppna förskolan.

Jag bestämde mig för att min undersökning ska omfatta familjer där båda föräldrarna
kommer från något annat land eftersom jag tycker att situationen i familjen där en
förälder är svensk ser annorlunda ut när det gäller språket samt tillgången till den
svenska kulturen i jämförelse med de familjer då båda föräldrarna kom till Sverige från
ett annat land. Det är framför allt två forskare som stödde mig i mitt val: Arnberg och
Ladberg och jag kommer att redogöra för deras forskning i kapitel 4. ”Val av
informanter kan ske efter ‘snöbollsprincipen’, det vill säga att informanter introducerar
en för eller rekommenderar andra informanter” (Repstad 1999, s 45). Snöbollsprincipen
visade sig vara användbar i min undersökning. Några mammor var rekommenderade av
andra mammor. Bland de invandrare som bor på Hässleholmen och Norrby kommer en
stor grupp från mitt hemland. Jag strävade inte efter att mina informanter skulle komma
just från mitt land men jag undvek de inte heller. Att välja bara människor från mitt land
som informanter anser jag skulle innebära att ämnet behandlas ur ett helt annat
perspektiv.

3.2.2 Under intervjuerna

I det här avsnittet skall jag ge några aspekter på intervjusituationen.

Generellt kan man säga att den ena intervjun inte var den andra lik. Fem intervjuer har
gjorts på Öppna förskolan och fyra har genomförts hemma hos informanterna. Vid tre
intervjutillfällen intervjuade jag både mamman och pappan. I de övriga sex fallen
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intervjuade jag bara mammor. Intervjuernas längd varierade mellan 40 minuter och upp
till två timmar. Jag använde även bandspelare vid alla intervjuer utom en då
informanten tyckte att det kändes obehaglig med bandspelare. Första intervjun gjorde
jag i början av september och sista intervjun i början av december år 1999.

I intervjusituationen bemödade jag mig om att vara neutral och att sätta mina egna
känslor, erfarenheter och upplevelse som flykting inom parentes.

Oftast hade föräldrarna och jag ganska långa inledande samtal om olika vardags-
händelser innan vi började ”på riktigt” d v s jag började med min intervju och
inspelning. Jag presenterade mig själv och tydliggjorde mitt eget syfte med arbetet
Några föräldrar var också intresserade av hur det var i mitt land och allmänt om mitt liv
så jag berättade kortfattat om det som var viktigast för dem att veta, kort men inte helt
opersonligt. I våra samtal var vi mest koncentrerade på barnuppfostran, familjen, kultur,
biblioteket, Öppna förskolan och språk. Om språkets och kulturens betydelse i familjen
och språksituationen i hemmet började vi oftast prata  utan att jag tog initiativet.

Det var oftast omöjligt att ställa följdfrågor så som det står i manualen utan intervjuerna
liknade mer ett samtal. ”En intervjuhandledning får inte vara som huggen i sten, den
måste kunna anpassas och förändras” påpekar Repstad (Repstad 1999, s 65).
Användning av öppna frågeställningar var nödvändigt eftersom det underlättar
utvecklingen av en diskussion med respektive informant. ”Den kvalitativa intervjun ska
vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad” betonar Repstad (ibid., s 65).

Det finns flera faktorer som försvårar en undersökning av det här slaget. Föräldrarna har
sedan flykten ofta erfarenheter av svek och förtroende till andra människor har brister.
För att få tillgång till deras erfarenhet behövdes en förtroendefull relation som skapades
långsamt. Jag kan tänka mig att min utländska bakgrund kanske hjälpte i kontakten med
föräldrarna. Både föräldrar och jag har ett annat modersmål än svenska och vi delar
även en del smärtsamma erfarenheter och upplevelser. Ibland upplevde föräldrarna
intervjun som ett tillfälle att berätta om sina problem och om det som plågar dem och
ibland svävade det iväg långt ifrån själva intervjuämnet. Det är också ett känt
”syndrom” för mig utifrån mina egna erfarenheter. Man grubblar ständigt över sitt liv
och kan inte koncentrera sig på något annat. Alla samtal är ett bra tillfälle att ventilera
sina problem på eftersom det är sällan man får tillfälle till att träffa en samtalspartner.
Kvales påpekande att ”samtidigt som personliga uttryck och känslor uppmuntras måste
intervjuaren således se till att intervjun inte förvandlas till en terapeutisk situation som
hon inte förmår hantera” (Kvale 1997, s.118) hade jag hela tiden i åtanke och kvarhöll
mig vid ämnet. Det krävde extra koncentration från min sida och stundvis upplevde jag
det som en belastning. Alla de intervjuer som jag har gjort med föräldrar var var för sig
en unik upplevelse. Intervjuerna är egentligen nio berättelser om nio olika livsöden.
Föräldrargruppen som har undersökts var inte så stor men ändå bildar de ett utdrag ur
verkligheten i alla sina nyanser.

3.2.2.1 Språksituationen under intervjuerna

Språket kan vara en riktig barriär sa många till mig innan jag påbörjade mina intervjuer.
Här beskriver jag kortfattat några av mina upplevelser från intervjuerna.
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Intervjuerna genomfördes i väldigt omväxlande situationer t ex medan mammor
ammade sina barn, lagade mat eller i andra olika sammanhang. Vid alla intervjutillfällen
var barnen med och föräldrarna växlade hela tiden mellan sitt modersmål när de pratade
med sina barn och svenska när de pratade med mig.
Det förminskade delvis koncentrationen hos dem och försvårade en aning en redan svår
språksituation. En sådan speciell undersökning bär med sig många oförutsägbara
stunder.

Efter att jag på Öppna förskolan förklarat syftet med min uppsats och hur en intervju
fungerade visade en mamma intresse av att bli intervjuad. Vi börjar intervjun på svenska
men efter väldigt kort tid avbryter mamman intervjun och uttalar en önskan om att ha
tolk. Jag försökte motivera henne att formulera sina tankar utan tolkens hjälp men hon
ansåg att det inte skulle fungera. Efter hennes önskemål använde vi oss av en tolk under
resterande intervjutid. Tolken var hennes väninna som kom tillsamman med henne till
Öppna förskolan. Mamman ville inte heller att jag spelar in intervjun på band så jag fick
skriva för hand. Enligt henne liknar det mer ett förhör än en intervju när bandspelare
används. Jag tycker att man missar mycket när man använder sig av tolk. Mamman
besvarade alltid frågor med väldigt långa svar och tolken översatte svaret i några få
meningar.

Intervjun med en annan mamma var jag tvungen att avbryta för att fullfölja lite senare
samma dag. Problemet var hennes dotter, en flicka på 1 ½ år som grät väldigt mycket
under intervjun. Hon grät bara när hennes mamma pratade svenska och så fort mamman
vände huvudet mot mig och började prata svenska började flickan gråta nästan hysterisk
och varje gång sökte hon sin mammas mun, pekade på hennes läppar och försökte
stänga hennes mun med sina fingrar. Först trodde mamman att hon var hungrig, törstig
eller något annat som har att göra med munnen men varken vatten eller mat hjälpte. Jag
var misstänksam redan från början att problemet ligger i att mamman växlar mellan sitt
modersmål och svenskan men tänkte också att jag kanske är alldeles för fixerad vid mitt
ämne och försöker tolka allt utifrån denna synvinkel. Det som hjälpte för en stund var
när några andra kvinnor från samma land kom och började prata med flickan på
modersmålet. Det enda som var viktigt för flickan var de ljud som mamman
producerade. Det verkade nästan som om flickan upplevde mamman som en främmande
person när hon började prata svenska eller att hon var rädd att hennes mamma försvann.
Vi fortsatte intervjun då flickan hade somnat.

Från min sida krävdes ett enkelt språk och möjlighet att arbeta med synonymer. Att hitta
föräldrarna på den språknivå som de befinner sig på och genomföra intervjun just på
den nivån var nödvändigt. Jag hjälpte till då föräldrar begärde ett förtydligande av mina
frågor. Det klarade vi av genom att jag använde enklare ord eller beskrev en term. Att
använda olika synonymer hjälpte också. Vi hade inte så stora problem att förstå
varandra dock var det lite svårare för föräldrarna att uttrycka sina tankar. Som en pappa
sa: ”Jag vill säga så mycket men ord kommer inte.” Att översätta upplevelser till ord är
inte en lätt uppgift. Från min egen erfarenhet kan jag tillägga att det är ännu svårare om
man gör det på ett främmande språk. Alla hjälpmedel var tillåtna: lexikon av alla slag,
att rita, att konsultera varandra på sitt språk i fall att jag intervjuade både mamma och
pappa mm. Det enda som vi aldrig har gjort är att blanda in barnen i intervjun och
eventuellt fråga dem om hjälp och översättning. Det var av principiella orsaker.
Föräldrarna är ofta pga sina brister i svenska språket i underläge mot sina barn och
därför tyckte jag att det kan försämra intervjuerna i fall barn hjälper till. Jag anser också
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att det är omöjligt för t ex ett tioårigt barn att översätta sina föräldrars tankar från
modersmålet till svenska. Barn kan kanske bra svenska men bara på sin nivå och med
sina erfarenheter.

3.2.3 Efter intervjuerna

Att alltid skriva ner intervjun och minnesstolpar direkt efter intervjutillfället såg jag som
en regel. Det gjorde det lättare för mig att komma ihåg var det var som informanten
ville säga med t ex uttalandet ”Mina barn är mina”. Att skriva ner också det som inte
kan höras på bandet var väldigt viktigt för mig. Kvale påpekar hur viktigt det är med allt
som händer under intervjuer och som inte sägs i ord. Han säger följande: ”Den levande
intervjusituationen, där den intervjuade ackompanjerar sina uttalanden med tonfall och
ansikts- och kroppsuttryck, ger ett vidare tillträde till den intervjuades föreställningar än
vad de utskrivna texterna kommer att göra senare” (Kvale 1997, s 121). Det var
krävande att lyssna av och skriva ut intervjuerna. Några element som gör det svårt att
lyssna och skriva ut är: främmande meningsbyggnad och brytning men eftersom jag
själv bryter och har samma erfarenheter som föräldrarna när det gäller problemet att
vara förstådd var det lättare för mig att lyssna på dem och förstå vad de ville säga.
Mitt önskemål var att lämna kvar så många citat som möjligt precis så som föräldrarna
hade uttryckt sig. Ibland var det emellertid nödvändigt med korrigeringar för att hänga
med och förstå tankegången.

3.2.4 Analys

Jag ska nedan förklara hur jag har gått tillväga för att analysera mitt relativt omfattande
intervjumaterial.

”Data talar inte för sig själva, de måste tolkas” säger Repstad (Repstad 1999, s 94).
Först försökte jag få ordning på data så att det blev strukturerat och lättare att tolka.
Redan i början hamnade jag i vad Repstad kallar för ett vanligt nybörjareproblem vilket
är att man är alltför lojal gentemot sitt informationsmaterial. Repstad påpekar att oftast
händer det när man gör kvalitativa intervjuer och känner sympati eller närhet till sina
informanter. Eftersom Repstad påstår att man inte har någon forskningsplikt att återge
allt det som informanterna har sagt försökte jag rensa min i sidantal väldigt omfattande
resultatredovisning. Att man känner sig eventuellt som översittare om man stryker det
mesta och bara behåller en bråkdel av det som människor berättar om sig stämmer med
hur jag kände. Jag tänkte också på den förpliktelse gentemot läsaren som Repstad också
nämner och det är att ”dessa inte ska drunkna i detaljer” (ibid., s 95) men lyckades inte
minska så mycket på omfattningen.

Det tog tid innan jag förstod vad man syftar på med frågan vad man gör med tusen
sidor. Jag fick hantera minst tvåhundra sidor och det var nödvändigt att hitta något
system att sortera i allt detta. Jag har valt att redovisa svaren på intervjufrågorna
tematiskt i ett försök att få en tydligare överblick och för att tillgängliggöra resultatet på
bästa sätt. Redan innan jag gjorde intervjuerna försökte jag dela upp mina intervjufrågor
i fem stora ämnesområden. Efter att jag har genomfört alla intervjuer och läst
intervjumaterialet märkte jag att det stämmer med Repstads påstående att ”det är
uppenbart att tonvikt och förekomst i materialet i sig inbjuder till en tematisering under
analysen” (Repstad 1999, s 105). Jag följde också Repstads råd att klassificera
materialet efter teman som återkommer flera gånger. Jag kopierade alla mina
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anteckningar och utskrifter och markerade viktiga saker i marginalen och klippte
därefter ut material och ordnade utklippen tematiskt (ibid., s 106-108).
Frågorna och svaren går ofta in i varandra. För att ge läsaren möjlighet att tränga in i
problemområdets komplexitet, presenteras resultatet med många citat.

3.3 Litteratursökning

I det här delkapitlet förklarar jag hur jag har gått tillväga när det gäller att samla in den
litteratur som jag har använt mig av i min uppsats.

För att kunna skriva uppsatsens teoretiska del var det nödvändigt med relevant litteratur
om språkutveckling, barnbiblioteks-verksamhet, invandrarpsykologi mm. Som första
sökspråk använde jag mig av svenska. Litteratur om invandrarpsykologi hittade jag utan
större problem samt litteratur som lyfter fram olika aspekter när det gäller flykting- och
invandrarbarn samt allmänt om verksamheten på Öppna förskolan. Emellertid var det
mer komplicerat att hitta litteratur som handlar om bibliotekets uppsökande arbete som
eventuellt rör sig runt samarbetet med Öppna förskolan och som jag tänkte använda som
jämförande material på hur olika typer av samarbete kan fungera. Jag hittade bara några
korta dokument som gäller samarbete mellan Öppna förskolan och bibliotek i
invandrartäta stadsdelar och som sker på bibliotekets eller på Öppna förskolans lokaler.
Att ha en heltidsanställd bibliotekarie på Öppna förskolan verkar inte vara praxis. Jag
har inte lyckas hitta något liknande samarbete som på Öppna förskolan på Norrby där
det finns en anställd bibliotekarie och en liten boksamling. Slutligen har jag inte lyckats
hitta några dokument som undersöker flyktingföräldrars åsikter när det gäller deras barn
i någon kontext med bibliotek eller Öppna förskolan. I en magisteruppsats från BHS
undersöks föräldrars åsikter när det gäller Bok Nalle projektet men eftersom
undersökningen till nästan 100 procent grundar sig på svenska föräldrars åsikter
analyseras ämnet från en annorlunda förutsättning i jämförelse med min undersökning.

Jag gjorde litteratursökningar i bl a Libris, nordisk BDI–index, Artikelsök och Lisa. Jag
letade även efter litteratur på webben och då använde jag mig bland annat av
sökmotorerna AltaVista, Evreka och Infoseek. Termer som jag använde mig av
handlade mest om biblioteket, Öppna förskolan, språk, språkutveckling, flerspråkighet,
föräldrar, flyktingar. Självklart använde jag mig även av olika kombinationer och
varianter av dessa ord.

Jag har valt att använda de teorier jag skriver om utifrån mina frågeställningar. Andra
teorier hade varit intressanta men jag har avstått från att t ex lägga ett genusperspektiv
på mitt material av det skälet att mina informanter kommer från så många olika kulturer.

Jag kände sedan tidigare till viss litteratur om barns språkutveckling och om
flerspråkighet. Att gå omkring i biblioteket och leta i relevanta hyllor hjälpte också
mycket för insamlandet av material. Det låter kanske väldigt oavancerat och
gammaldags att söka material på ett sådant sätt men det gav resultat. Man får först och
främst inspiration och för den andra kan man direkt bestämma om boken har relevans
eller ej. En del litteratur om invandrare var också känd för mig sedan tidigare.
Kriterier för sökning av litteratur var att litteraturen inte är för gammal, att hitta senaste
upplagan om det finns flera upplagor samt att litteraturen är skriven så att man förstår
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sammanhanget utan att det krävs allt för omfattande förkunskaper om ämnet. Jag har
också samlat in fakta om de båda stadsdelar som blivit föremål för undersökningen.

3.4 Definitioner och förkortningar

Jag redogör här för förkortningar och definierar begrepp som jag använder mig av i min
uppsats.

• BVC – Barnvårdcentral
• Flykting  – person som lämnat sitt hemland och som inte kan återsändas dit pga

fruktan för förföljelse beroende på ras, nationalitet, tillhörighet till viss
samhällsgrupp, religiös eller politisk uppfattning. Som flyktingar kan man även anse
personer som tvingats lämna sitt hemland pga internationella väpnade konflikter
(krig) eller icke-internationella väpnade konflikter (inbördeskrig). (NE 1992, Bd 6, s
431)

• IFLA  – International Federation of Library Associations and Institutions (NE 1992,
Bd 9, s 352).

• Invandrare – immigrant, person som flyttar  från ett land till ett annat för att bosata
sig där en längre tid, enligt folkbokföringen I Sverige mest ett år. Man avser att
invandrare är personer som är utländska medborgare, utrikes födda elelr medlemar
av andra generationen inflyttade (dvs personer som själva är födda i Sverige men
med minst en utrykes född förälder (NE 1992, Bd 9, s 529).

• Invandrar- och flyktingbarn – det enda alla invandrarbarn har gemensamt är att de
har sina rötter i en annan kultur än den svenska och att de har ett annat språk än
svenska, antigen som sitt modersmål eller som sitt andraspråk (Nauclér m fl, 1988, s
27)

• Invandrarspråk – det finns ingen definition över vilka språk som räknas som
invandrarspråk. Alla språk som talas i landet, undantaget svenska och inhemska
språkliga minoritets språk, skulle kunna kallas invandrarspråk om man med
invandrare menar person med utländsk härkomst (Det mångspråkiga biblioteket:
Rapport från statens kulturråd 1986:8, s 47)

• Komvux – förkortning för kommunal vuxenutbildning (NE 1992, Bd 11, s 226).
• KDN – förkortning för Komundelsnämnd
• Majoritetspråk – det språk som i ett flerspråkig samhälle används av den

dominerande befolkningsgruppen. Ett majoritetsspråk används till skillnad  från ett
minoritetsspråk i alla slags både informell och formell språkanvändning i samhället
(NE 1992, Bd 12, s 628).

• Minoritetsspråk – språk som i ett flerspråkigt samhälle används av en språklig
minoritet. Språken har oftast begränsade användningsområden och används oftast i
informella sammanhang  t ex inom familjen. Deras status är dock beroende av
attityder och lagstiftning i minoritetssamhället (NE 1992, Bd 13, s 351).

• MVC – Mödravårdcentral
• SAB – Sveriges allmänna biblioteksförening
• SFI – förkortning Svenska för invandrare, grundläggande utbildning i svenska

språket och det svenska samhället (NE 1992, Bd 16, s 394).
• Skolverket – eg. Statens skolverk, central förvaltningsmyndighet för det svenska

skolväsendet (NE 1992, Bd 16, s 558).



12

• SÖ – förkortning för Skolöverstyrelsen (NE 1992, Bd 18, s 34)
• ÖF – Öppna förskolan. Jag kommer hädanefter att endast använda mig av

förkortningen, ÖF, i den löpande texten i uppsatsen.

3.5 Uppsatsens disposition

För att underlätta för läsaren av denna uppsats kommer jag härmed mycket kort
beskriva vad jag tar upp i respektive kapitel.

Efter inledningen där jag redogör för mitt val av ämne kommer ett metodavsnitt där jag
motiverar den metod jag har valt. Därefter följer en teoridel som består av fyra avsnitt.
Det första avsnittet handlar om främlingskap och invandringens psykologi, nästa avsnitt
är en genomgång av olika fenomen som berör invandrarfamiljer med tonvikten på
invandrarbarns språkutveckling: flerspråkighet, kultur, identitet, uppfostran i en
flerspråkig familj mm. Om barnbiblioteksarbete redovisar jag i det kapitel som kommer
efter. I kapitel sex redogör jag för ÖF verksamhet i allmänhet för att sedan i kapitel sju
övergå till att redogöra för invandrarsituationen i Borås och jag presenterar stadsdelarna
Hässleholmen och Norrby. I detta kapitel presenterar jag den aktuella institutionen i
respektive stadsdel. I resultatredovisningen som återfinns i kapitel åtta presenterar jag
de familjer jag har intervjuat och sedan redovisar jag och analyserar intervjuresultatet
utifrån olika teman. Därefter följer en sammanfattning av resultatet.
Diskussionsdelen, kapitel nio, innehåller intervjuresultat, teoretiska utgångspunkter och
egna tankar som konfronteras med varandra. Uppsatsen avslutas med en
sammanfattning av samtliga kapitel.
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4 Teori

I detta kapitel kommer jag att gå igenom och presentera litteratur som behandlar
främlingskap, olika aspekter på invandring och flyktingskap, identitet, språkets
betydelse för identiteten, relationen mellan kultur och språk, vad det innebär att vara
flyktingbarn, flyktingbarnens språkutveckling för att slutligen gå igenom utmaningar i
att uppfostra flerspråkiga barn i Sverige och flerspråkighetens status.

4.1 Främlingen

Det som är det mest kännetecknande för flyktingar är att de har haft speciella orsaker att
lämna sitt land och att de inte kan återvända hem problemfritt. Söderlindh menar att
”den som är flykting i sitt utvandrings beslut främst styrkts av viljan och behovet att
komma bort ifrån något” medan den som är invandrare har kanske också styrts av ”en
önskan att komma bort från något, men framför allt önskan att komma till något”
(Söderlindh 1994, s 29-30). En flykting är tvingad eller känner sig subjektivt tvungen
till att migrera av politiska, religiösa eller ekonomiska skäl (Bustos 1996, s 312).

Enligt Kristeva är främlingen den som inte tillhör någon grupp, den som ”inte är del av
den”, den andre. Främlingen har gått över ett lands gräns och befinner sig i ett
främmande land och har lämnat familj och språk för att etablera sig någon annanstans.
Av olika skäl har främlingen flytt sitt ursprung som aldrig lämnar honom. Härkomsten
berikar honom men står också i vägen för honom, stressar upp honom och smärtar
honom (Kristeva 1991, 42ff).

Man ska inte hänvisa honom till hans ursprung eftersom han är från ingenstans och från
överallt. Det finns inte något som längre binder honom till platsen där han kom ifrån.
Dit han har kommit har han inte blivit förankrad. Främlingen är kosmopolit. Fri från
alla band känner sig främlingen ”fri” men den friheten kan likväl kallas för ensamheten
(ibid., 42ff).

Kristeva menar att främlingen provocerar både gruppens och sin egen identitet genom
att tydligt inta främlingens plats. Främlingen stöter och förändrar ständigt ordningen
med sin existens. Människor lägger märke till och oroas av främlingen (ibid., s 53).
Enligt Z. Bauman har vi människor i alla tider haft ett starkt behov att bevara fasta och
synliga gränser mellan olika områden. Gränser erbjuder ordning i tillvaron. Den vanliga
metod som man använder för att distansera sig mot främlingar är separation – mental
eller territoriell separation. Det är inte sällan men väljer bådadera samtidigt. Med mental
separation menas att man undviker personlig kontakt med de främmande (Bauman
1990, s 70ff).

Främlingen som inte är bekant med majoritetssamhällets levnadssätt skapar oro och tar
därmed inte för givet att just det sättet att leva är så normalt och förnuftigt. Den tidigare
så trygga tillvaron i en homogen grupp upplevs som hotad eftersom man är tvingad att
argumentera, förklara och till och med försvara sitt levnadssätt eftersom mycket av det
som tidigare var självklart ifrågasätts (ibid., s 77).

Den grupp i vilken främlingar inte ingår i måste vara en social grupp strukturerad kring
något slag av politisk makt. Den sociala gruppen och dess maktinstanser utpekar från
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början främlingen som misslyckad eller lyckad, och i kraft av detta kan han assimileras
eller avvisas. Det politiska reglementerandet eller lagstiftningen i allmänt avgör vårt sätt
att tänka, ändra och eventuellt förändra främlingarnas status till det bättre. Men
lagstiftningen utgör en ond cirkel, eftersom den faktiskt är orsak till att det existerar
främlingar (Kristeva 1991, s 104-105).

Livet i exil tvingar individen att konfronteras med nya situationer. Många av de nya
situationerna är oönskade och hotar individens fysiska och psykiska hälsa. De intensiva
förändringar av tidsmässig och möjlig kontinuitet av värderingar, normer, regler och
traditioner kan leda till många avvikelser av den identitet som formats i en annan
kulturell omgivning. Eftersom migrationen oftast har en tvångskaraktär leder det till att
flyktingen upplever sig ha missat den historiska kontinuiteten och andra människors
naturliga identifierande i sociala kontexter. Förutom detta har flyktingen ingen kunskap
om de normer, regler och beteenden som tydligt eller outsagt fungerar som grunden för
vanligt socialt samspel i mottagarlandet (Bustos 1996, s 314).

Ofta ger termen invandrare negativa associationer. Det refererar till personer som inte
behärskar språket, har annorlunda fysiska drag och vanor. Att vara invandrare i ett land
innebär att varje flyktings eller invandrares individuella drag försvinner eftersom det
uppstår en relation baserad på generalisering. Detta stör invandrarens eller flyktingens
självkänsla (ibid., s 317).

4.1.1 Invandringskrisen

Bosättningen i ett annat land påverkar en människa på djupet. Emellertid betyder inte
invandringen samma sak för alla. För några förknippas det med framsteg som människa
medan det för andra leder till psykisk förlamning och känslighet. Söderlindh försöker
fånga de sidor i den psykologiska upplevelse som tycks vara gemensamma för de flesta
invandrare. Med detta menas känslor och reaktioner som är allmänmänskliga och som
vi alla skulle uppleva om vi bytte fosterland. Söderlindh beskriver ett tillstånd i vilket
man oftast befinner sig efter att man har lämnat sitt fosterland och flyttat till något
främmande land som kristillstånd. Det finns vissa gemensamma drag som är tillräckliga
för att man ska kunna urskilja en process: invandringskrisen (Söderlindh 1994, s 9ff).

Invandringskriser består av olika faser som har lång utsträckning i tiden och en viss
pendling fram och tillbaka mellan känslor och reaktioner i olika faser. Faser är en
förenkling av ett otrolig komplicerat skeende. Dessa faser betecknas av Söderlindh som:

Chockfasen - Den första tiden i det nya landet kan vara svår, men det är lika vanligt att
den upplevs som mycket positiv. Under flyktingens första tid i det nya landet finns
ibland en stor dos tacksamhet för att ha sluppit bort. Det är en glädjechock men
samtidigt är det oftast en upplevelse av tomhet, att inte känna någonting alls närvarande
(ibid., s 30ff).

Reaktionsfasen - Typiskt för reaktionsfasen är att starka och okontrollerade känslor
hotar att strömma fram. Att fyllas så av känslor är destruktivt för personligheten och då
träder istället de psykologiska försvarsmekanismerna in. Försvarsmekanismen är
omedveten och det står inte under viljans kontroll att aktivera den. Psykologiska
försvars-mekanismer kan vara följande: regression, förnekande, isolering, projektion
och skuldkänslor (ibid., s 30ff).
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Reparationsfasen - bearbetningen av invandringskrisen är livslång eftersom man aldrig
avslutar att vara invandrare om man stannar för gott i det nya landet. Efter
reaktionsfasen blir man så småningom mer positiv; man ser framåt i tiden istället för
bakåt. Att ha kontakt med de infödda i landet är också viktigt i reparationsfasen (ibid., s.
30ff).

Nyorienteringsfasen – denna fas kännetecknas av en känsla av mognad och vuxenhet,
av att man litar på sig själv och att man har blivit självständig (ibid., s. 30ff).

4.2 Identitet

Ursprungligen kommer ordet identitet från det latinska ordet ’ide’ som betyder
’samma’. Begreppet identitet kan förstås som den enskilde individens uppfattning av att
vara en och densamme i den meningen att han inte kan förväxlas med andra individer
inom de allmänna interpersonella och sociokulturella ramarna (Bustos 1996, s 316).
Identitet kan avse särskildhet och avgränsning likaväl som att det betyder likhet och
samhörighet. Det finns olika identiteter: Personlig identitet betyder en persons känsla av
att vara en egen individ eller andra människors uppfattning om att en viss individ har
särskilda kännetecken som gör att hon inte blandas ihop med andra (Det mångkulturella
Sverige 1990, s 154ff).

Personlig identitet från detta perspektiv kräver en avgränsning i förhållande till andra
individer. Etnisk identitet kan man betrakta som en kollektiv version av den individuella
identiteten eftersom den medför avgränsning och särskildhet likväl som en känsla av
samhörighet i förhållande till andra personer och vissa kulturella värden. Kulturell
identitet definieras beroende av hur man interpreterar begreppet kultur. Det blir svårt att
hålla isär de båda begreppen, etnisk och kulturell identitet, om man definierar kultur
som alla slags värden som är förbundna med en viss etnisk grupp (ibid, s 154ff).

Bustos anser att varje migrationsprocess sätter identiteten ur balans och ger upphov till
en kris. De många förluster som flyktingar möter som t ex förlust av modersmål,
familjeband, dagliga rutiner, vänner, släktingar osv. är utgångspunkter för flyktingarnas
möte med det nya landet. I det nya landet varierar utmaningar efter flyktingarnas ålder,
utbildningsgrad, grad av traumatisering och möjligheter till arbete osv. Att förlora sitt
modersmål, familj- och sociala band och många andra förhållanden i individens värld är
alla faktorer som bidrar till problem med identitetskänslan. Att tillhöra en minoritet med
litet socialt nätverk, att vara tvingad att lära sig ett nytt språk, att anpassa sig till en ny
kultur och samtidigt justera sin identitet försätter både individen och familjegruppen i
en krissituation (Bustos 1996, s 312).

Oftast har man behov av en klar identitet, att man vet vem man är i möte med den nya
kulturen och det nya språket. Genom sitt litteraturutbud kan biblioteket hjälpa till
mycket i detta. Att få hålla på sin kulturella särart och bli respekterad för den man är
borde vara varje människas rättighet. Om det inte finns krav på assimilering utan det
görs genom en integration skulle det vara lättare för invandrare att bli delaktiga i det nya
samhället (Bergh 1983, s 93ff).
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4.2.1 Språk och identitet

Språket är en viktig del av vår identitet och kultur. Språket fungerar som
kommunikationsmedel eftersom det är genom språket vi formulerar tankar, känslor,
upplevelser, åsikter och som viktigast ger uttryck för vem vi är. Faktum är att man inte
kan byta ut modersmålet mot ett annat språk. Man tar både kultur och språk för givet så
länge man lever i ett land där man kan kommunicera med de flesta eftersom man är en
del av detta. Språket blir det mest främmande när man flyttar till något annat land med
en främmande kultur och annorlunda sätt att leva (Bergh, 1983, s 93-94). Språkchocken
är en långvarig plåga för en invandrare. Identitetsförlusten av olika slag är till stor del
orsak till att man befinner sig i ett tillstånd av språkchock. Man förstår inte vad som
sägs runt omkring och man kan inte uttrycka vad man vill och vad man känner. Social
kompetens kommer också i fråga (Wellros 1993, s 168ff).

De första konflikterna i det nya landet uppenbarar sig oftast genom språket. De flesta
människor sprider sina tankar och känslor genom modersmålet. Användningen av
språket störs under migrationsprocessen eftersom modersmålet plötsligt blir
oanvändbart vilket påverkar interpersonella relationer och därmed hotas den personliga
utvecklingen (Bauman 1996, s 322).

I varje migrationsprocess möter barn och vuxna ett nytt språk. I kontakten med detta nya
språk utvecklas barnen och de utvecklar dessutom ett språk som vanligtvis inte behärskas
av de övriga i familjen. De vuxna däremot begränsas av det nya språket som hindrar dem
att bevara känslan av kontinuitet och av kulturell gemenskap med majoritetsbefolkningen
i exillandet. Efterhand har de inte bara svårigheter med att lära det nya språket, men
upptäcker sedan allt eftersom att de mister förmågan att behärska det egna språket. Den
tidsmässiga ”dimensionen”, förfluten tid och nutid, tappas bort mellan språken.
Modersmålet fastnar i en dåtid, som inte är tillgängliga för andra, och identiteten ”fryser
in” i kännetecken som uppstått i traumatiska situationen. Förbindelsen med en historisk
värld som innehåller dåtid, nutid och framtid finns inte längre (Bustos 1996, s 322).

Språk och identitet har djupa samband. Många språkproblem har sitt ursprung i
identitetsproblem. Rädsla för att tala ett språk eller ovilja mot ett språk är hos många
barn en fråga om identitet. Den som vill undvika att tala ett språk har ofta fått negativa
reaktioner på språket, kulturen eller andra sidor av den egna identiteten. Språk är
framför allt kommunikation. Barnens kommunikation börjar med dem som barnet hör
ihop med. Ett barns sätt att tala beror på vilka barnet identifierar sig med. Tidigt blir
kamrater viktiga för ett barns språk. Barn börjar gärna prata likadant som kamraterna
gör redan när de är mycket små snarare än som sina föräldrar. Man kan använda
medvetet språk som uttryck för samhörighet. Identitetens ena sidan är ”vi” och ”jag” är
den andra sidan: min bild av vem jag är, min självkänsla och mitt självförtroende. På
flera sätt är en människas självförtroende avgörande för hennes språkliga användning.
Ett barn som har ett gott självförtroende och vågar kommunicera och använda språket
har goda förutsättningar att utveckla sitt språk. Ett viktigt sätt att stimulera ett barns
språkliga utveckling på är därför att stärka barnets självförtroende. Den som är stolt
över sin identitet kan vara öppen med sitt språk. För barnets språkliga utveckling har
därför atmosfären i barngruppen mycket stor betydelse. Bemötande från människor
runtomkring påverkar ett barns självförtroende. Stor betydelse har vuxnas förväntningar
på barnets förmåga. Beroende av om barnets flerspråkighet ses från de vuxna som en
tillgång eller som ett problem kommer barnet själv att uppleva språk som en fördel eller
som en plåga (Ladberg 1999, s 36ff).
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4.2.2 Språk och kultur

Ett språk är inte bara ett språk utan man kan säga att språk bär kultur. Ett språk har ord
och uttryck för just de företeelser som finns i det samhälle och den kultur där språket
används (Ladberg 1994, s 211). Språk och kultur är sammantvinnade. Enligt Ladberg
går det inte att lära sig ett språk utan att lära sig kulturen. Det lilla barnet lär sig hur man
talar, men också hur man tar i varandra, hur man uttrycker ömhet, hur man grälar,
skämtar och retas (Ladberg 1999, s 39).

Den som lämnar en kultur lämnar också i en viss mening den kultur som språket bär.
Man slutar föra över många kulturella självklarheter som ligger dolda i språket och som
vi har tillägnat oss utan att tänka på det om man slutar tala ett språk. En del av dessa
självklarheter har kommit direkt ifrån barnets värld: barnramsor, barnvisor, berättelser,
talesätt medan annat tillhör allmän livskunskap som lever i ordspråk, moraliska och
religiösa uttryck osv. I det språk man har vuxit upp med har man mycket av detta med
sig medan man i ett nytt språk inte har tillgång till det på samma sätt (Ladberg 1999, s
39). När man som invandrare kommer till det nya landet har man med sig sin kultur,
som är lika komplicerad som den i det nya landet. Skillnaden är att i det nya landet har
kulturen ett annat innehåll. Regler och värderingar är annorlunda. Det leder till en
mängd kollisioner, men också oundvikligt ett stort antal svåra, medvetna och omedvetna
val (Nilsson 1992, s 18ff).

Ladberg menar att man riskerar en utarmning av den språkliga och kulturella
kommunikationen med barnen i fall man helt lämnar sitt modersmål.
Möjligheten att ge barn ett kulturellt arv och att uppfostra och vägleda barn blir helt
annorlunda på ett nytt språk. Att uppfostra barn i en kultur som man själv inte har vuxit
upp i är ett krävande uppdrag eftersom ett barn och en vuxen förhåller sig helt olika till
den kultur de lever i. När man är vuxen kan man lära sig mycket om kulturen men man
kan aldrig tillhöra den på samma sätt som man tillhör den kultur man vuxit upp i. Barn
växer in i kulturen, den vuxne ser den utifrån (Ladberg 1999, s 39).

Kulturchocken är ett kognitivt fenomen men som i sin lokalisering även innebär
emotionella problem. Ingenting är som det först ser ut att vara. Hela tiden händer
oförklarliga saker. Vad som ska hända härnäst är svårt att förutse. Man frågar sig hela
tiden vad det är som sker runt omkring en. En lång tid framöver förblir frågorna
obesvarade. Utan att vilja det lever man i en osäkerhet som skapar oro. Man bearbetar
ständigt vardagens trivialiteter och eftersom det krävs aktiv hjärnkapacitet för det
känner man sig ständig trött. Hjärnan kan inte koppla av trots att kroppen lagt sig till ro
(Wellros 1993, s 169ff). När man bor i sitt eget land har man möjlighet att lämna
kulturmötesscenen och dra sig tillbaka till det ”vanliga och normala”. Inom hemmet får
man tillbaka krafterna när kollisionerna blir alltför många och alltför pressande (ibid., s
167).

4.3 Flykting- och invandrarbarn

En ökande ström av flyktingar har tagit sitt skydd i Sverige. Många av dem som
kommer är barn. Flyktingfamiljer befinner sig i en svår situation efter att de väl har
kommit till Sverige. Hela familjen är drabbad och både barn och föräldrar kan behöva
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hjälp för att bearbeta det som har hänt i deras hemland. Att leva i ett nytt land betyder
att orka med många prövningar. Samtidigt funderar man över ett livsprojekt i det nya
samhället som kan vara så meningsfullt som möjligt och i vilket deras historia blir
berikande i stället för en belastning (Brendler-Lindqvist 1988, s 2).

Barn behöver trygghet och det kan vara svårt för föräldrar att ge de den och att känna
tillit till andra och sig själv. Det är en svår uppgift om familjen lever i ett samhälle som
inte är bara nytt utan också ibland saknar förståelse för dem (ibid., s 2).

I det nya landet är de psykosociala villkoren hårda för flyktingar. Det är olika faser som
flyktingfamiljer går igenom på väg från sitt hemland till Sverige. Barnen drabbas i alla
faser hårt (ibid., s 7). Förskolebarn tror att de är universums medelpunkt och de förstår
inte att det finns någon annan syn på världen än deras egen. I samband med kris och
förföljelse kan den här uppfattningen om världen få katastrofala konsekvenser. Små
barn tror att allt det som händer med familjen hänger ihop med något som de har gjort
fel. Inlevelse är också barnen dåliga på och de kan inte förstå sina föräldrars reaktioner
på otäcka händelser utan tror att allt är deras fel. Eftersom förskolebarnen är beroende
av sina föräldrar gör det dem också särskilt känsliga för sina föräldrars reaktioner. De
reagerar snabbt på en förälders oro som förstärker barnets egen oro (Angel 1992, s
59ff).

Många av flyktingbarnen kommer från en kulturkrets där familjen står för den sociala
tryggheten istället för de sociala institutionerna som fallet är i Sverige. Barnens mest
betydande förluster i exilen är de familjemedlemmar som stått dem mycket nära och
med vilka barnen kanske hade djupa emotionella band som t ex mor- och farföräldrar.
Familjens utsatthet blir särskilt uppenbar då den dragits ut ur det sociala, historiska,
politiska och ekonomiska sammanhang den vuxit fram. Förlusten av bilden av den
allsmäktige vuxne som klarat av att skydda sitt barn, men som i exilen blir utsatt,
beroende, degraderad har också verkan på barnen (ibid., s 28).

Många vardagsproblem blir komplicerade. Barnen lever i kontakt med två
sociokulturella realiteter vars koder och värderingar är svåra att förena (Brendler-
Lindqvist 1988, s 10). Oftast har barn två regelvärldar, eftersom föräldrarna inte är lika
förtjusta som barnen i försvenskningsprocessen, och det skapar stor förvirring. Två
lojaliteter, en gentemot hemmet och en ut i den svenska världen skapar behov av att
hålla isär de två regelvärldarna. För barnet är det väldigt viktigt att vara älskat och
accepterat från båda två håll. Faktum är att invandrarbarnet behöver extra mycket hjälp
hemma för att klara allt detta. Sällan får de det som behövs eftersom föräldrarna själva
har många egna problem att klara. Inget fungerar som vanligt. Föräldrarna har dålig
information om olika institutioner där barnen finns och blir mer och mer oroade
eftersom de har en känsla av att de förlorar kontrollen över sina egna barn. Efter en tid
växer desperationen och känslan att samhället, skolan, kamraterna håller på att ta barnen
ifrån en. Föräldrar känner maktlöshet och ångest över att inte kunna uttrycka sina
känslor till barnen. Det viktigaste är att ge barnet möjlighet att på ett bra och ordnat sätt
utveckla sitt modersmål parallellt med det nya språket och på så sätt lägga en grundsten
i kontakten mellan föräldrarna och barnets egen historia (Heyman 1990, s 126).

Olika invandrares och svenska människors livsmönster har en historia, inneboende logik
och en emotionell tyngd, som det är viktigt att respektera och förstå och att orsakerna
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till att det blir kollisioner aldrig handlar om att något av mönstren är fel (Heyman 1988,
s 11ff).

4.3.1 Flyktingbarnen och språket

Ett barns identitetsutveckling handlar om att kunna styrka vem man är, vad man står för
både inför sig själv och inför andra människor. För att kunna göra det behöver barnen
ett viktigt instrument – språket (Fahrman 1991, s 56). Barnen behöver sitt modersmål
för att kunna följa den kultur man är född i. Språket och kulturen är bitar som på ett
betydelsefullt sätt formar barnet till en egen identitet. Om barnet växer upp utan att ha
fått behålla sitt känslomässiga språk så har barnen inget språk att uttrycka olika starka
känslor på. I kommunikationen ligger hela grunden för barnets tillblivelse. Först
kommer den känslomässiga kommunikationen mellan modern och barnet och sedan, om
den känslomässiga grunden har funnits, utvecklas ett verbalt språk med känslor och
symboler (ibid., s 57ff).

Fahrman påpekar att processen att tillägna sig ett nytt språk inte är densamma som att
tillägna sig modersmålet. Man behöver modersmålet om man vill lära sig det nya
språket. Det nya språket lär man sig genom att överföra begrepp och betydelser från det
gamla språket. Man måste ha ett språk, ett modersmål till vilket ska man koppla det nya
språket (Fahrman, 1991, s 59-60).

Det är viktigt att familjens kultur bekräftas och legitimeras, och att föräldrar uppmuntras
att tala sitt språk med barnet anser Fahrman. Människan är en i grunden social varelse
och det är klart att ju tryggare man är i den egna gruppen, desto mer villig är man att
våga gå utanför den och de egna kulturgränserna. Därför är det bra om man har
praktiska möjligheter att barn från en viss kultur får vara tillsammans i en grupp. Ett
barn behöver ett annat barn att spegla sig i. De söker efter bekräftelse på att de duger
och att få vara med på ungefär lika villkor och detta kan endast ske om barnen kan
kommunicera med varandra (ibid., s. 63). Fahrman understryker också betydelsen för
det lilla barnet att få höra sitt språk talas av andra vuxna än föräldrarna. Om de andra
barnen får höra en vuxen prata det främmande språket förbättras språkets status och
barns status till följd av detta. Den vuxne kan skapa intresse hos andra barn för den
främmande kulturen eftersom den vuxne fungerar som en viktig förebild (ibid., s 63-
64).

En vanlig uppfattning från föräldrar och andra som arbetar på olika institutioner är att
invandrarbarn kommer att lära sig minoritetsspråket och svenska språket helt enkelt
genom att höra det talas runt omkring sig. En sådan uppfattning tycks reflektera
språkutvecklingsteorier som hävdar att barnet har en naturlig förmåga att lära sig språk
och att föräldrarnas roll bara är att ge råmaterialet som aktiverar denna förmåga.
Emellertid har forskare senare kommit fram till att de vuxna spelar en mycket mer aktiv
roll än så i barnets språkliga utveckling (Arnberg 1988, s 87). Ladberg anser att det inte
räcker att leva i ett land för att lära sig dess språk. Allt beror på hur barn lever. Det
första och viktigaste är att man lär sig språket av människor som man tycker om. Om
man inte får nära kontakt med människor som talar svenska, så lär man sig inte svenska
hur mycket det än talas omkring en. Eller man lär sig det bara ytligt (Ladberg 1990, s
48).



20

Ett barns språkutveckling påverkas av många olika förhållanden. Känslor är betydelse-
fulla och ibland absolut avgörande i utvecklingen. Ladberg nämner några faktorer som
hon anser kan påverka språkutveckling. För att barnen ska ta till sig ett nytt språk måste
barnen känna trygghet. Sorg och oro är faktorer som försvårar situationen. Något som
också motverkar inlärning är stress. Både barn och vuxna kan uppnå bättre resultat i en
miljö som är fri från stress och hot (Ladberg 1999, s 42ff).

Trygghet för ett barn är, bland annat, att bli förstådd av en vuxen som talar barnets språk
och som kan förklara vad som händer, trösta och vägleda på ett sätt som barnet förstår.
Sådant bereder vägen för det nya språket. Att bli förstådd på sitt språk hindrar inte
barnet att ta till sig det nya, tvärtom underlättar det. Det kända språket ger trygghet
(ibid., s 42ff).

Utifrån omfattande internationell och svensk forskning om minoritetsbarns
språkutveckling vet man emellertid att man i hemmet i de flesta fall inte kan få
tillräcklig språklig stimulans och variation för att ett språk ska kunna utvecklas till en
nivå som är normal för åldern. Tvärtom medför utvecklingen av majoritetsspråket,
svenskan, sällan något problem för flykting- och invandrarbarn om de inte lever i ett
segregerat stadsområde. Barnen lär sig kanske inte svenska lika fort som svenska barn
men det anses som naturligt i processen (Tuomela 1998, s 14-23).

4.3.2 Barnens flerspråkiga och mångkulturella fostran

Längst in, viktigast, minst berörbart av andra, finns så det som för kulturen vidare till
nästa generation, barnuppfostran. Det är självklart att det måste vara så, och för att det är
så och för att barnuppfostran så intimt hänger ihop med alla andra delar av kulturen, är
det också självklart att man just där är hårdast i sin dom över andra kulturer, mest
förvånad inför andra barnuppfostringsmönsters konstigheter, mest övertygad om den
solklara överlägsenheten i sitt eget (Heyman 1990, s 32).

Arnberg skriver att många psykologer påstår att en förälders situation har en
betydelsefull inverkan på ett barns utveckling. För många föräldrar resulterar emigration
i en identitetskris men självklart är det olika från person till person vilken omfattning
den resulterar i. Föräldrar är tvungna att konfronteras med en helt ny kultur och helt nya
värdesystem och det kan vara svårt att prioritera frågor som barnens språkliga
utveckling när andra problem är mycket mera pressande. Föräldrar kan inte uppamma
tillräckligt med energi för att ägna sig åt sina barns växande och utveckling under
sådana förhållanden. Arnberg anser att föräldrar bör försöka att så mycket de kan bevara
kontakten med andra som kan stödja barnets språkliga och kulturella utveckling
eftersom upplösningen av det sociala nätet kan ha en negativ inverkan på barnens
kontakt med minoritetsspråket. Arnberg förklarar också att enligt många språkforskare
är barn väldigt känsliga för en växling från enspråkig till en tvåspråkig omgivning. Man
har funnit att perioden mellan 18 och 36 månader är särskilt känslig för detta. Det är
viktigt att tänka på när man väljer vilken tillsyn ska man ordna för barnet (Arnberg
1988, s 25ff).

Det är viktigt att barnet behärskar både minoritetsspråket och svenska eftersom det är
vanligt att föräldrarnas kunskaper i svenska inte räcker för samtal om svårare
ämnesområden. Det är naturligt att föräldrar använder sitt modersmål i
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kommunikationen med barnen men det innebär att barn bör behärska modersmålet på en
mer avancerad nivå för att möjliggöra ett sådant samtal (Toumela 1998, s 14ff).
Föräldrar är modeller för sina barn. Barn imiterar oftast deras attityder och beteende.
Om föräldrar visar att de tycker att det är nyttigt och positivt att kunna två språk och
tillhöra två kulturella grupper hjälper de att också barnen utvecklar liknande positiva
attityder (Arnberg 1988, s 26).

Många kulturellt betingade umgängesregler ligger fördolda i samhället, och med en annan
tolkningsram är det svårt att finna sig tillrätta. Att vara vuxen och egentligen kapabel att
klara sig i samhället, men ändå inte göra det då allt är så annorlunda, innebär att förlora
sin självrespekt. Det påverkar i sin tur föräldrarollen negativt och skapar osäkerhet. Det är
helt enkelt svårt att lära barnen hur de skall förhålla sig och uppföra sig för att passa in i
samhället (Nyqvist 1999, s 224).

Synen på uppfostran skiljer sig åt mellan olika kulturer. Skolan speglar det svenska
samhället medan det i hemmet råder vissa normer och regler som ibland är motsats till
vad som gäller i det svenska samhället. Att hitta en vettig balans mellan de två
kulturerna som barnet har hamnat mitt emellan kan vara väldigt svårt. Det är nödvändigt
att det förs dialoger mellan invandrargrupper och infödda. Främst handlar det om hur de
invandrade familjerna kan införlivas i det svenska samhället på ett sätt som gör
anpassningen mindre dramatisk för barnen. Om den sociala statusen har gått förlorad
efter invandringen till det nya landet kan det vara svårt att bevara föräldrarollen. Här gör
sig arbetslöshet, språksvårigheter och utanförskap aktuella och skapar dåliga
utgångspunkter för bedrivande av föräldrarollen (Petersson 1997, s 52).

Heyman anser att föräldrar bör lära sig så mycket de kan av det nya språket och söka
alla kontakter som kan ge kunskaper om det nya. Det är det enda sättet att förstå vad
som sker med barnen, förklara för dem och ”hjälpa dem både att leva i det nya och
bevara och utveckla det i den egna kulturen, som de själva och föräldrarna önskar”
(Heyman 1988, s 126).

4.3.3 Flerspråkighet och mångkulturell status

Om de två kulturerna värderas lika i hemmet, i skolan och i samhället i stort och om
tillhörighet till två kulturer betraktas som lika värdefull som tillhörighet till en enda
kultur, så kommer barn och tonåringar som har kontakt med två kulturer att godta bägge
istället för att avvisa eller bli avvisade av den ena eller den andra (Grosjen 1982 enligt
Arnberg 1988, s 31).

Ladberg betonar att i länder som Sverige, USA och andra med en stor språklig majoritet
är förutsättningar för flerspråkighet annorlunda. För att ta sig fram i samhället behöver
man majoritetens språk. Det är de fattiga och lågutbildade från olika minoritetsgrupper
som är flerspråkiga, inte de högutbildade och välbärgade (Ladberg 1994, s 10).
Flerspråkigheten uppfattas inte som värdefull utan förknippas med fattigdom och socialt
underläge. Det är också då man börjar se flerspråkighet som ett problem. I Sverige ses
fortfarande situationen från den enspråkiges synvinkel menar Ladberg. Det är svårt för
många att se flerspråkighet som något värdefullt. Man förutsätter ofta att det kommer att
bli problem oavsett om det gäller skola, arbetsplats eller liknande. Man har siktet inställt
på vad de flerspråkiga inte kan snarare än vad de kan. Ladberg menar också att i
svenska miljöer uppmuntras flerspråkighet sällan. Ett språk ses som det naturliga
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flerspråkighet blir snarast något besvärligt. I själva verket är det som kallas
”språkfrågor” och ”språkproblem” ofta frågor om makt och ekonomiskt och kulturell
inflytande. De nya invandrarspråken i Sverige har olika status. Spanska har ganska hög
prestige i Sverige. De flesta andra invandrarspråk har låg prestige. ”Värderingar av
språk avspeglas alltså vad som är ekonomiskt användbart och vad som ger status och
inflytande i ett samhälle” (Ladberg 1999, s 10ff).

Faktorer som är viktiga för att barn ska identifiera sig positivt med båda sina språk och
sina kulturer är förutom föräldrarnas roller också skolans och samhällets roller när det
gäller att påverka barnets attityder, såväl direkt som indirekt. Indirekt påverkan har att
göra med på vilket sätt dessa områden påverkar föräldrarna. Om föräldrar upplever att
deras språk och kulturella grupp inte uppskattas av medlemmar av majoritetens grupp
kommer de att ha väldigt svårt att utveckla positiva attityder gentemot tvåspråkighet och
dubbelkulturell tillhörighet. När det gäller attityd på skol- och samhällsnivå kan barnen
påverkas på mycket mera direkta vägar. Med detta menas på vilket sätt som
minoritetsspråket och minoritetskulturen behandlas i klassrummet, i kursmaterialet, i
massmedia osv. Man behöver hitta vägar för att stödja tvåspråkighet och dubbelkulturell
tillhörighet i samhället i allmänhet och inte bara inom familjen (Arnberg, 1988, s 31ff).
Ladberg anser att brist på kunskap om och förståelse för en flerspråkig situation oftast
det är största hindret för invandrares integration i Sverige (Ladberg 1997, s 35).

Utan samhällets insatser har en minoritetsgrupp svårt att bevara språket till nästa
generation. Om man vill att minoritetsbarn ska utveckla förstaspråket krävs det ett stort
engagemang från många olika instanser på olika nivåer – både från minoritets- och
majoritetsmedlemmarna (Toumela 1998, s 24).
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5 Barnbiblioteksverksamhet

I dokument på såväl internationell som nationell och lokal nivå framhålls att barn har
rätt att ta del av olika kulturaktiviteter. Alla barn ska få tillgång till böcker och andra
medier antingen genom att de besöker biblioteket eller att biblioteket besöker dem på
olika institutioner. I detta kapitel kommer jag inledningsvis att redogöra för några
dokument som rör rekommendationer för mångkulturellt biblioteksarbete på
internationell nivå. Sedan kommer en redogörelse för svenska statliga kulturpolitiska
mål eftersom dessa påverkar arbetet på folkbiblioteken i landet.

5.1 Barns rätt till bibliotek i internationella och nationella dokument

5.1.1 Unescos Folkbiblioteksmanifest

År 1945 grundades UNESCO. Redan under Unescos första år startade arbetet med att ta
fram en internationell deklaration om människors rätt till goda bibliotek. Den
övergripande ambitionen för organisationen var att bidraga till fred och säkerhet genom
att stödja det internationella samarbete inom utbildning, vetenskap, kommunikation och
kultur. Sverige blev en av Unescos medlemmar år 1949. Unescos folkbiblioteksmanifest
har följande grundläggande principer: att folkbibliotekets skall vila på laglig grund,
bekostas av allmänna medel och att folkbibliotekens tjänster skall vara avgiftsfria
(Unescos folkbiblioteks manifest 1995, s 5-10).

Enligt manifestet är biblioteket en grundförutsättning för livslångt lärande och kulturell
utveckling för den enskilde och olika grupper i samhället. Folkbiblioteket ska verka för
läskunnighet, information, utbildning och kultur. Tjänster på folkbiblioteket skall i
princip vara avgiftsfria och detta är ett samhällsansvar. Folkbiblioteket samarbetar
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt enligt manifestet. Dess tjänster skall vara
tillgängliga för alla och för att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster
bör det organiseras uppsökande verksamhet och användarutbildning. En förutsättning
för en fullgod kvalitet på bibliotekstjänster är grundutbildning och fortbildning för
bibliotekarier (ibid., s 17ff).

Folkbibliotekens huvuduppgifter finns formulerade i tolv teser. Följande fyra teser riktar
sig speciellt till barn och unga: biblioteket skall skapa och stärka läsvanor hos barn från
tidig ålder, stimulera barns och unga människors fantasi och kreativitet, stödja den
muntliga berättartraditionen, stödja och delta i läsaktiviteter och program för alla
åldersgrupper och om nödvändigt initiera aktiviteter (ibid., s 10).

5.1.2 IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions

IFLA är en internationell biblioteksförening. Föreningens huvuduppgift är att främja
internationellt biblioteksarbete på ett brett sätt och utgöra ett forum för debatt samt att
skapa möjligheter till att sluta internationella överenskommelser. Huvudprincipen med
IFLA:s riktlinjer när det gäller multikulturellt biblioteksarbete är att man ska tillgodose
medier på olika språk på samma nivå och med samma standard. Man ska eftersträva ett
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rättvist och jämlikt tänkande och handlande (Multicultural Communities: Guidelines for
Library Services 1996).

5.1.3 De kulturpolitiska målen

I de nya kulturpolitiska målen i regeringens proposition 1996/97 anses det att man ska
främja kulturell mångfald och internationella kulturutbyten samt främja möten mellan
olika kulturer inom landet och bevara och bruka kulturarvet (Kulturpolitik 1996, s 27).
Med de nya kulturpolitiska målen vill man uppnå bland annat kulturarvsmål som
innebär ett aktivt medverkande av museerna för att få, i första hand barn, unga och
människor med flykting- och invandrarbakgrund, att engagera sig i att utnyttja sitt
kulturarv och internationaliserings målet i vilket det anses att människor med olika
etnisk och kulturell bakgrund skall mötas och ge impulser åt varandra (ibid, s 28ff).
Integration skall stimuleras och främlingsfientlighet och rasism bekämpas. Det är viktigt
att skapa utrymme för den mångetniska och mångkulturella generation som inte passar
in i traditionell kategorisering av kulturell och etnisk identitet (Kulturpolitik 1996, s
28ff).

5.2 Uppsökande barnbiblioteksverksamhet

I de böcker som beskriver barnbiblioteksarbete i Sverige betonades tidigt att biblioteket
bör samarbeta med andra institutioner där barn vistas. Barn i bibliotek är en idéhandbok
om olika aktiviteter och samarbetsformer som är utarbetad av SÖ:s arbetsgrupp för
barn- och ungdomsbiblioteksfrågor och kom ut år 1972. Boken vill stimulera till
nytänkande och vidareutveckling av existerande verksamhet. Speciellt understryks
samarbetet på en generell nivå. Barnbiblioteket bör samarbeta och samplanera sin
verksamhet med andra institutioner, organisationer, föreningar och förvaltningar för att
få till stånd ett varierande utbud som når så många barn och ungdomar så möjligt.
”Nödvändighet av samarbete och samplanering för att ge våra barn och ungdomar ett så
brett, aktiverande och stimulerande kulturutbud som möjligt” är det viktigaste som
arbetsgruppen vill framföra (Barn i bibliotek 1972, s 188-189).

Barnbiblioteket – en resurs är en idéskrift skriven av Gerd Hillman och som kom ut
1977. Hillman anser att den läsfrämjande verksamheten inte nödvändigtvis sker på
biblioteket utan via biblioteken ute på institutionerna. En medveten och målinriktad
barnbiblioteksverksamhet är livsviktigt för biblioteket eftersom den verksamheten ingår
både direkt och indirekt i bibliotekens olika verksamheter. Verksamheten för barn måste
parallellt riktas också mot vuxna, främst föräldrar och andra vuxna som jobbar med barn
(Hillman 1977, s 18-21).

År 1975-76 utarbetade barnbibliotekarierna inom SAB:s specialgrupp för barn – och
tonårsverksamhet  mål  för barnbiblioteksverksamheten. Sedan dess har de
målsättningarna genomsyrat barnbiblioteksverksamheten ute i kommunerna. Några av
punkterna är:

Barnbiblioteket ska medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö för alla barn
Barnbiblioteket ska medverka till att skapa förutsättningar för en gynnsam
språkutveckling.
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Barnbiblioteket ska kostnadsfritt ge alla barn tillgång till och information om medier på
respektive hemspråk och aktivt söka upp de barn som av fysiska, psykiska, språkliga eller
sociala skäl inte utnyttjar biblioteket.
För att förverkliga målsättningen att nå ut till alla barn måste biblioteket aktivt söka upp
och samarbeta med de institutioner, organisationer eller enskilda som arbetar med barn
och sprida information om böcker, läsning och bibliotek.
(Passa upp, passa, passa vidare…,1982, s 17f).

Handboken Passa upp, passa, passa vidare kom ut år 1982. Boken tar fasta på SAB:s
målsättning att nå ut till alla barn. Här betonas vikten av att nå ut till alla barn i deras
egna miljöer och idén att arbeta tillsammans med andra (Passa upp, passa, passa
vidare…, 1982, s 21).

Vi måste ta andra till hjälp i det roliga och viktiga arbetet med barnen och litteraturen. Vi
behöver fler kolleger men också andra bibliotekarier och annan personal till hjälp i
arbetet, men utan alla andra intresserade vuxna som dagligen möter barn och ungdomar
klarar vi oss inte! (ibid., s 22).

Birgitta Hellman skrev 1988 en bok med idéer om bibliotekens roll i arbetet med
flyktingar och hur hon anser att biblioteken kan bidra i flyktingmottagningen. Hon anser
att biblioteket har en nyckelroll och kan hjälpa med följande: Med opinionsbildning
menas att svenskar informeras om flyktingar och deras bakgrund, kultur och religion.
Information innebär att man informerar flyktingar om det svenska samhället, svensk
kultur och det svenska språket och tillhandahåller informationsmaterial och böcker på
lätt svenska, språkkurser samt ordnar utställningar och program med anknytning till
svensk kultur. Med kulturarv möjliggörs för flyktingarna att bevara det egna
kulturarvet; förstärka identitet och hålla kontakt med hemlandets språk, kultur, nyheter
och politik (Hellman 1988, s 3ff). Det innebär också att biblioteket tillhandahåller
böcker, tidningar och tidskrifter på flyktingarnas eget språk och att program med
anknytning till deras kultur och språk ordnas. Med kulturutbyte möjliggörs ett aktivt
kulturutbyte mellan svenskar och flyktingar genom att program genomförs där svenskar
och flyktingar kan mötas (ibid., s 7).

Ända hem till fru Nilsson kom ut 1990 och är en metodbok om uppsökande arbete. Det
uppsökande arbetets inriktning ändrades i slutet på 80-talet Målet är nu att nå barnen i
den miljö där de vistas och att samarbeta med de vuxna som omger barnen. När det
gäller invandrarbarn är det några punkter som särskilt uppmärksammas. Den språkliga
träningen är viktig för invandrarbarnen samt att dessa barn behöver få litteratur på sitt
modersmål. Biblioteket kan skicka med böcker på det aktuella hemspråket i boklådorna,
hålla kontakten med och anordna särskilda träffar med hemspråkstränare/lärare, då man
går igenom och köper utländsk litteratur. Biblioteket kan också anordna träffar med
förskolepersonal om invandrarbarnens träning i svenska (Ända hem till fru Nilsson
1990, s 47ff).

Boken Barnspåret kom ut år 1994. I boken beskrivs många idéer och erfarenheter. Anna
Birgitta Eriksson skriver om barnbibliotekets uppgifter och hon anser att
barnbiblioteksarbetet allt för mycket förflyttats mot ”litteraturförmedlande uppgifter”.
Man ska inte glömma uppgiften att ständigt påminna om bibliotekets tillvaro och att
stimulera barnens lust att vilja gå till biblioteket. Barnavdelningen har även en
pedagogisk uppgift. Har barnen fått lära sig allmänna biblioteksregler, skrivna såväl
som oskrivna, är detta något som påverkar hela biblioteket på ett positivt sätt för lång
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tid framöver. Man måste tänka på att barnens positiva minnen av biblioteket möjliggör
att de kommer tillbaka som vuxna personer anser Eriksson (Eriksson 1994, s 43-45).
Nätverket ses av Uno Nilsson som en effektiv metod att nå alla barn. Som en part i detta
nätverk finns de ”Viktiga Vuxna” som kan fungera som vidare förmedlare. ”Nätverk är
barnbibliotekens bästa garanti för att inte hamna i ett vakuum”, påpekar Nilsson
(Nilsson 1994, s 64).
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6 Öppna förskolans verksamhet

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för den verksamhet som bedrivs på ÖF.

6.1 Öppna förskolan - en verksamhet för barn och vuxna

Idén till ÖF väcktes i början av 70-talet av barnstugeutredningen i dess betänkande
Förskolan (1972:27) som ett förslag om en verksamhet riktad främst till barn i
förskoleåldern och deras föräldrar. Utredningens förslag var att man i anslutning till
BVC mottagningen skulle anordna lekrådgivning som skulle skötas av en
förskolelärare. Utifrån denna idé startade den första ÖF i Haninge. Sedan dess har ÖF
utvecklats från lekrådgivning till en samlingspunkt för småbarnsföräldrar (Ashley,
1990, s 9). ÖF är en verksamhet som vänder sig till de barn som har hemarbetande
förälder, får tillsyn av någon annan vuxen i hemmet eller vistas i familjedaghem. Det
som skiljer ÖF från annan förskoleverksamhet är kravet att föräldrar och andra vuxna
måste medverka och att det inte förekommer inskrivning eller anmälan av deltagarna.
Besökare och personal planerar och genomför innehållet tillsammans (Gustafsson 1983,
s 12).

De hemarbetande föräldrarnas situation och behov av kontakt med andra vuxna var
styrande för utvecklingen.  Deras önskemål var att bryta sin och sina barns isolering. De
hade också behov av att få kontakt och stimulans och stöd i sin föräldraroll. Arbetssätt
och innehåll styrs mycket av barnens och föräldrarnas beroende och påverkan av
varandra. ÖF ingår i kommunernas förskoleverksamhet. Man kan formulera två
målnivåer för att precisera syftet med ÖF. Den ena och mer allmänna målet är att alla
ÖF ska utgå från de behov som föranledde tillkomsten av den verksamhet som bedrivs
på ÖF. På den andra nivån preciseras inriktningen. I målen anges att en ÖF skall
avgränsa sig till ett visst upptagningsområde eller viss målgrupp. Exempel är
bostadsområde med hög andel invandrare bland barn och barnfamiljer. I så fall är det
betydelsefullt med särskild inriktning på dem i målformuleringen. Lokala mål kan enligt
Gustafsson betona att ÖF:s mål är att ge möjlighet för invandrare att hålla kontakt med
varandra, bibehålla och utveckla sin kulturella identitet och sitt kulturarv samt att
stimulera invandrare att förmedla sin kultur till andra (ibid., s 12ff).

Det är inte ovanligt att flykting-/invandrar föräldrar deltar i de svenska institutionerna,
som barnomsorg och skolor, utan att riktigt förstå deras målsättning eller innehåll
(Ashley 1990, s 135). ÖF har visat sig lättare för invandrare att acceptera än ett flertal
andra verksamheter. Det som är avgörande för att verksamheten fungerar så bra är det
faktum att föräldrarna genom sin närvaro har kontroll och inflytande över en eventuell
påverkan på barnen och upplever den således inte som hotande. Verksamheten kräver
inte inskrivning och inte heller förutsätter den ett deltagande på bestämda tider, något
som är högt uppskattat av många föräldrar. På ÖF knyter invandrare kontakter med
svenskar och invandrarbarn får möta och leka med svenska barn. Tvåspråkig personal
kan vara en stor tillgång menar Gustafsson eftersom personalen då dels behärskar
invandrarnas språk och är  kunnig i landets kultur, tradition och historia, dels
tillsammans med svensk personal kan förmedla information om det svenska samhället
Ett sätt att förmedla kulturarvet på är genom sånger, berättelser, sagor, musik och
rörelselekar som har sitt ursprung i olika länder och detta gör att kulturarvet också kan
hållas vid liv. Att fira högtider från hemlandet är också viktig (Gustafsson 1983, s
100ff).



28

6.1.1 Barn i Öppna förskolan

Det är viktigt att barnet erbjuds gemenskap, samvaro och samhörighet med andra barn
och fler vuxna för att barn ska kunna tillägna sig beteende och normer för samvaro med
andra människor. Behovet av ÖF hos de föräldrar och barn som har små möjligheter att
bryta sin isolering och finna stimulerande aktiviteter är stor. På ÖF är barnen i olika
åldrar upp till sex år och det är viktigt för språkutvecklingen att mindre barn vistas
tillsammans med de äldre barnen. I lekarna stimuleras språkutvecklingen och leken
utvecklar språket. Språket prövas i leken med jämnåriga och samtidigt lyssnar de vuxna
på barnet, vilket gör att barnet känner att dess språk accepteras, respekteras och
stimuleras till ytterligare uttryck. I vuxna besökande ser barn imitationsmodeller och
förstår språkets användningsområde genom att lyssna till vuxna som talar både till barn
och till andra vuxna. Samspråk, samvaro och samlingar i grupper är några moment som
verksamheten på ÖF inriktas på. Tillfälle för gruppsamvaro och gemensamhets-
aktiviteter är många i ÖF. Rörelselekar, sagoläsning och sångstunder är några av de
mest uppskattade aktiviteter bland alla åldrar. För barnen är det också viktigt att kunna
känna igen andra barn och vuxna och att själv vara igenkänd. Det är viktigt för barnens
trygghet att det i närmiljön finns andra människor än föräldrarna som bryr sig om dem,
ger hjälp och stöd och också sätter gränser när det behövs (Gustafsson 1983, s 77).

6.1.2. Vuxna i Öppna förskolan

Under de senaste decennierna har det  skett betydande förändringar när det gäller
enskilda människor och deras möjligheter att välja livsform.

Omfattande omflyttning inom landet och invandring från andra länder har också
bidragit till ändrade livsvillkor för enskilda människor. Många har tvingats lämna sina
sociala sammanhang för att ingå i nya, kanske helt annorlunda sådana. Med föräldrar,
släkt och vänner på andra orter eller i andra länder blir ensamheten påtaglig om inte
initiativ tas till nya kontakter och ny gemenskap. Föräldrarnas förhållanden är
avgörande för hur barnet har det och får det. Om barn skall få en trygg, harmonisk
uppväxt med möjlighet till positiva känslomässiga relationer och intellektuell stimulans
måste de vuxna i barnets närhet själva känna trygghet, ha nödvändig självkänsla i sin
föräldraroll vid behov få stöd i den och också få gensvar i sina strävanden och
önskningar för sig och barnen (Gustafsson 1983, s 85).

Enligt Gustafsson finns det starka samband mellan brister på aktiviteter och social
isolering. Att skapa kontakt och gemenskap kompletteras av erbjudande av stimulerande
och meningsfulla aktiviteter i ÖF:s mål (ibid., s 87).

6.2 Exempel på samarbete mellan bibliotek och Öppna förskolan

Rinkeby är en förort till Stockholm och har, år 1996, drygt 14 000 invånare som
representerar ca 100 olika etniska eller språkliga grupper. 75 procent av invånarna har
utländsk bakgrund och motsvarande siffra bland barnen är 98 procent. Inom alla berörda
verksamheter har barnens språk- och läsutveckling högst prioritet. Bland annat
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organiseras sagostunder på biblioteket på svenska men även på andra språk.
Regelbunden bokinformation ges till barn och vuxna inom ÖF (Jungnell 1998, s 42-45).

Tensta ligger i nordvästra Stockholm och där är över 70 procent av de boende av
utländsk härkomst. De viktigaste behoven av biblioteksservice var ganska givna i detta
område där ett stort bekymmer är barnens dåliga kunskaper i svenska så därför var det
självklart att barnen fick den centrala platsen. Tensta bibliotek ansvarar för ett projekt
som kallas Rum för kunskap. För barnavdelningen betyder det att man arbetar mycket
med språket enligt Agneta Ehnmark, bibliotekarie på Tensta bibliotek. Ehnmark anser
att barn lär sig lättare när de har roligt och därför använder biblioteket också dramalekar
som ett sätt att stimulera språkutvecklingen. Man har även tänkt på de barn som inte är
inskrivna i någon barnomsorg och därför kanske aldrig besöker biblioteket genom att en
dramapedagog kommer till samtliga av de tre ÖF som finns i Tensta och har program
där. Samtidigt delas ”Barnens första bok” ut till dem. Svenska språket och integration är
nyckelbegreppen i stadsdelen Tensta hävdar Ehnmark (Ehnmark 1998, s 102ff).

I Trelleborgs kommun arbetar man också efter en plan för barnkultur och barnens
kontakt med bibliotek och böcker under uppväxtåren. ”Den röda tråden” är en
verksamhetsmodell som man har arbetat fram på biblioteket och som innebär att
biblioteket med jämna mellanrum påminner om sin existens. Syftet är att alla barn under
sin barndomstid ska komma i kontakt med böcker och bibliotek. En av bibliotekets
viktigaste uppgifter är att introducera böcker som en metod i förskolan. Inom
barnhälsovården och barnomsorgen arbetar biblioteket med personalen som förmedlare.
Inom barnomsorgen fungerar också en talpedagog som samverkanspart med biblioteket
omkring barns språkutveckling. Talpedagogen besöker ÖF och talar med föräldrar och
läser med barnen. Talpedagogen har också tagit med sig föräldragrupper från ÖF på
studiebesök med visning på biblioteket (Gisselquist 1994, s. 158-162).

I Karlskoga har man också försökt med samarbete mellan ÖF och bibliotek. En av
Karlskogas ÖF flyttade till bibliotek 1993. Efter ett år utvidgades samarbetet och ett
kulturprojekt startades. Musiklek, bildverkstad och sagostunder erbjuds till barn i åldern
3-5 år varje vecka. Projektet har fått stöd från Statens kulturråd. Eftersom en ÖF präglas
just av öppenhet var strävan att även bildverkstaden, musikleken och sagostunder ska
vara öppna dvs det krävs ingen anmälan, man deltar om man har lust och man betalar
inte. Musiklärare, bildlärare och förskollärare arbetar ihop. Bland många aktiviteter kan
man nämna musikleken, dans, bildverkstaden, sagostunder och lässtund som mest
intressanta för barn. Föräldern är den som har ansvaret för sitt barn under besöket på
ÖF. Det är enda regeln som finns på ÖF. Det är oftast mammor som kommer med barn
till ÖF men antalet pappor bland besökarna har ökat markant sedan ÖF flyttade till
biblioteket. För barn är bra att se sina föräldrar tillsammans med andra vuxna och
tillsammans med andra barn. Lika viktigt är det för föräldrar som annars lätt kan bli
isolerade att ha denna sociala punkt. För de som arbetar på ÖF är kontakterna med de
vuxna nästan viktigare än med barnen. ”Mår föräldrarna bra, mår deras barn också bra”,
anser förskoleläraren anställd på ÖF (Wilhelmsson 1996, s 55-64).
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7 Borås kommun

I detta avsnitt redogör jag kortfattat för invandrarnas historia i Borås och den aktuella
situationen i Borås kommun. Jag presenterar också stadsbiblioteket i Borås. Avsnittet
fortsätter med en presentation av de två stadsdelar som ingår i min undersökning
nämligen Hässleholmen och Norrby. Jag kommer också att beskriva
invandrarverksamheten som bedrivs på Hässlehus bibliotek och de två ÖF på Norrby
och på Hässleholmen.

Staden Borås grundades år 1621. Till en början bedrevs handel och efterhand förenades
handeln med textilnäringen. I mitten av 1800-talet startade det första väveriet i Borås.
Textilindustrin gjorde Borås till en av Sveriges mest expansiva städer i mitten av detta
sekel (Håkanson 1997, s 1). Allt sedan 1600-talet har det funnits invandrare i Borås. I
samband med textilindustrins genombrott inkallades tekniker och yrkesarbetare från
olika länder för att hjälpa till att utbilda den inhemska befolkningen (Lindgren, 1981, s
15). Ända in på 1960-talet sysselsatte textil- och konfektionsbranschen två tredjedelar
av den industriarbetande befolkningen. Arbetskraft rekryterades såväl inom som utom
landet men tekokrisen innebar att strömmen av nyinflyttade vände. Under hela 70-talet
minskade antalet utländska medborgare i Borås. I början av 80-talet ökade invandringen
igen, särskilt från länder utanför Europa (ibid., s 20ff).

Borås är landets 13:e största kommun och hade den 31 december 1999 96  342
invånare. Av det totala antalet invånare är 15 procent födda i utlandet och/eller är
utländska medborgare. Dessa personer bor företrädesvis i vissa stadsdelar i centralorten,
framförallt på Hässleholmen och Norrby. De största befolkningsgrupperna kommer från
Finland, Jugoslavien, Iran och Bosnien-Hercegovina (Håkanson 1997, s 1).

En stor del av ansvaret för verksamheten i kommunen är fördelad på nio
kommundelsnämnder. Hit hör bl.a. förskoleverksamheten och biblioteksverksamheten i
kommundelarna.

Stadsbiblioteket ligger i Kulturhuset som förutom biblioteket även rymmer teater, kafé
och konstmuseum. Stadsbiblioteket lyder under kulturnämnden och fungerar som
huvudbibliotek i Borås kommuns biblioteksnät där kommundelsbiblioteken styrs av
respektive kommundelsnämnd. Biblioteken har gemensam katalog och dagliga
transporter mellan biblioteksenheterna för att underlätta för kommuninnevånarna att få
tillgång till bibliotekens samlade resurser. Stadsbiblioteket har avdelningar för barn,
ungdomar och vuxna och en avdelning med media på invandrarspråk. Förutom böcker
finns det tidskrifter, musikkassetter, CD-skivor, videofilmer, talböcker, språkkurser
mm. Biblioteket har många tidningar och tidskrifter på olika språk. Datorer för sökning
i kataloger, CD-ROM och Internet är centralt placerade. På barnavdelningen finns
barnböcker på 42 olika språk och två datorer med multimedieprogram för barn.

7.1 Stadsdelen Hässleholmen

Brämhult, en av kommundelarna i centralorten, består av stadsdelarna Brämhult och
Hässleholmen. Kommundelen hade 2000 ca 9 900 invånare. Det är en ung kommundel,
33 procent av invånarna är under 25 år och 58 procent är under 45 år. Bara 14 procent är
ålderspensionärer (Brämhult kommundels hemsida). De båda stadsdelarna visar stora
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olikheter. Stadsdelen Brämhult består mestadels av villor och radhus och befolkningen
är i första hand tjänstemän och/eller egna företagare. Stadsdelen Hässleholmen
bebyggdes under 70-talet med i huvudsak kommunalt ägda bostadshus. På
Hässleholmen har invånarantalet varierat kraftigt. Variationen har följt de
samhällsekonomiska konjunkturerna. Under 90-talets lågkonjunktur var antalet
outhyrda lägenheter stort. Åren 1992-1995 utnyttjades en del lägenheter av Statens
Invandrarverk som då hade en förläggning för asylsökande flyktingar på Hässleholmen.
De asylsökande utgjorde under denna tid en stor del av Hässleholmens befolkning.
Antalet invånare på Hässleholmen 1996 var 5 005. Av dessa hade 2 094 personer dvs 42
procent utländsk bakgrund. Förskolebarn i åldern 0-6 år utgjorde tio procent.
Invånarantalet har under 1997 på grund av inflyttning ökat och var i november 1997 ca
5 200 (Håkanson 1997, s 1).

7.1.1 Hässlehus bibliotek

Biblioteket har funnits i Hässlehus vid torget på Hässleholmen sedan 1984. Biblioteket
delar lokaler med fritidsgården. I biblioteket finner man förutom böcker, kassettböcker,
uppslagsverk, också ett stort antal dagstidningar och tidskrifter. Där finns också tillgång
till datorer samt Internet i bibliotekets datarum. Idag har biblioteket cirka 16 000
bokexemplar. Biblioteket erbjuder också ett utbud av utländsk litteratur. Öppettider är
måndag till torsdagar mellan 09.00 och 12.00 respektive 15.00 och 19.00. På biblioteket
arbetar totalt fem personer. Hässlehus bibliotek samarbetar med olika institutioner som t
ex skolan, förskolan och ÖF (Fritid och kultur i Brämhults kommundel).

Bibliotekspersonalen försökte på flera sätt, bl.a. genom att köpa nya böcker, att nå
familjerna med utländsk bakgrund, men detta var inte  särskilt framgångsrikt. Det
framstod som klart att om familjerna inte kom till biblioteket så fick biblioteket komma
till familjerna. Biblioteket kontaktade BVC och fick via föräldrautbildningen kontakt
med föräldrarna. Shahla Sheikholeslami, bibliotekarie på Hässlehus bibliotek, fick
ansvaret att börja förverkliga idén med hembesök hos familjerna och biblioteket sökte
pengar för att utveckla ett språkprojekt (Hässleholmen för och nu 1997, s 126).

Åren 1993-95 finansierade Statens kulturråd till viss del språkprojektet ”Hässleboken”
på Hässleholmen. Syftet med programmet var att försöka beskriva hur ett närbibliotek
kan bidra till att skapa tillfällen för språkstimulans bland invandrarbarn. Det ingick i det
gemensamma språkutvecklingsprogrammet för barn mellan 0 och 6 år i kommundelen.
Programmet bestod av en serie hembesök, en bokgåva till fyraåringar och ett språktest
av alla sexåringar med riktade insatser. Ett led i projektet var att bryta den sociala
isolering som många av familjerna i kommundelen lever i. Man ville arbeta uppsökande
gentemot invandrare och unga mammor (Hässleboken 1995, s 1).

I projektrapporten dras sammanfattande slutsatser. Det visade sig att det fanns
betydande svårigheter att skapa kontakt med familjerna. De sociala behov familjerna
hade ställde stora krav på bibliotekarien när det gällde kunskap och inlevelseförmåga.
Den språkbakgrund som invandrarbarn har i sina familjer kan vara ett stöd för att lära
sig svenska. Vad som visade sig vara ännu mer betydelsefullt var att de genom sociala
kontakter med jämnåriga barn fick möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska. Den
sociala isolering som präglade familjerna utgjorde ett hinder för sådana kontakter.
Bibliotekets stimulerande roll hade en stor betydelse för att bryta ett sådant socialt
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mönster. Dess roll är särskilt betydande i etnisk segregerade områden som
Hässleholmen (ibid., s 11).

I intervjun berättar Shahla hur hembesöken går till. Utöver att hon visar böcker och
pratar med föräldrarna brukar hon också prata mycket med barnen. Barnen brukar oftast
vara de som först visar att de är intresserade, medan föräldrarna brukar vara mer
tveksamma. Efter en tid börjar barnen önska sig att få lyssna på nya sagor, leka med
böcker och somna medan någon läser eller sjunger för dem. Föräldrarna får också låna
böcker när bibliotekarien kommer hem. När Shahla besöker familjen brukar hon ha med
sig en påse med böcker, både på svenska och på hemspråket, om biblioteket har tillgång
till det. Böckerna kan familjen ha hemma så länge de vill.

7.1.2  Hässleholmens Öppna förskola

Detta avsnitt bygger dels på intervju med Louise Enhager, förskollärare på ÖF, dels på
mina egna intryck.

ÖF ligger i ett radhus i en stor lägenhet med fyra rum och kök på Hässleholmen nära
biblioteket. ÖF är öppen varje dag utom på onsdagar från 9.00 till 14.00 förutom
torsdagar då de har öppet från 9.00 till 17.00. (när jag gjorde min undersökning). På ÖF
arbetar Louise Enhager, förskollärare och Grazyna .ROF]\�VND��PHGKMlOSDUH�

Aktiviteterna på förskolan är både schemalagda och fria. Exempel på schemalagda
aktiviteter är sångstund och sagostund. På tisdagar brukar man laga mat och äta
tillsammans. Besökarna på ÖF är en blandning av invandrarföräldrar och svenska
föräldrar. Upp till 20 barn och 15-20 vuxna kan komma under en dag På ÖF kan barnen
leka, skriva, rita, sjunga, måla, lyssna på sagor och vara med i olika aktiviteter medan
föräldrarna umgås med andra föräldrar, pratar, lagar mat eller deltar i olika aktiviteter
tillsammans med barnen. På ÖF kan föräldrarna få hjälp att kontakta olika myndigheter
som invandrarverket eller socialsekreteraren och söka information om olika saker som
gäller deras barn likaväl som dem själva.

En gång i veckan lagar man mat tillsammans och då lagas både svensk mat och mat från
andra världsdelar. Ofta brukar man berätta om olika seder som härstammar från olika
länder. Man berättar vad som firas och varför. Man uppmärksammar olika svenska
högtider och om det är möjligt även högtider från andra länder.

På ÖF är språket ett centralt ämne eftersom det används hela tiden men det förekommer
ingen organiserad eller systematiserad undervisning. ÖF erbjuder också olika aktiviteter
som väcker intresse och nyfikenhet för språket, läsning och för biblioteket. När det är
sagostund på ÖF brukar Louise berätta en bit av sagan för barnen. Det är viktigt att barn
och föräldrar stimuleras att läsa resten i boken På ÖF finns en del barnböcker som barn
och föräldrar tillsammans kan kolla, bläddra och läsa men mest är det Shahla som tar
med sig böcker från biblioteket när hon kommer till ÖF. Louise brukar läsa och
samtidigt visa barnen bilder i böcker och hur böcker ser ut, så att barnen också efter en
tid lär sig känna igen en del böcker efter utseende.
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7.1.3 Samarbete mellan Öppna förskolan, Hässlehus bibliotek och flyktingfamiljer

På ÖF kan barn och föräldrar träffa bibliotekarie Shahla från Hässlehus bibliotek.
Shahla berättar att hon besöker ÖF en eftermiddag varje vecka och stannar två timmar.
När Shahla umgås med barnen och föräldrarna på ÖF brukar de använda mest tid till att
samtala. Under den tid som hon tillbringar på ÖF säger Shahla att hon engagerar sig i
verksamheten och deltar i olika aktiviteter. Föräldrarna får chans att ställa frågor som
rör olika ämnen. Det är några specifika ämnen som Shahla brukar aktualisera eftersom
hon menar att det alltid är några nya föräldrar på ÖF och att hon för säkerhets skull
upprepar samma sak många gånger med förhoppning att det åtminstone når en del
föräldrar. Hon förklarar enkelt barnens språksituation och diskuterar föräldrarnas viktiga
roll när det gäller språkutveckling och möjlighet för att hjälpa barnen att utveckla sitt
språk.

Shahla berättar att hon brukar tala om hur viktigt det är att föräldrarna använder
modersmålet i samtal med barnen och att den svenska som barnen kommer att lära sig i
samhället kanske inte överensstämmer med det svenska ordförråd som föräldrarna
besitter. Hon brukar påminna föräldrarna om att båda språken kan utvecklas genom bl a
läsning. Det är väldigt viktigt anser Shahla att föräldrarna har klart för sig att biblioteket
och ÖF finns till för att hjälpa föräldrarna endast om de själva önskar detta. Biblioteket
och ÖF får inte upplevas som ett hot eller en institution som vill göra intrång i deras
privata område.

Med besöken på ÖF nås de barn och föräldrar som inte har fått biblioteksbesök i
hemmet eller som inte alls besöker biblioteket men istället besöker ÖF.
Det visar sig att många föräldrar som inte kommer till biblioteket väldigt ofta kommer
till ÖF. Shahla tycker att platsen man träffas på är mindre viktig utan det huvudsakliga
är att man träffas.

7.2 Stadsdelen Norrby

Själva stadsdelen Norrby är en del av kommundelen Norrby, och ligger ganska centralt i
förhållande till Borås centrum. Stadsdelen består mestadels av flerfamiljshus. Andelen
personer med invandrarbakgrund som är boende i område överstiger 50 procent och
andelen barn med invandrarbakgrund är mycket hög, såväl i förskolan som i skolan. Det
finns sex förskolor inom området (Norrby kommundels hemsida).

7.2.1 Byttorps bibliotek

Byttorps bibliotek är kommundelens bibliotek samtidigt som det är verksamhetsmässigt
integrerat med Byttorpsskolan. Biblioteket ligger ca 2 km från Borås centrum.
Biblioteket har ungefär 20 000 böcker både för barn och vuxna plus en stor mängd cd-
skivor och kassettböcker. Det finns också cd-rom och Internet samt möjlighet att faxa,
kopiera och fika på biblioteket. Biblioteket är öppet 34 tim/vecka och fyra personer
arbetar där (Norrby kommundels hemsida).
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7.2.2 Norrby Öppna förskola

Norrby ÖF öppnades 1999. De tre personer som arbetar där har olika yrkesbakgrund,
Lisbeth Petersson är förskollärare, Anna Karin Albertsson är bibliotekarie och Anne-
Christine Andelius är socionom. Jag intervjuade dem i september och oktober -99.
Följande text använder jag mig av dessa intervjuer och mina egna intryck från
förskolan.

ÖF ligger i bottenvåningen på ett stort flerfamiljshus centralt i stadsdelen Norrby och
långt ifrån Byttorps bibliotek. De lokaler som ÖF förfogar över är egentligen en stor
trerumslägenhet med ett centralt stort rum med stora fönster som släpper in mycket ljus.
Där tillbringar de flesta besökarna mest tid. Oftast sitter mammorna vid bordet och
skriver, läser, pusslar mm. Barnen brukar sitta på golvet och leka med andra barn eller
måla, springa, titta i böcker eller sitta vid datorn. I detta rum finns också biblioteket
samt ett litet kök där man brukar laga mat tillsammans eller koka kaffe. Datorn står i ett
litet rum. Rummet bredvid används till sagostunder. Antalet besökare varierar från dag
till dag men enligt Albertsson rör det sig om ungefär 15 mammor och 20 barn per dag.
ÖF har öppet alla dagar utom måndagar mellan 9.00 och 12.00. På tisdagar och
onsdagar har de öppet längre och då öppnar de igen kl 14.00 till 17.00. Sångstund har de
varje dag kl 11.30 respektive 16.30 (Norrby kommundels hemsida).

Enligt de anställda och deras målsättningsplan (se bilaga 5) är Norrby ÖF framför allt
en mötesplats för barn och vuxna som ska stimulera till språkutveckling. Andelius
påpekar att föräldrarna får psykosocialt stöd och pedagogisk handledning i syfte att
stärka dem i deras föräldraroll genom gruppverksamhet och samtal. Framför allt ska
språkutveckling främjas hos de barn som inte finns med i ordinarie barnomsorg men
även språkutveckling hos vuxna som i huvudsak lever inom sin språkgrupp ska främjas,
anser socionomen.

Metoder som används på ÖF för att uppnå målet (se bilaga 5) är bl a att organisera
samlingar, läsa sagor, visa dockor och bilder till sånger, tala väldigt tydligt till barnen
men också till de vuxna, lära ut rim och ramsor respektive låna ut böcker, uppmuntra
modersmålet och slutligen via bibliotekariens besök hem till familjen. Att stimulera
barnens psykiska, fysiska och sociala utveckling tillhör det pedagogiska arbetet och
detta realiseras genom att man främjar lek genom stimulerande lekmaterial samt
samlingar och hemlån av böcker.

När det gäller flykting- och invandrarbarnens språkutveckling gäller det enligt Andelius
”att stärka föräldrarna i deras föräldraroll, att stärka föräldrars svenska och uppmuntra
dem att använda modersmålet mycket och i olika sammanhang tillsammans med sina
barn”. På ÖF erbjuds ett flertal olika aktiviteter som kan väcka intresse för språket.
Handlingen är något som anses som viktig på ÖF. Man ska alltid försöka konkretisera
sina ord i en handling. ”Det att arbeta med uppdraget språk har en central roll” säger
Albertsson. ”Det handlar inte om den rena språk träningen utan det handlar mer om att
man försöker hitta vägar där språket alltid används på något nytt sätt. När det gäller
föräldrarnas svenska är det viktigaste att få dem att använda den svenska som de har”,
anser Albertsson
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”Om barnen tycker om dem som de pratar med går det lättare, det måste alltid finnas en
känsla”, säger Petersson som också vill understryka att ”den känslomässiga relationen
är otroligt viktig när man arbetar med barn”.

7.2.3 Biblioteket på Öppna förskolan

Bibliotekarien som arbetar på ÖF är nära knuten till övrig kultur- och
biblioteksverksamhet i området men arbetar heltid som bibliotekarie på ÖF. På ÖF finns
en liten boksamling på olika språk till barnen och föräldrarna på ÖF. Barnböcker på ett
stort antal språk och några få böcker för vuxna står i en hylla bredvid det stora fönstret.
Små lådor på golvet med böcker på olika språk är till för de små barnen.  Besökarna kan
också låna böcker med sig hem. Utlåningsreglerna är väldigt enkla: föräldrarna skriver
själva upp i en pärm vilka böcker de har lånat. Om föräldrarna frågar efter andra böcker
eller andra medier lånar Anna-Karin från Stadsbiblioteket eller går med föräldrarna dit
och låter dem låna själva. Målet är att alla som besöker ÖF ska ha tillgång till böcker på
sitt språk.

På ÖF finns också en dator. Barnen får hjälp av bibliotekarien att använda datorn. Det
finns några cd-rom med olika program för barn och möjligheten att använda Internet.
Barnen tycker om att sitta vid datorn och klicka hit och dit och upprepa en och samma
bild med ett och samma ljud. De brukar också lyssna på en text för att sedan repetera
den. Anna Karin är alltid där för att hjälpa, visa, förklara och mest av allt för att skratta
och ha roligt tillsammans med barnen.

Att göra hembesök hos familjer med små barn och ha med sig barnböcker från
biblioteket är också en viktig uppgift för bibliotekarien. Enligt Anna Karin är syftet med
hembesöket att vänja familjen vid bibliotekarien och böcker så de sedan själva kommer
till ÖF och fortsätter att låna böcker där. Efter en tid hoppas man att både barn och
vuxna vänjer sig så pass vid läsningen att de fortsätter med att söka sig till
Stadsbiblioteket. ”Det är bara en plan och det betyder inte att det måste ske i just den
planerade ordningen”, tillägger Anna Karin Albertsson.
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8 Redovisning och analys av intervjuundersökningen

Jag har genomfört nio intervjuer med sammanlagt tolv föräldrar, nio mammor och tre
pappor. I sex familjer intervjuade jag bara mamman och i de resterande tre familjerna
både mamman och pappan. När det gäller besök på ÖF är det oftast mammor och barn
som är besökare. Pappor har inga direkta erfarenheter utan har samlat information bara
via mammorna. Föräldrarna kommer från tio olika länder om man räknar både
mammornas och pappornas ursprungsländer och de använder elva olika språk.
Majoriteten har kommit till Sverige under de sista tio åren. Båda föräldrarna i sju
familjer och papporna i två familjer kom till Sverige som flyktingar p g a krig i deras
hemland. Mammorna i två familjer kom tillsammans med sina föräldrar för ca 30 år
sedan. De intervjuade är mellan 30 och 40 år. Nästan alla har fått alla sina barn i Sverige
och det är endast två barn av totalt 19 i de nio intervjuade familjerna som är födda i
något annat land. 16 barn i de nio familjerna är mellan några månader och fem år gamla.
Eftersom jag har garanterat intervjupersonerna fullständig anonymitet har jag
kamouflerat en del fakta i presentationen av de intervjuade familjerna för att på så sätt
minska möjligheterna för igenkännande. Jag har anpassat data som annars lätt kan
avslöja intervjupersonerna och som inte kan påverka undersökningens resultat, såsom
ursprungsland  och barnens kön.

I resultatredovisningen har jag valt att inte använda någon beteckning på familjen
eftersom det då skulle vara lätt att koppla ihop citaten med specifika personer. Bredvid
varje citat står det att det sägs av en av de intervjuade men inte vilken förälder som har
gjort uttalandet. Jag undviker också att avslöja från vilken stadsdel den förälder kommer
från vars citat jag använder mig av i redovisningen.

När man väljer att undersöka ett sådant ämne som är väldigt intressant men samtidigt
väldigt komplicerat är det ibland ganska svårt att leva upp till olika regler som t ex att
ordagarant redovisa citat från intervjuer med föräldrarna. I min redovisning använder
jag mig Oftast i citat av tre prickar ”…”. Jag använder de tre prickarna av några skäl.
Ibland var föräldrar tvungna att avbryta samtal med mig och samtala med sina barn. När
något sådant avbrott i intervjun hände använde jag mig av tre prickar. Jag använder
också mig av tre prickar i några fall när jag intervjuade både mamman och pappan och
de diskuterade på sitt modersmål någon intervjufråga eller hjälpte varandra med
översättningen. Det handlar oftast om bara några meningar eller i några fall bara om
några ord som utesluts när jag använder mig av tre prickar. Oftast det som uteslutas har
inte någon betydelse för förståelse av citat. Det hände också oftast att föräldrarna och
jag diskuterade om vi har förstått varandra på rätt sätt eller att föräldrarna diskuterade
med mig val av enstaka termer när de var osäkra att de termer som de önskar använda
stämmer någorlunda bra med det som de vill säga.
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8.1. Presentation av de intervjuade familjerna

I denna del kommer jag att presentera familjerna som jag har valt att kalla familj 1,
familj 2 osv.

Familj 1  Familjen kom från Balkan till Sverige för åtta år sedan som flyktingar.
Mamman är runt 30 och pappan är runt 40 år. De har båda gymnasieutbildning
hemifrån. De har två barn, en flicka och en pojke på 2 ½ respektive fem månader, som
de har fått i Sverige. Här i Sverige avslutade båda föräldrarna sin SFI men ingen av dem
läste vidare eftersom mamman då var gravid och pappan fick ett arbete. De har båda
samma modersmål.

Familj 2  Familjen kom som flyktingar från Östeuropa och mamman är runt 30 och
pappan är runt 40 år. I sitt hemland arbetade pappan som kontorist medan mamman
arbetade som lärare. Pappan kom till Sverige för sex år sedan och mamman för fem år
sedan. De studerar både två han på KOMVUX och hon går på SFI. De har aldrig jobbat
i Sverige. De har två barn varav ett föddes i hemlandet och den andre här i Sverige.
Barnen, som är två pojkar, är fyra respektive 3 ½ år gamla. Både mamman och pappan
har samma modersmål och den äldre pojken pratar både sitt modersmål och svenska.

Familj 3 kom från Mellanöstern till Sverige för sju – åtta år sedan. Pappan och
mamman är runt 40 år gamla. Familjen består av fem personer: mamma, pappa och tre
barn. I sitt hemland var mamman hemmafru medan pappan arbetade som tekniker och
han har gymnasieutbildning. Nu är både mamman och pappan arbetslösa och de har
aldrig arbetat här i Sverige. Hon är hemma med bebisen medan han söker olika kurser
Av de tre barnen föddes ett i deras hemland och två i Sverige, den äldsta är 13 år och
den yngsta några månader. Båda föräldrarna har samma modersmål.

Familj 4  Familjen kommer från Östeuropa och pappan är runt 40 och mamman runt 35
år. De är tre i familjen med en flicka på 15 månader. Pappan arbetade på lager och
mamman jobbade på kontor i sitt hemland och de har båda två gymnasieutbildning.  I
Sverige har de bott i åtta år och de är båda två arbetslösa.

Familj 5 Mamman i familjen kommer ursprungligen från Balkan. Hon är runt 30 år
gammal och kom till Sverige som liten flicka bara några månader gammal. Enligt henne
själv använder hon mest svenska i sitt vardagsliv. Hon har gymnasieutbildning. Pappan
kommer från Mellanöstern och han kom till Sverige för ca sju år sedan.
Han är runt 30 år gammal. De har två barn tillsammans, en flicka som är fem år och en
liten pojke som är bara några månader gammal. I hemmet pratar/använder sig barnen av
alla tre språken.

Familj 6 Både mamman och pappan är från Östeuropa. Pappan kom för 15 år sedan till
Sverige medan mamman kom för ca två år sedan. Han är runt 40 och hon är runt 30 år.
Han jobbar och hon är arbetslös. De har en son som är 1 ½ år gammal. Mamman har
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inte än hunnit avsluta någon kurs i svenska eftersom hon fick barn kort efter att hon
kom till Sverige. I stället läser hon mycket hemma. Hon är högutbildad i sitt hemland
och är van vid språkinlärning eftersom hon var språklärare och behärskar tre språk.
Hemma pratar de bara sitt modersmål.

Familj 7 Mamman är från Mellanöstern och kom till Sverige för fyra år sedan. Hon är
25 år gammal och hon har gymnasieutbildning hemifrån. Hon talar arabiska, franska
och engelska. Mamman har inte gått i någon skola här i Sverige eftersom har fått barn
och inte hunnit. Pappan är från Östeuropa och har bott i Sverige de sista 16 åren och är
runt 40 år. De har två barn, tre respektive ett år gamla, en flicka och en pojke.

Familj 8 Mamman är ursprungligen från Sydeuropa och är runt 40 år gammal. Hon
kom med sina föräldrar till Sverige när hon var två år. Pappan i familjen kommer från
Mellan Östern och kom hit till Sverige för femton år sedan. Han är utbildad läkare i sitt
hemland. Båda två föräldrarna arbetar och de har fyra barn. Enligt mamman pratar alla
barnen nästan flytande fyra språk: pappans och mammans modersmål samt både
engelska och svenska.

Familj 9 Familjen kommer från Balkan. De kom till Sverige som flyktingar för åtta år
sedan. Han är runt 40 år och hon är runt 30 år. Båda två har gymnasieutbildning
hemifrån. De har två barn, en flicka som är fem år och en pojke som är två år gammal.
Båda två barnen är födda i Sverige. Flickan pratar både svenska och sitt modersmål och
i hemmet pratar de bara modersmålet.

8.2 Redovisning och analys

Vid intervjuerna använde jag mig av en intervjumanual (se bilaga 1) som var indelad i
olika teman och jag har valt att även redovisa intervjuerna under olika teman. Dessa
olika teman är centrala och utformade av mig innan jag utförde intervjuerna. ”Ställ
aldrig frågan om hur man ska analysera en intervjuutskrift efter det att intervjun har
gjorts – det är för sent att börja tänka sedan intervjun väl är genomförd” (Kvale 1998, s
162). För att underlätta läsningen har jag olika kategorier under varje tema som jag har
markerat med kursiv stil.

8.2.1 Bibliotek och öppen förskola i hemlandet

Här redovisar jag föräldrarnas erfarenheter från hemlandet när det gäller de
verksamheter som ÖF och biblioteket hade och som måhända verkar något irrelevant för
min uppsats men som jag betraktar som en nödvändig ingång och förförståelse till
intervjuns huvudämne. Avsikten med avsnittet är att ge läsaren en uppfattning om
intervjupersonernas erfarenhet av bibliotek och ÖF i deras hemländer.

ÖF upplevs oftast av föräldrarna som en verksamhet som är väldigt positiv men som
samtidigt är något helt nytt för dem. Det är inga av föräldrarna som kommer ihåg att de
överhuvudtaget hade behov av något liknande i sina hemländer. Emellertid har alla de
intervjuade personerna tidigare erfarenheter av bibliotek i sina hemländer. Många
föräldrar anser att den största skillnaden mellan biblioteket i hemlandet och hur det är i
Sverige är att man inte brukade gå till biblioteket med små barn som man gör här i
Sverige. Barnen började besöka biblioteket först när de började i skolan. Enligt många
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föräldrar var det mer vanligt att anhöriga eller föräldrarna själva berättade sagor och hur
det var i förr i tiden samt sjöng för barnen istället för att besöka biblioteket med barnen.
De äldre brukade samla många barn i hemmet och leka fingerlekar med dem samt
berätta någon spännande berättelse. De äldre, som också var de som oftast passade
barnen, brukade läsa högt ur olika böcker och samtidigt gunga barnen i sitt knä.

I många länder får barnen en bok i present när de börjar i skolans första klass. Några
föräldrar anser att den riktning som barnet ska utvecklas i beror mycket på föräldrarnas
egna vanor. Om barnen har läsvana föräldrar som uppfostrar barnen till läsning brukar
barnen följa i föräldrarnas spår. Några föräldrar sade att i deras länder brukar man köpa
böcker åt barn. En pappa förklarade att i hans hemland där det under många år pågick
ett krig undvek man att samlas någon längre tid på en offentlig plats. Skillnader i
familjens ekonomiska situation spelar också stor roll. Flera föräldrar berättade att i
hemlandet fungerar det oftast så att om man är utbildad, har bättre ekonomi och själv är
intresserad av böcker, läsning och allt som gäller språk och kultur så påverkar man sina
barns kulturella vanor som bl a att biblioteket har en stor betydelse mycket mer än i de
familjer som har sämre ekonomi.

En mamma berättar följande:

…i mitt land har fattiga många problem och jobbar mycket … svåra jobb… inte tid att gå
med barn till bibliotek… och det är också samma sak när det gäller att köpa böcker… en
glass och en bok kostar samma… det finns såna billiga… man kan inte säga att böcker är
dyra… men det är bara de som är utbildade som köper böcker åt sina barn och vet hur
mycket en bok betyder för ett barn… de andra vet inte… de tror att det är viktigare att
köpa många glass till barn och ingen bok… de förstår inte.

En annan mamma säger:

Det var inte vanligt att barn har mycket kontakt med böcker innan de börjar skolan. Man
berättar mycket till barn… man sjunger, berättar sagor eller berättar om släkt… Folksagor
är också omtyckta… man brukar också prata mycket med barn om vardags liv… barn
hänger med i det som görs och föräldrar brukar prata med de om detta… titta pappa gör
så och så… mamma si och så…

De påpekar också att många av dem inte hade barn i sitt hemland och därför inte var så
intresserade av barnverksamhet. Eftersom det har gått många år sen de själva var barn
och dessutom några år sedan de lämnade sitt land utesluter de inte möjligheten att det
kan ha skett förändringar i någon annan riktning i deras land.

8.2.2 Bibliotekets betydelse och användning

Alla de intervjuade föräldrarna har haft kontakt med någon eller några
biblioteksmiljöer; Stadsbiblioteket i Borås, Hässlehus bibliotek, biblioteket på ÖF
Norrby samt olika aktiviteter som ingår i bibliotekens uppsökande verksamheten på ÖF
Hässleholmen. I följande kapitel redovisar jag under olika rubriker betydelsen av de
olika ovannämnda biblioteken. Jag anser att redovisningen på så sätt blir mer koncis och
tydlig.)
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Intresset för bibliotek varierar bland de intervjuade. När det gäller besöksfrekvensen kan
man urskilja några olika grupper:
Första gruppen är de som själva säger att de ofta besöker biblioteket både på ÖF och
Stadsbiblioteket eller biblioteket i deras stadsdel. Bara en av de intervjuade mammorna
ser sig själv som flitig besökare på både Stadsbiblioteket och biblioteket på
Hässleholmen. Föräldrarna som bor på Norrby besöker ÖF nästan varje dag och på så
sätt har de och deras barn ofta kontakt med böcker och bibliotek.
Till den andra gruppen hör de föräldrar som anser att de besöker bibliotek ibland. De
flesta föräldrarna som ingår i undersökningen tillhör just denna gruppen. Det är så
mycket som man måste tänka på så man hinner inte tänka på biblioteket säger några
föräldrar. En del föräldrar berättar om att omfattande läxor som de måste göra varje dag
tar all deras tid och energi. Det är bara en mamma som säger att hon aldrig går till något
bibliotek alls eftersom hon inte hinner och det är bättre att acceptera detta än att stressa
ytterligare eftersom det redan finns stress så det räcker anser hon.

Det är svårt att säga att besöksfrekvensen beror på exempelvis utbildning eller vanor
från hemlandet. Jag märkte inte så stor skillnad mellan de som är högutbildade
respektive de som har någon lägre utbildning. Det verkar mer hänga ihop med
föräldrarnas allmänna tillstånd. Mitt intryck är att det mest beror på hur det är i
föräldrarnas liv i allmänhet och hur gamla deras barn är som är avgörande för hur ofta
de besöker biblioteken. Man bör också tänka på det faktum att det är varierande från
människa till människa vad man bedömer som ofta, ibland eller aldrig. Det var utifrån
föräldrarnas egna värderingar som jag delade in dem i olika grupper.

Med utgångspunkt från deras tankar kan man urskilja några olika kategorier av
bibliotekens betydelse när det gäller de olika biblioteken som de och deras barn är i
kontakt med

Stadsbiblioteket och kommundelsbiblioteken
För några få föräldrar är Stadsbiblioteket en plats för avkoppling där de kan ta det lugnt
tillsammans med sina barn och för dem betyder Stadsbiblioteket mycket. De går dit så
ofta de får tid med sina barn. Alla berörda i denna grupp är pappor.

En pappa säger följande:

Min fru går med barn till öppna förskolan men jag går ofta på helgdagar till
Stadsbiblioteket… när jag inte jobbar… Jag läser tidningar från mitt land. Lillan är med
mig i barnvagnen medan min dotter som är fyra år gör som hon vill… ibland sitter jag
med henne vid datorn… böcker väljer vi tillsammans… jag väljer på modersmålet och
hon på svenska… Inget speciellt, vi är en vanlig familj på bibliotek…

Stadsbiblioteket betyder för några föräldrar en plats där barnen har tillgång till den nya
tekniken och att de kan spela på dator är mycket uppskattat.

Så här säger en förälder: ”det är också viktig för oss att våra barn prövar sig på den nya
tekniken… våra barn tycker mycket om datorer… vi bokar tid så ofta vi hinner…”

Enligt föräldrarna har biblioteket också betydelse för barnen som en plats för kultur (ett
kulturställe). Några föräldrar anser att det är viktigt att barnen lär känna stämningen på
en sådan institution som Stadsbiblioteket. Att se så många böcker på en och samma
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plats och att uppleva hela processen med att välja böcker, plocka ned dem i påsar, gå till
disken och låna är också en upplevelse för sig anser föräldrarna. Några föräldrar säger
att de barn som är lite äldre brukar härma hela processen hemma och leka ”bibliotek”.
Några föräldrar har en egen liten boksamling hemma men de anser att deras
hembibliotek ändå aldrig kan jämföras med ett vanligt bibliotek. De tänker på den
speciella känslan för barn att bara vara på biblioteket bland så många hyllor och den
speciella doft av böcker som man inte kan uppnå hemma.

För några föräldrar har Stadsbiblioteket, Hässlehus bibliotek och Byttorps bibliotek
ingen eller mycket liten betydelse. De går aldrig vare sig till Stadsbiblioteket eller något
av kommundelsbiblioteken. Eftersom de besöker ÖF nästan varje dag får de sina och
barnens behov av bibliotek tillfredsställda där. Ingen av föräldrarna från Norrby visste
var Byttorps bibliotek ligger. Föräldrarna, oftast mammor, säger också att de söker
umgänge med andra vuxna och barn på annorlunda sätt än vad som erbjuds på
biblioteken. Enligt en mamma var det tidigare en glädje för henne att umgås med böcker
timme efter timme. Numera upplever hon att det inte längre räcker med att vara i
böckernas sällskap utan hon söker istället, både för sin egen och för sin sons del, aktivt
kontakt med andra människor. Trots att det finns så många människor på biblioteket
känner sig föräldrarna ibland ensamma där.

En pappa säger ”…man går inte till en annan person som sitter på biblioteket och börjar
samtala utan vidare, inte i Sverige i alla fall när man inte kan språket bra och inte känner
någon…”

En pappa säger ”I mitt land var jag ständig på biblioteket, dels på grund mina studier dels att
jag njut att läsa. På sista tiden tänker jag inte allas på biblioteket. Så många problem och stress
på jobbet att jag försöker bara hålla mig frisk…”

Som det framgår ifrån ovannämnda uppgifter väljer mammorna, beroende på
förändringar i deras sociala liv, gärna verksamheter som erbjuder möjlighet att få träffa
andra människor och aktivt delta i gemensamma aktiviteter både för dem och för deras
barn. Stadsbiblioteket som mötesplats verkar inte direkt attraktiv för mammorna. Av
några mammor upplevs umgänget på biblioteket både för dem och deras barn som
passivt och detta gör att Stadsbiblioteket och Hässlehus bibliotek inte får så stor
uppmärksamhet av föräldrarna. Däremot har papporna en mer positiv uppfattning och
upplevelse när det gäller Stadsbiblioteket där de brukar läsa tidskrifter från hemlandet
medan de lite äldre barnen bläddrar i böcker, leker med leksaker eller sitter vid
datorerna.

Biblioteket på Norrby öppna förskola och bibliotekariens besök på Hässleholmens
öppna förskola

Enligt en del föräldrar är biblioteket på ÖF Norrby en plats där deras barn kan lära
känna bokvärlden. Barnen kan bläddra i böcker, titta på bilder, välja vilka böcker de vill
låna hem mm. Det betyder mycket för dem att biblioteket på ÖF tillhandahåller böcker
på deras språk. Nästan alla mammor säger att utbudet och bokbeståndet på ÖF räcker
för deras barns behov. De önskar att de i framtiden ska få ännu mer böcker och andra
medier på ”sitt bibliotek”. De tycker att det är väldigt bekvämt och spännande att ha
tillgång till böcker och möjlighet att låna på ÖF. Föräldrarna tycker att allt som händer
på ÖF diskuteras mycket hemma och har språkstimulerande och pedagogisk betydelse.
En del barn vill, efter att de har lyssnat på t ex en saga på ÖF eller biblioteket, att
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samma ritual ska upprepas hemma. En mamma säger att hennes flicka beter sig som
Anna Karin (bibliotekarie på ÖF Norrby) eller Lisbeth (förskolläraren på ÖF Norrby)
och använder samma ord och fraser som de två då hon pratar med sin lillebror. Hon
berättar också sagor för honom. När de är hemma brukar flickan berätta om allt som
hände på ÖF på sitt modersmål och även översätta sagan som hon har hört den dagen
för sin mamma.

Bibliotekariens besök på ÖF Hässleholmen har stor betydelse för föräldrarna. Samtliga
föräldrar berättar om att de har väldigt fin kontakt med bibliotekarie Shahla och att det
betyder mycket att de kan träffa henne på ÖF. De tycker att det är väldigt bekvämt att
Shahla kommer till ÖF så att de kan informera sig om frågor som gäller deras barn. På
ÖF är atmosfären inte så formell som på biblioteket och det verkar som om det
stimulerar föräldrarna till att fråga mer. Många som har samma modersmål som
bibliotekarien säger att de känner sig mer säkra när de får råd och tips om t ex
flerspråkighet av henne. Det är också viktigt att barnen kan prata med henne på sitt
modersmål på en offentlig plats och föräldrarna önskar att hon ska vara oftare på ÖF.
Några andra föräldrar anser att Shahla kan erbjuda så mycket mer än en ”vanlig”
bibliotekarie p g a att hennes erfarenheter liknar föräldrarnas. En mamma säger  ”Jag
tycker att Shahla pratar om något som hon upplevt själv… och inte vad böcker säger…”

Både föräldrar på Hässleholmen och på Norrby ÖF ser den nära kontakten med
bibliotekarien som något väldigt positivt. De uppskattar väldigt högt att bibliotekarien
på båda två ställena har lyckats närma sig deras barn så att barnen upplever kontakten
med Shahla respektive Anna Karin som något naturligt. Det är av stor betydelse för
barnen att de känner sig igenkända berättar föräldrarna. Bibliotekarierna kan namnen på
alla barnen, de är inte en av många som det blir på Stadsbiblioteket.

En mamma  säger: ”… Jag  tycker att det är roligt att vår flicka pratar om bibliotekarie som att
hon är en del av familjen…”

Att bibliotekarien lär sig några ord på deras språk och anstränger sig för att uttala
föräldrarnas och barnens namn korrekt betyder också mycket för både barnen och de
vuxna. Alla föräldrarna från båda stadsdelarna vars barn fick hembesök från biblioteket
anser det vara en berikande upplevelse för barnen likväl som för dem själva. Föräldrarna
berättar att barnen upplever kontakten med bibliotekarien på ett helt annat sätt hemma
än på biblioteket. De  berättar hundra gånger med stor glädje om frun med böckerna
som om hon vore någon helt annan person än den bibliotekarie som de kanske träffar
varje dag på ÖF. Föräldrarna tycker också att det är bra för deras egen del att få tillfälle
att ställa frågor i lugn och ro som de kanske inte hinner annars eller vågar fråga på
biblioteket eller ÖF.

En mamma beskriver hur hennes flicka upplever hembesöket från biblioteket:

Hon ville klä sig fint och redan på morgonen började hon fråga när kommer frun med
böcker. Hon visste att det är bibliotekarie från öppna förskolan men vet inte om hon
tyckte att det är två personer på något sätt  vet inte men när bibliotekarien kom var hon så
lyckligt som att hon såg någon släkt… Efter berättade hon till alla barn vad det hände och
frågade alla om frun med böcker var också hos dem…
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En annan mamma säger:

När jag är på t ex Stadsbiblioteket kan jag inte fråga något… människor väntar bakom
mig och jag är nervös… ord kommer inte… jag lyckas inte förklarar… bibliotekarien
förstår inte vad jag säger… allt går åt fel håll… men när jag har bibliotekarie hemma är
det annorlunda,  man vågar mer… Viktigast är att jag är inte nervös… och privata frågor
är lättare ta upp i hemmet…

Användning
De föräldrar som går till Stadsbiblioteket använder biblioteket på ungefär liknande sätt
som övriga föräldrar som kommer till ett bibliotek. Det är många olika aktiviteter på
biblioteket som lockar till sig olika familjer. Majoriteten av föräldrarna lånar olika
medier för sina barn på samtliga språk som används i hemmet. Det är bara en förälder
som enbart lånar böcker och andra medier på svenska medan några endast lånar på sitt
hemspråk. Några föräldrar berättade också att de märkte att de lånar böcker allt oftare
på svenska och en tänkbar orsak kan vara att de redan har lånat så gott som alla böcker
på modersmålet och resterande är i så dåligt skick att de inte har lust att låna dem.
Barnen vill inte heller läsa böcker som är så utslitna utan väljer istället böcker på
svenska med attraktivare innehåll och utseende. Det är några föräldrar som tycker att
Stadsbiblioteket bara har media på ett språk fast man pratar flera språk i deras hemland.

För de föräldrar som inte har någon kontakt alls med sitt hemland är bokbeståndet på
biblioteket det enda sättet för deras barn att hålla kontakt med barnlitteratur på
modersmålet. Det är inte några nya böcker men föräldrarna är väl medvetna om att i de
länder där det fortfarande är krig prioriteras inte produktionen av barnböcker. Många är
också medvetna om att i deras länder värderas barnböcker annorlunda än vad de gör här
i Sverige. Tyvärr leder detta till att man oftare lånar böcker på svenska eftersom
barnböcker från deras hemländer inte är lika attraktiva som svenska barnböcker,
speciellt bildböcker och pekböcker för småbarn.

Att både texten och bilderna är viktiga i en bok påpekar många föräldrar. I några länder
är t ex snö ett helt okänt fenomen. Det är också annorlunda flora och fauna i jämförelse
med Sverige. Om föräldrarna endast lånar böcker på modersmålet går barnen miste om
en del saker som är viktiga i Sverige men å andra sidan kan barnen vara oförstående för
en del speciella saker i deras hemland om de bara får läsa böcker på svenska anser en
del föräldrar. Föräldrarna berättar att de brukar låna barnböcker på båda språken som
innehåller bilder om fenomen som de anser är viktiga att förklara för barnen.

En majoritet av de intervjuade föräldrarna från Norrby går inte så ofta till
Stadsbiblioteket och vet inte alls var biblioteket i Byttorp ligger. För dem uppfyller
biblioteket på ÖF deras viktigaste behov. Många av föräldrarna lånar alltid några böcker
när de är på ÖF. De tror att barnen börjar uppleva böcker som något naturligt och
viktigt. Barnen börjar redan själva välja vilka böcker som de ska låna med sig hem.

En mamma berättar:
 ”Jag upplever det som roligt att min flicka säger till mig att vi ska låna den bok och inte den
och att hon kommer ihåg vilka böcker vi har redan lånat… hon är bara fyra år men tycker
mycket om böcker…”
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Föräldrarna är väldigt nöjda med att det finns en dator tillgänglig för deras barn på
Norrby ÖF. Föräldrarna tycker att datorn förbättrar läskunnigheten förvånansvärt
mycket.
En mamma berättar att när de är hemma brukar barnen läsa med större intresse om det
som de har gjort på datorn på ÖF. Oftast försöker de få samma ljud när de läser en bok
som de tidigare har läst på en CD-rom skiva i datorn. De ”klickar” på bilderna i
böckerna på samma sätt som de gör då de läser samma bok på skärmen. De kan texten
nästan utantill och är förtjusta över att kunna upprepa samma ljud hundra gånger eller
trycka på samma bild. Föräldrarna tycker att barnen har det jätte roligt och att de
samtidigt lär sig mycket.

En mamma berättar om något som hennes barn kallar för ”Anna Karins saga”. Barnen
vill gå till ÖF och lyssna på Anna Karins saga och att mamman ska berätta samma saga
som de har hört tidigare på dagen på ÖF innan de ska lägga sig. Mamman säger att hon
gärna gör det men att hon återberättar sagan på barnens modersmål.

Alla föräldrar säger att de frågar bibliotekarien om nästan allt som de är fundersamma
över när det gäller språkfrågor.

Några föräldrar tycker att Hässlehus bibliotek inte har så mycket att erbjuda och
speciellt inte när det gäller barnlitteratur på olika språk. De tycker att de böcker som
finns på deras modersmål är tråkiga och utslitna och är inte intressanta för barnen.
Föräldrarna tycker att det är synd att barnböcker på deras modersmål inte innehåller mer
aktuella ämnen och att bokens design och layout är så gammaldags och tråkig.
Modernare böcker med fräschare layout önskas av föräldrarna.

En förälder upplever några i personalen på Hässlehus bibliotek som reserverade. En
mamma säger att det verkar som att en invandrar/flyktingförälder automatiskt och
enbart ska vända sig till en bibliotekarie som själv är invandrare när man vill ha hjälp.
Föräldern tycker att det är fel och att det inte spelar någon större roll om bibliotekarien
är av utländsk härkomst eller svensk. Föräldern vill bli behandlad som vilken låntagare
på vilket bibliotek som helst. Föräldern tycker också att man får olika information om t
ex återlämningstider av olika bibliotekarier som  arbetar på Hässlebibliotek och det
upplever föräldern som jobbigt.

När Shahla kom till oss… det var hembesök från bibliotek hade hon med sig några böcker
för vår flicka… om jag uppfattade bra kunde vi ha de så länge vi vill… redan efter några
dagar ringde någon annan från biblioteket och sa till mig att böcker är reserverade och att
jag måste lämna böcker tillbaka… men jag löste efter problemet med Shahla.

Ingen av föräldrarna har försökt att använda datorerna på Hässlehus bibliotek. På
Hässleholmen ÖF finns det ingen dator. En del föräldrar på Hässleholmen tycker att det
kan vara bra att deras barn har möjlighet att prova på den nya tekniken.

8.2.3 Öppna förskolans betydelse  

Föräldrarna har fått information om ÖF på olika sätt. En del har hört av andra som går
dit medan andra fick informationen via BVC. Några träffade någon av de anställda på
ÖF och fick information av dem. Två av föräldrarna hörde om ÖF på biblioteket.
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När det gäller den betydelse ÖF har för föräldrarna och deras barn och vad man kan ha
för nytta av att gå dit så har de intervjuade nästan identiska åsikter. Jag kan urskilja att
för nästan samtliga föräldrar har ÖF stor betydelse i deras vardagsliv och att det först
och främst är mammor och deras barn som använder sig av de aktiviteter ÖF erbjuder
nästan varje dag.

Det som många tycker är väldigt bra med ÖF är att man inte behöver föranmäla sig, att
man kan komma och gå när man vill och att ÖF är gratis.

Den viktigaste anledningen för nästan alla mina informanter att gå till ÖF så gott som
varje dag är att de vill umgås med andra människor och att deras barn får en chans att
umgås och leka med andra barn.
Föräldrarna tycker att ÖF möjliggör både för dem och deras barn att träffa andra
människor och på sätt minska känslan av ensamhet och hjälpa dem att inte hamna i
isolering. Just sökandet efter kontakt med andra människor är det som oftast leder till
att mammor och barn kommer till ÖF. Det visar sig att ÖF spelar en väldigt viktig roll
som umgängesplats för många barn och mammor. Många av de intervjuade har inte så
många andra tillfällen att träffa andra föräldrar och barn förutom just de som de träffar
på ÖF.

En mamma förklarar det med följande:

Jag vill träffa andra mammor och barn kan träffa andra barn. Vi är oftast ensamma
hemma och barn har lite tråkig. Jag tycker att det är viktigt att träffa andra föräldrar och
barn… När man vet att det finns något som ÖF känner man sig lite säkrare och inte helt
ensam.

En annan mamma säger: ”Här i Sverige tycker jag att det är lite fattig på den sociala bilden, så
att mina barn inte ska bli ensamma vargar har jag faktiskt gått till ÖF med dem sen de har börjat
krypa.”

Liknande motiv har några mammor som har ett barn. De önskar att barnen ska träffa
andra barn och redan då de är små vänja sig att umgås med andra.

En mamma säger följande:

Jag är rädd att han ska bli rädd inför andra människor. Jag vill inte att något sånt händer,
att han träffar andra barn och gråter…i början var vi alltid ensamma hemma…jag märkte
att han var rädd när vi träffade ett barn eller en grupp med några barn… det var chock för
mig… jag var ledsen… Öppna förskolan är bra lösningen tycker jag…. efter en tid var
situationen lite bättre. …nu vågar han mer… nu känns det bättre både för mitt barn och
mig.

För en annan mamma är det viktigt att få träffa andra föräldrar på ÖF och jämföra
erfarenheter om språket och uppfostran. Hon anser att man inte känner sig misslyckad
när man vet att det är många andra som drabbas av samma problem. Hon berättar
följande:

Man pratar med människor om sina erfarenheter, kollar hur det går med andras barn och
språket, hur fungerar med modersmål. Om man har yngre barn får man några bra tips av
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andra som har äldre… jag menar man kan läsa i olika böcker men jag tycker att det är bra
att prata med de som har upplevt något i verkligheten, har erfarenheter.

Kontakten med personalen upplevs också som väldigt betydelsefull. Föräldrarna
behöver någon vuxen som har tid och förståelse för dem. Att barnen har kontakt med
personalen på svenska anses av många föräldrar som en bra förberedelse innan barnen
ensamma börjar på dagis, i förskola eller skola.

Många upplever ÖF som en viktig informationsplats. De besöker ÖF bl a för att de där
kan informera sig om olika samhällsfrågor men även om vanliga vardags- frågor när det
gäller deras barn. Ofta vet de inte till vem de ska vända sig när de har något konkret
ärende eller problem men de intervjuade föräldrarna är eniga om att man alltid får hjälp
på ÖF, oavsett problem. Om de på ÖF inte kan hjälpa till själva får man råd till vem ska
man vända sig.

En mamma beskriver det så:

Alltid när jag har något att fråga eller översätta går jag till öppna förskolan och frågar.
Det är mer bekvämt. Man skäms inte. Man vågar fråga och man får svar mer tydligt. Det
är samma sak när det gäller barn. Jag frågar ofta om hur fungerar saker i Sverige… om
man fråga i andra institution är ibland lite svårt… de har inte förståelse för språket, förstår
inte att det är jättesvårt att lyssna och förstå någon som pratar jätte fort.

En annan viktig anledning till att föräldrarna besöker ÖF är önskan att deras barn får
lyssna och prata på både sitt modersmål och svenska med andra barn och inte bara
med vuxna. Föräldrarna anser att det är viktig för barnens språkliga och sociala
utveckling att de träffar både jämnåriga och barn i andra åldrar för att de på så sätt har
tillgång till ett varierat språk och umgänge.

En mamma berättar följande:

ÖF betyder för mig mycket just nu. Jag går dit så ofta jag hinner. Min pojke är liten men
ändå i fasen när han lyssnar mycket på andra och lär sig nya ord... både jag och han
lyssnar språket från en levande person som använder språket. ...när man lär sig ett språk
från en person som man känner och har förtroende i henne får man bästa effekt …och det
är alltid språket som används i naturliga sammanhang som används på ÖF. …man ”ser”
ord som man lär.

En mamma säger följande om sin flicka:

Innan min flicka börjar skolan vill jag att hon lär sig svenska. Hon kan väldigt bra
modersmålet men svenska behöver hon lite mer träning. Jag önskar att hon pratar mer
svenska med svenska barn på öppna förskolan men det händer tyvärr bara ibland. Jag vill
att hon lär sig svenska av jämnåriga… men det är ändå bra…lyssna på andra om det inte
gå att ha ett samtal med dem”.
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För en mamma är personal som talar polska en viktig anledning till att hon går till ÖF
på Hässleholmen. Mamman tycker att det verkligen är en fördel att hennes barn likväl
som hon själv har tillgång till personal både på sitt modersmål och på svenska.

Stämningen för språkinlärning på ÖF upplevs av föräldrarna som gynnsam. Barnen har
oftast tillgång både till svenska och till sitt modersmål på en och samma plats. Många
föräldrar går till ÖF så att barnen kan höra sitt modersmål parallellt med svenska på en
offentlig plats. De hoppas att på så sätt förstärka barnens upplevelse av sitt modersmål
och sin kultur. Att modersmålet upplevs vara av lika värde som svenska är viktigt för
föräldrarna.

En mamma uttrycker sig så här:

Barn märker att vi kommer till någon institution och de hör svenska med ändå fortsätter
vi prata vårt modersmål och det är ingen som reagerar, det känns bra. Väldigt viktigt är
att lära sig respektera sitt modersmål. Mina barn är runt fem och sju… den som började
på skolan började efter några dagar i skolan envisas med att inte prata modersmål med
oss. Barnen är väldigt känsliga i denna ålder. Det kändes väldigt jobbigt och de brukar
ändra till svenska så fort är vi längre inte hemma hos oss.

Av de många aktiviteter som erbjuds på ÖF nämner föräldrarna sagostund och
sångstund som de aktiviteter som är mest omtyckta av barnen. Några föräldrar berättade
att barnen ibland när föräldrarna inte har tid eller lust att gå till ÖF kan envisa med att
gå till ÖF eftersom de vill lyssna där med andra barn på, som de kallar det, ”min saga”.
Många säger att de tycker att barnen inte kräver mycket för att bli nöjda. Att träffa andra
barn räcker i de flesta fallen för att barnen ska stråla av lycka berättar några mammor.

Att barn har kontakt med andra barn som kommer från olika kulturer och som bor i
Sverige är viktigt för många föräldrar och en av anledningarna till att familjen kommer
till ÖF. Barn utvecklas på olika plan: både som en social varelse men samtidigt
förbättras deras inställning till flerspråkighet anser föräldrarna.

En mamma säger så:

Jag tycker att det är viktigt att de lär sig också om andra som bor här i Sverige. …det är
många barn från olika länder och alla de växer upp tillsammans med mina barn… det är
viktigt att de lär sig känna när de är små …efter kan vara för sent …alla vi ska leva
tillsammans… det är bra om de träffas och umgås… av svenska barn lär de sig språket på
deras nivå och allmänt lär de sig hur det är att vara barn i Sverige …det är också viktigt
att mina barn förstår att det finns många språk i världen och inte bara svenska och
modersmål… och att lära sig att alla språk är lika värda.

Nästan samtliga föräldrar går till ÖF av ytterligare en anledning nämligen den att äta
tillsammans med andra. Barnen har det roligare när de äter med andra barn än när de
sitter hemma ensamma.



48

8.2.4 Bevarande och utveckling av språk och kultur

Majoriteten av föräldrarna anser att bevarandet av den egna kulturen och det egna
språket är en viktig punkt i deras liv. Föräldrarna önskar att deras barn utvecklas som
flerspråkiga och mångkulturella individer. De tycker att varje barn bör utveckla alla sina
språk och att barnen inte ska försättas i en situation som kräver att de måste prioritera ett
språk framför ett annat. Det borde kännas naturligt för barnen att kunna prata både sitt
språk och svenska och att alla språk ska utvecklas utan konkurrens.

Följande säger en pappa:

….våra barn behöver alla sina språk… egentligen tänker vi inte så mycket på det. Jag
menar man gör inte något avsiktligt …men det är så att man uppfattar en del saker som
naturlig …man förväntar att andra ska förstå. Jag menar det är naturlig att våra barn ska
vara flerspråkiga. Jag förstår inte att man behöver prata om detta. Jag kan inte tänka mig
att mina barn pratar bara svenska och inte vårt språk. Hur ska de prata med mig?

En mamma uttrycker sig så här:

Behövs inte överdriva med ett av språket, barn märker om något är onaturligt och det går
inte mot viljan. Jag vill att de genom lek och spontant lär sig språket och ingen panik. Jag
vill inte stressa mitt barn och därför går jag till ÖF och biblioteket eftersom där kan jag
göra som jag vill med mina barn.

Via biblioteket och ÖF har barnen möjlighet att ha kontakt med hemlandets kultur och
språk respektive det svenska språket och kulturen. ÖF erbjuder lokaler för umgänge och
möjlighet att träffa andra barn och föräldrar som pratar samma modersmål. Biblioteket
erbjuder medier på hemspråket. Båda två institutionerna erbjuder olika program som är
intressanta för barnen. Samarbetet mellan de två institutionerna och familjen fungerar
utmärkt. På så sätt erbjuds barnen språklig och kulturell stimulans på olika plan anser
många av föräldrarna. En del föräldrar berättade att de efter många års vistelse i Sverige
aldrig har haft någon svensk vän och aldrig har det varit någon svensk hemma hos dem.
De säger att de är oroade över hur det ska gå för barnen; om de kommer att försvenskas
totalt eller bli lika isolerade som de själva är. Föräldrarna önskar att barnen ska lyckas
hitta en mellanväg och att samhället ska hjälpa barnen. På ÖF träffas barn från olika
länder och mina intervjuade föräldrar försöker utnyttja situationen maximalt eftersom
deras barn sällan träffar svenska barn i något annat sammanhang.

Föräldrarna anser att deras roll när det gäller det svenska språket och kulturen är
obetydlig och att de inte kan göra mycket för barnen. Samtliga tycker att det borde vara
tillräckligt för så små barn som deras att de har kompisar oberoende av språk och att de
leker tillsammans. Många av föräldrarna hoppas att det kommer att gå lätt för deras barn
med svenska språket eftersom de lever i ett svenskt samhälle.

En pappa säger följande: ”… barnen ska umgås tillsammans… ha kompisar på alla sina språk.
Det är ingen större filosofi än detta.”
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En del föräldrar hade haft möjlighet att åka till hemlandet med sina barn och var
förvånade över att en lite längre resa till hemlandet kan hjälpa till med utvecklingen av
modersmålet så mycket som det faktiskt gjorde. Språket blomstrade tycker föräldrarna.
När de återvände till Sverige var det bara att bygga vidare på dessa goda grunder. Att en
liten treåring som annars alltid är tyst och inte gör så mycket väsen  av sig plötsligt
förvandlas till en pratsam kille imponerande på föräldrarna.

Hans mamma beskriver det så:

Jag tycker att ÖF gör mycket och biblioteket med och det betyder mycket för mig men
jag upptäckte hur mycket betydde det att vi var tre månader i vårt land, oerhört mycket.
Vår lilla pojke blomstrade, hans språk bubblade bara. Och han var så annorlunda. Jag var
förvånad, viste inte att han kan så mycket och han var inte alls den som är alltid tyst och
ser alltid som att han är rädd. Det var ett annat barn, livlig och öppen. Men vi träffade
varje dag minst 30 personer, släkt, kompisar, barn, människor på gatan och i parken.
Överallt hade han tillfälle att prata och han pratade och pratade... Att språket betyder så
mycket… så många saker.

Tyvärr är det inte alla som har möjligheten att resa till sitt land och därför är det bra att
biblioteket och ÖF satsar så mycket som de gör och verkligen anstränger sig för att vilja
hjälpa flykting –och invandrarbarnen att utvecklas. Föräldrarna försöker stimulera
hemspråket på olika sätt. De är medlemmar i olika föreningar som ofta ordnar olika
typer av manifestationer med bl a sång och folkdans från hemlandet. På så sätt bevaras
också kulturen anser föräldrarna. Det är också föreningarna som brukar anordna
hemspråkundervisningen.  Detta är väldigt viktigt eftersom de föräldrar som även har
äldre barn påstår att skolan inte erbjuder tillräckligt med hemspråkundervisning.

Internationella kulturdagar som anordnas av biblioteket i samarbete med föreningar från
olika länder är högt uppskattade av föräldrarna. De tycker att det är ett bra tillfälle för
barnen att lära känna en del av stämningen från hemlandet.
På ÖF är det vanligt att man lagar mat från olika länder och oftast uppmärksammas
högtider från olika kulturer och olika religioner. Föräldrarna önskar att detta ska
utvecklas i ännu större utsträckning.

För många föräldrar är det viktigt att barnen redan från början involveras i det svenska
samhället men alla betonar att de önskar att hemlandets kultur inte ska bli drabbad av
detta. Deras barn får inte glömma vilka som är deras föräldrar och vilka de själva är och
att de har sina rötter i något annat land.

8.2.5 Om föräldrarna bestämde

Att flertalet föräldrar är väldigt tacksamma för att ÖF och biblioteket finns fick jag höra
väldigt ofta. Viktigast av allt för föräldrarna är det faktum att det erbjuds lokaler där de
kan samlas tillsammans med andra föräldrar och barn, personal som kan informera dem
om såväl samhällsfrågor som frågor som gäller deras barn och att det erbjuds medier på
deras språk. ÖF och biblioteket hjälper till att lösa problem bara när föräldrarna själva
upplever att situationen är problematisk och detta är föräldrarna mycket tacksamma
över. Som en förälder sa:
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”På ÖF och biblioteket jag bestämmer när jag har problem med mina barn och därför går jag
dit.”

En del föräldrar tycker att det är för mycket prat i tidningar och på TV om flyktingbarn
och deras språkliga problem. Media gör problemen ännu mer komplicerade än vad de i
grund och botten är tycker föräldrarna. Om man slutar diskutera så mycket om
problemet kommer kanske alla bitar att falla på plats.

Några föräldrar berättade att det som leder dem till ÖF är bl a att de då verkligen känner
sig som föräldrar åt sina barn och inte som lärjungar som någon alltid försöker lära
något. Därför accepterar föräldrarna ÖF och det som biblioteket och ÖF gör
tillsammans för deras barn och deras utveckling. Att man känner sig fri och kan välja
aktiviteter som passar dem är också något som är högt uppskattat hos föräldrarna.
Spontanitet och möjligheten att frivilligt bestämma över sina barn är också en faktor
som lockar många föräldrar till ÖF och biblioteket.

Några föräldrar påpekar att man kan ha stor nytta av att komma med sina barn till ÖF
och att de tycker att många andra föräldrar borde utnyttja ÖF. Det kostar ingenting och
det är nära hemmet.
En mamma säger att hon tycker att de som inte kommer går miste om mycket och hon
tror att många föräldrar inte är tillräckligt informerade vilket gör att de inte besöker ÖF.
Att man organiserar studiebesök för föräldrar för att visa de hur det fungerar på ÖF är
ett bra sätt för att få mer föräldrar att komma dit. ÖF är en verksamhet som passar
perfekt för flykting- och invandrarföräldrar anser en pappa och enligt honom behövs det
därför ännu mer reklam för ÖF.

Han säger som så:

Jag tror att idén med ÖF är väldigt bra… idag när alla först frågar om priset är viktigt att
ÖF är gratis. Det betyder att den är för alla ...samma som biblioteket… det är bara att
stimulera mer föräldrar…att de kommer första gång… när man upptäcker själv hur bra
fungerar allt detta på ÖF och att barn har både nytta och glädje av att vara där kommer de
oftare dit säkert …många är rädda …de kan inte svenska och tror att inte de kan klara sig
på ÖF.

Alla föräldrar är väldigt nöjda med verksamheten på ÖF. De har inga klagomål alls.
Föräldrarna är nöjda med öppettiderna, personalen, kontakten mellan föräldrar som är
där, språksituationen på ÖF och sättet som både de och deras barn behandlas på. Att
biblioteket samarbetar med ÖF tycker föräldrarna är väldigt lämpligt för dem eftersom
de behöver det som biblioteket erbjuder samtidigt som de behöver umgänge för att
kunna tillfredsställa de sociala behov som uppfylls mer på ÖF än på biblioteket.

En mamma säger:

ÖF är en bra lösning…jag är med mina barn hela tiden ...de lär sig både svenska och
modersmålet och vi trivs på ÖF ...det är mycket roligt på ÖF… men det går inte så i
evighet …jag måste också börja jobba …jag vill inte sitta hemma hela mitt liv.

Att göra föräldrarna till starka och stolta individer är det som kan hjälpa barnen mest
anser de föräldrar som jag har intervjuat. Biblioteket och ÖF gör mycket men om
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barnen har föräldrar som mestadels är arbetslösa och sitter hemma och är deprimerade
så är det svårt att nå ut till barnen och hjälpa dem. Barnen behöver föräldrar som står
med båda benen på jorden säger en av de intervjuade pappor anser att stabila föräldrar
gör att språket, kulturen och allt det som är kopplat till hemlandet också får värde i
barnens ögon.

En pappa förklarar det på följande sätt:

Jag ska säga till dig om vad det handlar egentligen. Först måste man hjälpa föräldrar. Jag
är övertygat att det kommer att fungera.

Om man ger ett jobb till föräldrar… de går ut i samhället, träffar andra människor, känner
sig mer värda, blir glada. De kommer hem från jobbet och barn ser att de är som alla
andra vuxna: jobbar, har arbetskollegor, får lön, betalar skatt, har körkort och har någon
kompis som heter Johan och inte bara de från hemlandet. Då tycker barn att föräldrar är
värda också. Jag menar alla barn älskar sina föräldrar men de vill också att föräldrar är
som alla andra vuxna och inte som parasiter. Hur ska man förklara att det inte är mitt fel
att jag sitter hemma. Barn tycker att det är mitt fel. Du tror kanske att det här har inte att
göra med språket  men allt detta är det som gör att barn lär sig språket och inte bara
språket. Glada föräldrar gör att hemspråket får mer värde, barn respekterar mer sin kultur,
sitt språk och först och främst sina föräldrar. Svaga och deprimerade föräldrar är inte bra
exempel. Hoppas att du förstår …ÖF och biblioteket gör mycket både för oss vuxna och
för våra barn och vi är tacksamma men de kan inte förändra så mycket …språket betyder
mycket mer …mycket mer…

Enligt föräldrarna kan samhället hjälpa barnen att uppnå det av föräldrarna önskade
målet, att deras barn blir mångkulturella och flerspråkiga individer. Föräldrarna tycker
att samhället kan hjälpa till men inte enbart med materiella bidrag utan det som
verkligen behöver förbättras är stämningen och förståelsen för mångkulturella och
flerspråkiga barn i samhället. Föräldrarna upplever det som svårt att genomföra sina
idéer om inte flerspråkighet får bättre status i samhället. Att man ska vara stolt över att
man kan flera språk är något som föräldrarna anser som en självklarhet.

8.3 Sammanfattning av intervjuresultat

I intervjun ingår totalt nio familjer. De nio familjerna har tillsammans 16 stycken barn i
åldrarna mellan noll till fem år som går på ÖF. Föräldrarna har kommit till Sverige
under de sista tio åren, bortsett från två stycken som har varit här längre. En majoritet av
dem är arbetslösa. Oftast är det pappan som arbetar medan mamman stannar hemma
med barnen. Många går på någon utbildning. Alla barnen utom två är födda här i
Sverige och undersökningen representerar tio länder om man räknar både mammans och
pappans ursprungsland. Familjerna använder sig av sammanlagt elva olika språk
exklusive svenska.

Många av föräldrarna har nämnt att det har skett stora förändringar i deras liv under den
tid de har levt i Sverige. Deras liv har förändrats på många plan i jämförelse med det liv
de levde i sitt hemland. De nämner bara några av dem, familjeförhållande,
barnuppfostran mm. Det tar tid och kraft att hinna i kapp med alla dessa förändringar i
ett nytt land och speciellt svårt kan det vara om man redan vid ankomsten till Sverige
var knäckt p g a krig och förföljelse i sitt land. Många av de intervjuade föräldrarna
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anser att isolering , ensamhet och en ständig känsla av att man är utanför är katastrofalt
för människans identitet och integritet och påverkar språkets utveckling både hos
föräldrarna och hos barnen på ett mer indirekt sätt.
Därför söker sig föräldrarna till institutioner som kan erbjuda både umgänge och
möjlighet att aktivt delta i olika aktiviteter både för dem själva men också för deras
barn.

Alla de intervjuade har besökt biblioteket tillsammans med barnen någon gång. Vad
biblioteket betyder varierar mellan olika familjer. Några av dem går ofta till biblioteket
medan en del, enligt föräldrarna själva, går dit väldigt sällan. Samtliga föräldrar har små
barn och tycker att det är obekvämt att gå till biblioteket med så små barn och nämner
också att detta är en av skillnaderna mellan hur bibliotek används i deras hemland
jämfört med i Sverige. Däremot tycker föräldrarna att det passar dem alldeles utmärkt
att biblioteket besöker ÖF. Föräldrarna anser att de aktiviteter och medier som
biblioteket erbjuder är något som deras barn verkligen behöver samtidigt som de
behöver kontakt med levande människor. Deras sociala liv måste också fungera.
Biblioteket och/eller bibliotekarien på ÖF tycker många är den bästa lösningen eftersom
det är nära hemmet, lite friare regler när det gäller att låna eller lämna tillbaka olika
medier och först och främst den direkta kontakten med bibliotekarien. En del föräldrar
har ingen kontakt med hemlandet och därför ingen möjlighet att få t ex några
barnböcker från sitt hemland och för dem är det extra viktigt att biblioteket hjälper till
att bevara språket och kulturen levande genom att tillhandahålla barnböcker på
respektive modersmål.

ÖF betyder mycket för alla intervjuade föräldrar. Det som gör ÖF så attraktiv bland
invandrarfamiljer är det faktum att man varken behöver betala eller anmäla sig i förväg.
Alla har någon personlig förklaring till varför de kommer till ÖF, vad de gör där och
vilken betydelse ÖF har för dem. Att både mammor och barn träffar andra vuxna och
barn, både svenskar och människor från andra länder, möjlighet till att utveckla språket
och att få tillgång till ett bibliotek är kortfattat det som många upplever som de
viktigaste orsakerna till att komma nästan dagligen till ÖF. Föräldrarna tycker att det är
viktigt att barnen kan höra och använda sitt modersmål på andra platser än i hemmet
likaväl som att höra och använda svenska.

Alla föräldrar tycker att både ÖF och biblioteket gör ett imponerande jobb. Föräldrarna
är nöjda och uppskattar det som erbjuds både på ÖF och på biblioteket. De tycker också
om den mångkulturella stämningen på ÖF och möjligheten för barnen att komma i
kontakt med andra barn som kommer från olika länder och talar olika språk. För
föräldrarna är det viktigt att barnen integreras i svensk kultur och lär sig använda det
svenska språket. Dock är det av lika stor vikt att hemspråket utvecklas och att barnen
känner att deras hemspråk och deras hemkultur är av samma värde som det svenska
språket och den svenska kulturen.

Utan nödvändiga förändringar i de sätt som samhället behandlar fenomen som att vara
mångkulturell och flerspråkig på tvivlar föräldrarna emellertid på att deras barn blir
mångkulturella och flerspråkiga oavsett hur mycket biblioteket, ÖF eller andra särskilda
institutioner anstränger sig och försöker hjälpa till.
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9 Diskussion

I detta kapitel kommer jag att ytterligare analysera och diskutera resultatet av min
undersökning, med stöd av den litteratur som jag har redogjort för tidigare i kapitel fyra,
fem och sex.

I redovisningen av undersökningen i kapitel åtta har jag prövat att ge svar på min
generella problemställning:

Hur upplevs ÖF och bibliotekets insatser som riktas mot flykting- och invandrarbarn av
barnens föräldrar?

Mina frågeställningar är:

- Hur använder flykting- och invandrarfamiljer (med tonvikt på barnen) sig av
bibliotekets och öppna förskolans aktiviteter?
- Vilken betydelse har de två institutionerna för familjen (tonvikt på barnen)?
- Är föräldrarna nöjda med insatserna när det gäller barnens flerspråkiga och
mångkulturella utveckling?

Eftersom min övergripande problemställning är: Hur upplevs bibliotekens och öppna
förskolans insatser som riktas mot flykting- och invandrarbarn av barnens föräldrar?
kommer jag att i detta kapitel djupare analysera och diskutera denna fråga med
utgångspunkt i den redan berörda litteraturen.

9.1 Föräldrarnas upplevelser av Öppna förskolans och bibliotekets
insatser

Jag kommer här att diskutera och analysera hur föräldrarna upplever bibliotekets och
ÖF insatser.

9.1.1 Öppna förskolan och biblioteket som mötesplats

Kristeva ser främlingen som en kosmopolit. Fri från alla band känner sig främlingen
”fri” men den friheten kan kallas likväl för ensamheten. Främlingen stöter och förändrar
ständigt ordningen med sin existens (Kristeva 1991). Enligt Z. Bauman har vi
människor i alla tider haft ett starkt behov att bevara fasta och synliga gränser mellan
olika områden, gränser som erbjuder ordning i tillvaron. Den vanligaste metod som man
använder sig av för att distansera sig mot främlingar är separation (Bauman 1990).

I det nya landet är allting nytt och mycket av det som var självklart har ändrats radikalt
efter att familjen lämnade sitt hemland. Enligt intervjumaterialet kommer många av de
intervjuade från kulturer där relationen och samhörighet  med släkten har väldigt stor
betydelse.
För många har familjen alltid betytt en central stödpunkt och social trygghet I de
samhällen, varifrån de flesta av de intervjuade föräldrarna kommer, definieras familjen
på ett helt annat sätt än i Sverige. Den består av många mer medlemmar och
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generationer. Efter att de har flyttat till Sverige har familjen inte samma betydelse och
inget fungerar som tidigare. I Sverige har man löst det ekonomiska skyddssystemet
genom myndigheter och man kan klara sig hela sitt liv med bara relationer till
myndigheterna medan många andra länder har löst det genom släkten. De föräldrar som
jag har intervjuat bekräftar att just bristen på kontakt med människor, ensamhet och den
nästan oavbrutna känslan av isolering är vad som paralyserar och plågar dem mest och
på ett indirekt sätt också deras barn.

Det som är intressant och som skiljer ÖF från andra förskole-verksamheter är att
föräldrar är delaktiga i verksamheten (Gustafsson 1983). Människor i dagens samhälle
har ett stort behov av att träffas men att bli förälder idag innebär för många ensamhet
och isolering och barn behöver gemenskap, samvaro och samhörighet med andra barn
och flera vuxna för att kunna tillägna sig beteenden och normer för samvaro med andra
människor (ibid., 1983).

Många föräldrar i min undersökning berättar att deras vardag i Sverige präglades av
nästan ingen kontakt med människor och inga utomhusaktiviteter. När de fått barn
kände de sig skyldiga att göra något och bryta både sin och sina barns isolation.
Föräldrarna upplevde att både deras egen och barnens sociala liv var ett mycket svårt
problem att lösa. Föräldrarna oroade sig både för sig själva och för sina barns språkliga
och psykiska tillstånd. Via BVC, biblioteket eller genom att träffa anställda från ÖF fick
föräldrarna information om ÖF och vad den erbjuder. Det var det första steget ut i
samhället. De föräldrar som ställt upp för min undersökning betonade att de först och
främst upplever ÖF som en oerhört viktig mötesplats, både för dem själva och för deras
barn.

ÖF accepteras lättare av invandrare än många andra institutioner i samhället eftersom
föräldrarna genom sin närvaro har kontroll och inflytande över barnen och upplever den
inte som hotande (Gustafsson 1983). Föräldrarna i undersökningen säger att det faktum
att de är tillsammans med barnen på ÖF spelar stor roll framförallt för barnen men
också för dem själva. Spontaniteten som råder på ÖF och möjligheten att fritt bestämma
över sina barn är den viktigaste orsaken till att föräldrarna väljer att besöka ÖF med sina
barn framför många andra institutioner. Att de valde ÖF beror också mycket på att de
känner sig delaktiga där. Jag tycker att det är väldigt viktigt att familjen, dvs barnen och
föräldrarna, har möjlighet att använda sig av olika aktiviteter på ÖF tillsammans
eftersom det märktes att föräldrarna oroade sig för möjligheten att tappa kontrollen över
sina barn så att de skulle börja utvecklas i någon riktning som föräldrarna kanske inte är
beredda att acceptera.

Förväntningarna på att föräldrarna ska se biblioteket som ett ”offentligt vardagsrum”
verkar inte ha gått i uppfyllelse annat än för några få av de intervjuade. Biblioteket
upplevs inte som en plats där man kan uppfylla sina behov av umgänge. Några föräldrar
upplever det istället som att umgänget på biblioteket är passivt. Alla föräldrar som
upplever biblioteket som en oattraktiv plats för umgänge är mammor. De söker sig
hellre till ÖF där de och deras barn dagligen aktivt kan delta i olika aktiviteter. Närmare
kontakt med anställda, vuxna och barn som vistas på samma plats är också
högprioriterat av mammor. De blir också bekymrade över att barnen kanske ska störa
andra för mycket, riva ner böcker och dylikt. ÖF är en betydligt mindre krävande miljö
för småbarnsföräldrar än bibliotek och därför väljer de hellre det alternativet.



55

Till skillnad från mammorna upplever samtliga intervjuade pappor Stadsbiblioteket som
en viktig plats för avkoppling både för dem och för deras barn. Papporna går inte så ofta
med till ÖF men de går gärna till Stadsbiblioteket. Varför det förhåller sig så är svårt att
säga men det kan kanske vara på grund av att kvinnor engagerar sig mer när det gäller
barnens språkutveckling eller allmänna utveckling och därför söker sig till sådana
platser vilka erbjuder mer engagerad kontakt mellan barnen. Men jag vågar inte påstå att
det verkligen är så.  Det kanske handlar om att på ÖF, och i samarbete med biblioteket,
uppfylls många av barnens och mammornas behov på en och samma plats. Det kan
också vara så att männen drar sig för att gå till ÖF eftersom det är en kvinnodominerad
miljö.

Efter att föräldrarna har skapat nödvändiga grunder för att förbättra det sociala livet för
sig själva och sina barn och börjat fungera någorlunda bra upptäckte föräldrarna också
möjligheterna att uppfylla sina och barns övriga behov genom att använda sig av vad
ÖF och biblioteket erbjuder

9.1.2 Öppna förskolan och biblioteket som informationsförmedlare

Undersökningen visar att föräldrarna har behov av information både om sitt hemland
och om det nya landet och det nya samhället som de lever i. Som  framgår av
undersökningen spelar biblioteket och ÖF en viktig roll som informationsförmedlare.
Hellman anser att biblioteket har en nyckelroll i flyktingmottagningen (Hellman 1988)

Många av de intervjuade föräldrarna säger att de behöver information både på sitt språk
och på svenska om olika saker som rör både Sverige och deras hemland. Föräldrarna
känner att de inte vet så mycket om olika institutioner där barnen finns och blir mer och
mer oroade över känslan att de riskerar att förlora kontrollen över sina egna barn
Samma förhållande redovisas av Heyman (1990). Undersökningen visar att de som
arbetar på ÖF samt bibliotekarien upplevs ofta av föräldrarna som en icke-
myndighetsperson utan mer som en vän. På ÖF är situationen mer personlig och
personalen brukar efter en tid känna föräldrarna, deras barn och en del av deras liv så
pass väl att de känner till vad som händer i familjerna. Föräldrarna känner sig mindre
spända och använder sig allt mer av den svenska som de kan. Oftast brukar föräldrarna
undvika kontakter med myndighetspersoner över telefon eftersom de upplever att det är
jobbigt då de inte kan förklara sitt problem och att de inte heller förstår det svar de får.

Alltid när jag har något att fråga eller översätta går jag till öppna förskolan och frågar.
Det är mer bekvämt. Man skäms inte. Man vågar fråga och man får svar mer tydligt. Det
är samma sak när det gäller barn. Jag frågar ofta om hur fungerar saker i Sverige… …om
man fråga i andra institution är ibland lite svårt… de har inte förståelse för språket…
förstår inte att det är jätte svårt att lyssna och förstå någon som pratar jätte fort…

Föräldrarna har små barn och behöver, enligt undersökningen, mycket information om
barnens utveckling ur olika perspektiv på enkel svenska eller på modersmålet.
Broschyrer från olika institutioner som inte är skrivna på modersmålet är ibland, enligt
föräldrarna, formulerade på en krånglig och besvärlig svenska. Ibland hjälper det inte att
informationen är på modersmålet eftersom föräldrarna inte känner till hur institutionen
fungerar. Föräldrarna är nöjda med den information de får från bibliotekarierna på ÖF
eftersom språket som används, oavsett om det är skriftlig eller muntlig information,
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alltid är enkelt och inte orsakar förvirring. Det som är en fördel med en bibliotekarie på
ÖF är det faktum att många föräldrar kommer till ÖF nästan varje dag så det finns
möjlighet att reda ut eventuella språkliga missförstånd.

För föräldrarna som oftast har problem med språket är det väldigt viktigt att det finns en
plats där de i lugn och ro kan fråga om det som de undrar över, oberoende om det gäller
information som rör deras barn eller allmänna samhällsfrågor. Det visar sig också i
undersökningen att upplysningar som föräldrarna får genom kontakt med personalen
betyder så mycket mer för föräldrarna än vad enbart skriftlig information gör eftersom
det alltid finns chans att ställa frågor om de är osäkra på att de har förstått rätt i den
muntliga kontakten. Det är också så att personalen som har svenska som modersmål
försöker alltid använda sig av enkel svenska som är lätt att förstå.

Att tvåspråkig personal kan vara en stor tillgång påpekas i litteraturen (Gustafsson
1983). Att Shahla kommer till ÖF upplever föräldrarna från Hässleholmen som har
samma modersmål och samma kulturella bakgrund som Shahla som något väldigt
viktigt. Eftersom de informerar sig om frågor som gäller deras barn på sitt modersmål
känner sig mer säkra eftersom de vet att de har pratat om samma sak och att de förstått
information rätt. Bibliotekarien kan på så sätt hjälpa till och förklara det som är
annorlunda i jämförelse med hemlandet och svårt att begripa. Det visade sig också att de
föräldrar från Hässleholmen som har polska som modersmål och alltså inte samma
modersmål som Shahla, också tyckte att det spelar stor roll både för barnen och för
föräldrarna att det finns personal som kan informera på modersmålet. Å andra sidan
tycker föräldrarna att det är jätte viktigt att barn och de själva har också tillgång till
personalen som är födda i Sverige och har svenska som modersmål. Det är många saker
som man lär sig när man är liten och som man missar om man kommer som vuxen till
något annat land. Föräldrarna som oftast är inte uppvuxna i Sverige ibland har svårt att
förklara för sina egna barn något som de inte själva har gått igenom. Här tänker
föräldrarna på bl a etikettsregler och många andra oskrivna regler om hur det svenska
samhället fungerar.

I min undersökning framkommer det att när familjerna är på Stadsbiblioteket brukar de
inte ställa många frågor. Om de letar efter olika medier eller material för sina barn eller
åt sig själva gör de det på egen hand utan att be om hjälp från personalen. Detta beror
troligtvis på bristen i svenska eftersom några av föräldrarna upplever det som
obehagligt att ställa frågor på t ex Stadsbiblioteket.

Som det framgår är språket och problem med språket något som nämns väldigt ofta.
Som följd av detta visar det sig i undersökningen att många föräldrar upplever ÖF och
biblioteket där som en central plats där deras och barnens språk har chans att utvecklas
och förbättras.

9.1.3 Öppna förskolans och bibliotekets gemensamma insatser för att stärka språk
och kultur

Språket en viktig del av vår identitet och kultur Det fungerar som
kommunikationsmedel eftersom det är genom språket som vi formulerar våra tankar,
känslor, upplevelser och åsikter och ger uttryck för vilka vi är. Modersmålet går inte att
byta ut mot något annat språk. Man tar både kulturen och språket för givet så länge man
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lever i ett land där man kan kommunicera med de flesta eftersom man är en del av detta.
Språket blir det mest främmande när man flyttar till något annat land med en
främmande kultur och ett annorlunda sätt att leva (Bergh 1983). I det nya landet har
kulturen ett annat innehåll, regler och värderingar är annorlunda. Det leder till en mängd
kollisioner, men också till ett stort antal svåra, medvetna och omedvetna val (Nilsson
1992).

I Sverige har man under många år bedrivit forskning om språklig och kulturell
integration hos invandrare och flyktingar. Det är många inblandade som tillhör olika
forskningsområden som t ex språkvetare och pedagoger samt sociologer, psykologer
och etnologer som undersöker de samband som påverkar invandrarnas integration. Livet
i exil tvingar individen att konfronteras med nya situationer som oftast är oönskade och
hotar individens fysiska och psykiska hälsa. Olika villkor gäller för olika folk- och
språkgrupper och förhållandet i det nya landet spelar också en viktig roll. Det är många
faktorer som påverkas av en integrationsprocess. Sociala och ekonomiska förhållanden,
den språkliga och kulturella distansen mellan hemlandet och Sverige och slutligen
samhällets inställning till invandrarna är bara några av alla de faktorer som har en
definitiv påverkan på hur integrationen sker.

Under de senaste tjugo åren har biblioteket prövat olika samarbetssätt med olika
institutioner och i olika sammanhang med sitt mål att nå ut till alla barn. Biblioteket har
samarbetat med bl a hälsovården och i några fall, i olika delar Sverige, har biblioteken
samarbetat med ÖF (avsnittet 5.1.4). Syftet i allmänhet är att sprida information om
vikten att stimulera barns tidiga språkutveckling. Flyktingbarn har en helt annan
bakgrund för sina språksvårigheter jämfört med svenska barn. En begränsad vokabulär,
problem med uttal samt kulturella skillnader som t ex att barnboken har en annorlunda
ställning i familjens hemland än i Sverige (avsnittet 8.2.1) ställer speciella krav på de
verksamhet barnen deltar i.

Vid utformandet av språkstimulerande insatser på ÖF utgår biblioteken i
undersökningen tillsammans med ÖF från en helhetssyn på barns utveckling och
allmänna familjebehov. Undersökningen visar att många sidor av verksamheten och
dess insatser välkomnades av föräldrarna och de har efter en tid börjat fungera som en
del av vardagen för både föräldrar och barn. Sångstund, sagostund samt böcker i
hemmet upplevs som något som tillhör vardagen. Många av föräldrarna har varit aktiva
besökare och användare av biblioteket i sina hemländer och upplever biblioteket som en
väldigt viktig resurs när det gäller media på hemspråket och allmänt som en institution
som har mycket att erbjuda. Om inte biblioteket och ÖF tagit initiativ till att samarbeta
med varandra hade inte så många av de små flyktingbarnen och deras föräldrar i
stadsdelarna Norrby och Hässleholmen fått möjlighet att tillfredsställa både sina sociala
och kulturella behov på samma plats.

Möjlighet att umgås och aktivt delta i olika aktiviteter med andra samt att vara i kontakt
med böcker på både sitt språk men även på svenska och utnyttja andra erbjudande från
biblioteket upplever föräldrarna som den optimala lösningen för både dem själva och
deras barn. Kontakten med böcker och bibliotekarien på ÖF är för en del föräldrar och
barn den enda kontakt de har med biblioteket och därför har det ett stort värde.
Förhoppningsvis leder det till att bibliotekens planer också går i uppfyllelse.
Bibliotekets hembesök till familjerna och kontakten med böcker och biblioteket på ÖF
kommer kanske att utvecklas till ett behov av böcker som kommer att stimulera barnen
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att återvända till biblioteket och tillfredställa sina behov i bibliotekets lokaler, även när
tiden på ÖF är förbi.

Barns språkliga utveckling är beroende av många faktorer, några av dessa har jag
redovisat i kapitel 4.3.3, och språket utvecklas i samspel med den nära omgivningen.
Familjen och kontakt med andra vuxna och barn är de viktigaste faktorerna som
påverkar språket. Var barnen bor och de institutioner som barnen är i kontakt med har
också stor betydelse. Som det framgår i många forskningsrapporter som handlar om
barnens språkutveckling är den stimulans barn får under de tidiga åren och
uppväxtmiljön avgörande för språkutvecklingen. Tryggheten är en annan viktig faktor
som kan påverka barnens språkutveckling. Trygghet för ett barn kan vara att bli förstådd
av en vuxen som talar barnets språk och som kan förklara vad som händer, trösta och
vägleda på ett sätt som barnet förstår. Sådant bereder vägen för det nya språket
(Ladberg 1999). I min undersökning framgår det att föräldrarna upplever stämningen på
ÖF som gynnsam för språkutveckling samt att många av de viktigaste faktorerna som
påverkar barns språkutveckling uppfylls där, t ex att barnen har en förälder vid sin sida
som alltid kan skydda, leda och förklara om något är oklart. Umgänge med andra vuxna
och barn samt kontakten med personalen framstår  i undersökningen som det som ger
ÖF så stor betydelse för föräldrarna.

Den personliga kontakten mellan de anställda och besökarna etablerades (både på ÖF
Norrby och på Hässleholmen) och det ledde till att föräldrarna upplevde stämningen på
ÖF som stressfri och annorlunda än på andra institutioner. Många föräldrar upplever
stämningen på ÖF som väldigt stimulerande för användning av svenska språket både för
dem själva och också för barn. Eftersom många av de som kommer till ÖF har inte så
ofta i sitt privata liv kontakt med svenskar är det jätteviktigt för dem att både de och
barn har kontakt och kan lyssna och prata med både personal och en del föräldrar och
barn som har svenska som modersmål. Att en del familjer också får tillgång till
tvåspråkig personal, som på Hässleholmen där bibliotekarien och en av de anställda har
ett annat hemspråk än svenska, är något som många föräldrar upplever som extra
bekvämt och positivt när det gäller barnens språkutveckling.

För att språkutvecklingen ska bli optimal bör invandrarbarnen möta sitt modersmål i
olika kontexter. Ett flyktingbarn möter sitt modersmål i för få sammanhang och detta
gäller även det svenska språket om barnet har liten kontakt med miljöer där språket
talas. Många flyktingbarn växer upp i olika segregerade miljöer som Hässleholmen och
Norrby och detta utgör ett allvarligt hinder för deras språkliga och kulturella integrering.
När det gäller hemspråket kommer många barn på ÖF i kontakt med sitt hemspråk på
olika sätt, de träffar där vuxna personer samt barn i olika åldrar som använder sitt
modersmål på olika nivå. Barnen hör också sitt modersmål parallellt med andra språk
och svenskan som upplevs av många föräldrar som nödvändigt om barnen ska ha en
positiv inställning till sitt modersmål.

I litteraturen (kapitel 6.1) påpekas att verksamheten tar utgångspunkt i behoven hos de
grupper man vill nå och utformas på ett sätt som svarar mot de förutsättningar
målgruppen har. Att biblioteket och ÖF samarbetar inom samma lokaler visar sig vara
något som både föräldrar och barn behöver. Min undersökning visar att många av
föräldrarna inte besökte bibliotek så ofta av många olika orsaker men att de ändå
önskade att barnen skulle tillgodogöra sig olika aktiviteter som bibliotek erbjuder. Att
biblioteket är engagerat på ÖF upplever föräldrarna som en betydelsefull hjälp till alla
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familjemedlemmar. ÖF är för många flyktingfamiljer en viktig umgängesplats i motsats
till biblioteket men biblioteket tillhandahåller å andra sidan viktiga medier på
modersmålet som föräldrarna vill att barnen ska ha kontakt med. Av den orsaken är det
betydelsefullt att biblioteken samarbetar med ÖF eftersom man på så sätt kan nå
familjerna  från olika håll och uppfylla deras varierande behov.

I bibliotekssammanhang (kapitel 6.2 och 7.1.1) talas det ibland om att det är svårt att nå
ut till invandrarföräldrar, att efterfrågan på barnböcker är liten samt att få föräldrar
besöker biblioteken och att man på olika sätt försöker nå föräldrarna och barn. Detta
överensstämmer delvis med undersökningen. Flera mammor går sällan eller aldrig till t
ex Stadsbiblioteket och biblioteken har inte så stor betydelse för en del föräldrar.
Däremot spelar biblioteket på ÖF och bibliotekariens besök på ÖF väldigt stor roll för
både vuxna och barn. Att bibliotekariernas kontakter med framför allt mödrarna
fungerar väldigt bra är ytterligare något som framkommer i undersökningen.
Många av de intervjuade upplever att de insatser som görs för deras barn indirekt
fungerar som en stimulans för dem själva. Den sociala gemenskapen för både dem
själva och deras barn, är det viktigaste för dem men det är också viktigt att de känner sig
delaktiga när det gäller planering och utformning av aktiviteter för deras barn på ÖF.
Hembesöket från biblioteket, i båda stadsdelarna, visar sig i undersökningen vara något
som föräldrarna upplever som en annorlunda upplevelse. Det passar framför allt deras
språkliga situation att de i lugn och ro kan fråga efter det de är intresserade av. Att få
hembesök av bibliotekarien som har med sig böcker på hemspråket och på svenska är en
speciell upplevelse för barnen och bekräftar att de är viktiga.

Många språkproblem har sitt ursprung i identitetsproblem. Rädsla för att tala ett språk
eller ovilja mot ett språk är hos många barn en fråga om identitet. Den som vill undvika
att tala ett språk har ofta fått negativa reaktioner på språket, kulturen eller andra sidor av
den egna identiteten. Språk är framförallt kommunikation. Barnens kommunikation
börjar med dem som barnet hör ihop med. Ett barns sätt att tala beror på vilka barnet
identifierar sig med. Tidigt blir kamrater viktiga för barnens språkbruk, de börjar prata
likadant som kamraterna redan när de är mycket små och härmar inte sina föräldrar i
samma utsträckning. För barnets språkliga utveckling är därför atmosfären i
barngruppen av mycket stor betydelse (Ladberg 1999).

Undersökningen visar på att några av de intervjuade är oroade för deras barns svenska
språkutveckling. ÖF visar sig oftast vara ett av få om inte det enda stället där de små
flyktingbarnen träffar svenska barn. Föräldrarna upplever det som viktigt att deras barn
har kontakt med svenska barn. Några av dem tycker att det är synd att barnen inte
umgås och pratar mer intensivt men nöjer sig ändå med små steg.
En mamma säger:

Innan min flicka börjar skolan vill jag att hon lär sig svenska. Hon kan väldigt bra
modersmålet men svenska behöver hon lite mer träning. Jag önskar att hon pratar mer
svenska med svenska barn på öppna förskolan men det händer tyvärr bara ibland.

Jag vill att hon lär sig svenska av jämnåriga …men det är ändå bra… lyssna på andra om
det inte gå att ha ett samtal med dem.

Muntliga berättelser, bilder och musik är den naturliga vägen till språket i många av de
intervjuades hemländer enligt mitt resultat. I undersökningen framkommer det att
sagostund, sångstund, samlingar och allt som rör det muntliga är något som föräldrarna
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uppfattar som en naturlig aktivitet för barn i de åldersgrupper som förekommer på ÖF.
Enligt föräldrarnas egna erfarenheter är det inte så vanligt att barnen är i kontakt med
böcker så tidigt i livet och innan de har börjat skolan. Emellertid har föräldrarna märkt
att barnen börjar reagera väldigt positivt på böcker, datorer mm (under den period som
barnen haft kontakt med böcker och bibliotekarien på ÖF). Föräldrarna försöker hänga
med och enligt vad de säger själva börjar läsningen upplevas som en trevlig och
avkopplande ritual för hela familjen.

Genom undersökningen framgår det att bevarandet av det egna språket och den egna
kulturen är viktigt för familjerna. Föräldrarna önskar att deras barn ska utvecklas som
flerspråkiga och mångkulturella individer. En del föräldrar upplever situationen i
samhället som problematisk och är oroade medan andra föräldrar tycker att det är
jobbigt att andra ser deras situation som problematisk när de själva inte upplever
situationen som sådan.

Politiska lagar och beslut styr vårt sätt att tänka, ändra och eventuellt förändra
främlingarnas status till det bättre. Men lagstiftningen utgör också en ond cirkel,
eftersom den faktiskt är orsak till att det existerar något sådant som en främling
(Kristeva, 1991). Flerspråkighet uppfattas inte i samhället som värdefull utan förknippas
med fattigdom och socialt underläge. Man ser flerspråkighet som ett problem, man
förutsätter att det kommer att bli problem eftersom situationen fortfarande ses utifrån en
enspråkig synvinkel och det är svårt för många att se flerspråkighet som en tillgång
(Ladberg 1994). Beroende av om de vuxna ser barnets flerspråkighet som en tillgång
eller som ett problem kommer barnet själv att uppleva språk som en fördel eller som en
plåga (Ladberg 1999).

Som det yttersta målet beskriver föräldrarna önskan att få en meningsfull sysselsättning
och möjlighet till ekonomiskt oberoende. Föräldrarna anser att arbete hjälper till att
skapa en ny identitet och en ny utgångspunkt. Utan arbete minskar deras förmåga att
vara en förebild för sina barn och därmed även barnens respekt för sina föräldrar samt
för hemspråken och hemkulturen. Det som undersökningen också visar på är att en del
föräldrar ifrågasätter om det är möjligt att hjälpa barnen i deras utveckling om inte
föräldrarna själva är i balans.

Eller som en förälder upplever det:

Jag ska säga till dig om vad det handlar egentligen… Först måste man hjälpa föräldrar.
Jag är övertygat att det kommer att fungera. Om man ger ett jobb till föräldrar… de går ut
i samhället, träffar andra människor, känner sig mer värda, blir glada. De kommer hem
från jobbet och barn ser att de är som alla andra vuxna: jobbar, har arbetskollegor, får lön,
betalar skatt, har körkort och har någon kompis som heter Johan och inte bara de från
hemlandet. Då tycker barn att föräldrar är värda också. Jag menar alla barn älskar sina
föräldrar men de vill också att föräldrar är som alla andra vuxna och inte som parasiter.
Hur ska man förklara att det inte är mitt fel att jag sitter hemma. Barn tycker att det är
mitt fel. Du tror kanske att det här har inte att göra med språket  men allt detta är det som
gör att barn lär sig språket och inte bara språket. Glada föräldrar gör att hemspråket får
mer värde, barn respekterar mer sin kultur, sitt språk och först och främst sina föräldrar.
Svaga och deprimerade föräldrar är inte bra exempel. Hoppas att du förstår …ÖF och
biblioteket gör mycket både för oss vuxna och för våra barn och vi är tacksamma men de
kan inte förändra så mycket …språket betyder mycket mer …mycket mer…
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Faktorer som är viktiga för att barnen ska identifiera sig positivt med båda sina språk
och kulturer är förutom föräldrarnas roller och inställning också skolans och samhällets
roll när det gäller att påverka barnets attityder, såväl direkt som indirekt. Indirekt
påverkan har att göra med på vilket sätt dessa områden påverkar föräldrarna. Om
föräldrarna upplever att deras språk och kultur inte uppskattas av majoriteten i samhället
kommer de att ha väldigt svårt att utveckla positiva attityder gentemot tvåspråkighet och
dubbelkulturell tillhörighet (Arnberg, 1988). Utan samhällets insatser har en
minoritetsgrupp svårt att bevara språket till nästa generation. Om man vill att
minoritetsbarn ska utveckla förstaspråket krävs ett stort engagemang från många olika
instanser på olika nivåer – både från minoritets- och majoritetsmedlemmar (Toumela,
1998).

Med stöd i resultatet av min undersökning anser jag Att ensidigt satsa på barn är att
angripa problemet i fel ände. De satsningar som görs i de två stadsdelar som ingår i min
undersökning är ett steg i rätt riktning. Undersökningen visar att föräldrarna upplever
ÖF och biblioteket på ÖF som sin oas, en plats för avkoppling och en oersättlig del av
sin och barnens vardag. Biblioteket och ÖF satsar på och hjälper till så att barnen
utvecklas. Det faktum att föräldrarna anses som en grundläggande del av verksamheten
upplever föräldrarna som stimulerande. Samtidigt vet de att ÖF är ett steg i deras
utveckling och att man inte kan stanna där! Det är en viktig sak, att biblioteket finns där,
i form av hembesök, böcker, personal, som de kan lära känna och samtidigt finns
biblioteket ute i samhället som en institution som de, förhoppningsvis, har behov av och
kan använda i sitt fortsatta liv.

Barnens största förebild och auktoritet är föräldrarna och just föräldrarnas egen, oftast
oerhört komplicerade, tillvaro gör dem inte kapabla att fullt ut engagera sig och hjälpa
barnen i den kulturella och språkliga utvecklingen. De intervjuade föräldrarna talar om
vikten att både de och deras barn bevarar sin identitet och sin kultur. Att se på sitt
ursprung med stolthet och respektera sina grundläggande värderingar är oerhört viktigt
för föräldrarna men också att vägarna mot den nya kulturen och språket öppnas för både
dem och deras barn. Det som föräldrarna upplever som en oerhört viktig förutsättning
för att realisera visionen är att rädslan över att de själva och speciellt barnen ska förlora
sina rötter försvinner.
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9.2 Slutsatser av undersökningen

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta mina slutsatser om vad jag har kommit fram
till genom den empiriska undersökningen och genom studier av litteratur under
respektive frågeställning.

I denna studie har jag velat undersöka hur biblioteket och Öppna förskolan som är
lokaliserade i områden med ett stort inslag av invandrare i befolkningen har anpassat sin
barnverksamhet till användarna. I fokus för undersökningen står föräldrarnas upplevelse
av bibliotekens och öppna förskolans gemensamma insatser som riktas mot invandrar-
och flyktingbarn och kan utgöra ett stöd för barn i deras språkliga och kulturella
integration i det nya hemlandet.

Hur upplevs Öppna förskolans och bibliotekets insatser som riktas mot
flyktingbarn av barnens föräldrar?

Det som ÖF erbjuder samt samarbetet mellan ÖF och biblioteket spelar en stor roll för
flyktingfamiljer. I min undersökning har jag sett att behov av samarbete mellan
bibliotek och ÖF finns. Föräldrarna känner sig ofta ensamma, isolerade och har ett
starkt behov av att få umgås med andra människor. Samma sak är det med barnen som
behöver umgås och leka med andra barn. ÖF uppfyller föräldrarnas behov genom att
möjliggöra att både föräldrarna och barnen träffa andra vuxna och barn, från samma
land men också från andra länder och svenskar. För de föräldrar som har behov av att
aktivt delta i olika aktiviteter tillsammans med barnen spelar biblioteket inte så stor roll,
framförallt inte som umgängesplats eftersom umgänget mellan människor på bibliotek
upplevs som passivt. För några föräldrar är däremot biblioteket en plats där de och deras
barn kan koppla av och läsa böcker och/eller tidskrifter, leka eller använda sig av
datorer.

Att ha tillgång till information som gäller både deras barn och allmänna samhällsfrågor
på ett enkelt språk är oerhört viktigt för föräldrarna. De upplever ÖF och kontakten med
bibliotekarien där som en viktig informationsresurs. ÖF hjälper föräldrarna med
vardagsproblem som att t ex översätta något eller kontakta olika institutioner. Till
Biblioteket eller bibliotekarien vänder man sig istället med frågor som rör barns
språkutveckling och allt som gäller böcker och läsning. Biblioteket upplevs också som
ett viktigt informationsställe  när det gäller det nya tekniken.

Gemensamma insatser från biblioteket och ÖF utgår ifrån familjens förutsättningar och
de hjälper både föräldrar och barn att befästa sin identitet, bevara och utveckla sitt språk
samt att utveckla det svenska språket och ge både barn och föräldrarna tillfälle att ta till
sig den svenska kulturen. I de invandrartäta stadsdelarna fungerar ÖF som ett
mångkulturellt vardagsrum som barn och vuxna använder för att först och främst att
träffas.

Hur använder flyktingföräldrar respektive flyktingbarn sig av de aktiviteter
biblioteket och Öppna förskolan erbjuder?

Både ÖF på Hässleholmen och på Norrby används flitigt av många föräldrar och barn.
När det gäller besöksfrekvensen till Stadsbiblioteket och till Hässlebibliotek är den inte
så stor däremot använder familjerna sig mycket av bibliotekens erbjudande på ÖF. På
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ÖF träffar många barn och föräldrar andra barn och vuxna och umgås med dem, byter
erfarenheter och leker tillsammans. ÖF används också som informationscentral gällande
mer allmänna samhällsfrågor. Biblioteket och bibliotekarien på ÖF däremot används
som informationsplats när det gäller den nya informationstekniken och frågor som
gäller deras barn språkutveckling. Barnen deltar i många olika aktiviteter på ÖF som är
arrangerade i samarbete med ÖF och biblioteket: sagostund, samlingar och sångstund.
Föräldrarna lånar också böcker för sina barn både på sitt hemspråk men även på svenska
eftersom de upplever det som viktigt att barnen utvecklar båda språken parallellt och
tillhör båda kulturerna.

Vilken betydelse har de två institutionerna för föräldrarna respektive barnen?

Biblioteket på ÖF spelar en stor roll för flyktingfamiljer i ett nytt land eftersom de
befinner sig i en situation där man känner sig ensam och isolerad och då är en viktig del
den att den social biten samt den kulturella och språkliga utvecklingen både hos de
vuxna och hos barnen är i balans. ÖF viktigaste betydelse är, som jag redan har påpekat
några gånger, en mötesplats och ett informationsställe. Stadsbiblioteket betyder
avkoppling och informationsplats för några men dess viktigaste funktion är att där finns
flest barnböcker till utlån på respektive modersmål. Hässlebibliotek har inte så stor
betydelse överhuvudtaget för föräldrarna och deras barn.
För flyktingfamiljer resulterade samarbetet mellan ÖF och biblioteken till en plats där
det är möjligt att uppfylla några av deras behov. De flesta föräldrarna upplever inte
biblioteket som någon direkt attraktiv plats för umgänge men det är däremot något som
ÖF upplevs som. Biblioteket erbjuder barnböcker på modersmålet och olika aktiviteter
som har en positiv inverkar på deras barns språkutveckling. Att både biblioteket och ÖF
huserar under samma tak betyder att föräldrarna och barnen kan besöka en plats som är
nära hemmet, som inte kräver inskrivning och som är gratis och få två verksamheter på
en gång.
Det är också ett ställe där man kan träffa andra vuxna och barn och där man kan få
information om allmänna samhällsfrågor samt svar på specifika frågor som gäller t ex
barn och flerspråkighet. Nära kontakt med personalen och föräldrarnas delaktighet i
verksamheten och i sitt barns utveckling upplevs också som viktigt av de föräldrar som
jag har intervjuat för min undersökning. Kunskap om olika kulturer och språk ger en
medvetenhet som all personal som arbetar med invandrarbarn behöver ha. Personal med
egen invandrarbakgrund kan göra en stor insats i samarbete med invandrarföräldrar och
barn för att förklara olikheter och språkliga begrepp. Undersökningen visar också att
föräldrarna uppskattar att personal som arbetar på ÖF och bibliotek är både infödda
svenskar och personer som själv invandrat till Sverige.

Slutligen har det faktum att föräldrarna på Norrby har tillgång till barnböcker på ÖF så
att deras barn nästan varje dag får kontakt med böcker på såväl svenska som på sitt eget
språk en oerhört stor och viktig betydelse.

Är föräldrarna nöjda med insatserna när det gäller deras barns flerspråkiga- och
mångkulturella utveckling?

De intervjuade föräldrarna är nöjda med ÖF och biblioteks insatser som erbjuds deras
barn och de själva. De tycker att ÖF och bibliotekets samarbete, och speciellt då att
biblioteket och ÖF finns under samma tak, erbjuder mycket av det som deras barn
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behöver: umgänge med andra barn som kommer från samma land respektive andra
länder och svenska barn, kontakt med jämnåriga barn samt barn i olika åldrar, nära
kontakt med personal på ÖF och bibliotekarien, böcker och möjlighet att låna böcker
hem både på sitt hemspråk och svenska och hembesöken från biblioteket där föräldrarna
får chans till att ställa frågor i lugn och ro.

Barnen använder sitt modersmål parallellt med svenskan när de är på ÖF vilket upplevs
som stimulerande av föräldrarna. Stämningen på ÖF är gynnande för mångkulturell
utveckling eftersom barnen har kontakt med människor, både vuxna och barn, från
många länder och som talar många olika språk. Föräldrarna är emellertid oroade när det
gäller stämningen i samhället och den allt mer bristande respekten mot flerspråkighet.
De anser att det kanske kommer att vara svårt att realisera sina drömmar att ha
flerspråkiga barn om samhället inte respekterar flerspråkigheten som något naturligt
utan mer som något avvikande och konstigt. Några föräldrar påpekade att det som de
upplever som ett verkligen problem och det som gör dem själva missnöjda är medias
presentation av deras språkliga och kulturella situation. Föräldrarna reagerar på att
flerspråkiga och mångkulturella barns situation alldeles för ofta framställs som
problematiskt och som något besvärligt och som måste ”botas”. ÖF lokaler upplevs av
föräldrarna som en oas och ett steg ut till det svenska samhället för såväl deras barn som
för deras egen del. Det som föräldrarna oroar sig över är vad som händer med barnen
när de blir äldre och lämnar ÖF och sina föräldrars kontroll och istället låter samhället ta
hand om dem.

Många av föräldrarna hoppas att de insatser som görs av ÖF och biblioteket kommer att
bli lönsamma i ett längre perspektiv och att deras barn kommer att utvecklas som starka
mångkulturella och flerspråkiga individer som respekterar andra och respekteras av
andra samt involveras i det svenska samhället men utan att glömma sina rötter och sitt
hemspråk.

Med utgångspunkt från den kunskap om barns språkutveckling som språkvetenskaplig
forskning gett är det väsentligt att påbörja språkstödjande insatser tidigt. Att nå barnens
föräldrar med information och förbättra kontakten med först och främst
invandrarkvinnor i frågor som gäller språkutveckling är kanske ett sätt att trots allt nå ut
med insatser.

…och ha kanske i åtanke  Kierkegaard:s ord:

”Om jag vill lyckas
med att föra en människa mot ett bestämt mål

måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.

…
För att hjälpa någon

måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör
men först och främst
förstå det hon förstår.

Och acceptera att jag inte alltid förstår.”



65

10. Sammanfattning

Jag kommer nu att sammanfatta hela min uppsats på ett kapitel.

Kapitel ett börjar med Inledning där jag förklarar bakgrunden till mitt ämnesval och
kortfattar går igenom barnbiblioteks verksamhet i Sverige under de sista 20 åren.

I kapitel två redogör jag för vad som är denna uppsatsens syfte och problemställning.
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur flyktingföräldrar upplever Öppna förskolans
och bibliotekens insatser när det gäller deras barns utveckling i stadsdelarna
Hässleholmen och Norrby i Borås.

Min problemställning är:

Hur upplevs Öppna förskolans och bibliotekets insatser som riktas mot flyktingbarn av
barnens föräldrar.

Mina frågeställningar är:

• Hur använder flyktingfamiljer (och med tonvikt på barnen) sig av bibliotekets
och öppna förskolans aktiviteter?

• Vilken betydelse har de två institutionerna för familjen och då främst för
barnen?

• Är föräldrarna nöjda med insatserna när det gäller barns flerspråkiga - och
mångkulturella utveckling?

I kapitel tre beskriver jag den metod som jag använder mig av för att göra min
empiriska undersökning vilket är kvalitativa djupintervjuer. Jag genomförde nio stycken
intervjuer med föräldrar som besöker Norrby och Hässleholmens ÖF och har barn i
åldrarna noll till fem år. De intervjuade familjerna har kontakt med biblioteket på olika
sätt: Stadsbiblioteket, Hässlebibliotek, biblioteket på Norrby ÖF och bibliotekets
uppsökande arbete på Hässleholmen ÖF samt hembesök från bibliotek i båda
stadsdelarna. Jag intervjuade också den förskollärare som jobbar på de två berörda ÖF,
bibliotekarien som jobbar på ÖF Norrby och på Hässlebibliotek samt en socionom som
arbetar på Norrby ÖF. I ett delkapitel beskriver jag utförligt vilken metod jag använde
mig av i alla faser som omfattar min undersökning. Tillvägagångssättet innehåller delar
för-, under- samt efter intervjuerna och även ett avsnitt om hur jag valde mina
intervjupersoner respektive hur språksituationen var under intervjuerna. I kapitel tre
redogör jag också för hur jag har gått till väga för att söka litteratur samt att jag redogör
för definitioner och förkortningar.

I kapitel fyra , Teori, går jag igenom den psykologiska aspekten på invandringen och
flyktingskap samt att jag förklarar hur en invandringskris uppkommer och vad det
innebär. Vidare förklarar jag vad främlingskap medför. Identitetens betydelse är också
något jag tar upp i kapitel fyra samt hur identitet, språk och kultur är beroende av
varandra. Jag redogör också för vad som är kännetecknande för ett flyktingbarn och
några viktiga aspekter i flyktingbarnens liv som språket, både svenska och hemspråket,
hur barnen lär sig språket och vilka faktorer som är viktiga samt vilka problem som kan
uppstå. Jag tar även upp barnuppfostran av flerspråkiga och mångkulturella barn och
hur situationen ser ut i samhället idag när det gäller flerspråkig och mångkulturella barn.
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Kapitel fem inleds med några dokument som rör rekommendationer för mångkulturellt
barnbiblioteksarbete på internationell nivå som t ex IFLA:s dokument. Sedan följer en
presentation för de statliga kulturpolitiska målen eftersom dessa påverkar arbetet på
folkbiblioteken i landet. Nästa avsnitt heter Uppsökande barnbiblioteksverksamhet och
där går jag igenom olika idéer som företräds av olika författare under de sista 20 åren
där bl a samarbete mellan bibliotek och andra institutioner tas upp.

I kapitel sex beskriver jag den verksamhet som ÖF bedriver och vad som är viktigt för
speciellt flyktingfamiljer i den verksamheten. Jag redovisar också för bibliotekets
samarbete med ÖF i olika delar Sverige.

Kapitel sju utgörs av en kortfattad redogörelse över situationen i Borås kommun och
framförallt stadsdelarna Norrby och Hässleholmen. Jag tar även upp samarbetet mellan
ÖF och biblioteken men även stadsdels bibliotek (Hässlehus och Byttorps bibliotek) och
de två aktuella ÖF presenteras. Biblioteket på ÖF Norrby presenteras i kapitel för sig.

I kapitel åtta redovisas och analyseras mitt undersökningsmaterial. Först presenterar jag
de nio i undersökningen berörda familjerna. Eftersom jag har garanterat
intervjupersonerna fullständig anonymitet har jag kamouflerat en del fakta såsom
ursprungsland och barnens kön. Kapitlet fortsätter med att jag redovisar intervjuerna
med de nio berörda familjerna under fem olika teman utifrån den intervjumanual som
jag använde mig av. Under det första temat redovisas Föräldrars upplevelse av Bibliotek
och öppen förskola i hemlandet. Avsikten med avsnittet är att ge läsaren en uppfattning
om föräldrarnas bakgrund. ÖF verksamhet är något nytt för alla intervjuade föräldrar.
Emellertid har alla de intervjuade personerna tidigare erfarenheter av bibliotek. Många
föräldrar anser att den största skillnaden mellan bibliotek i Sverige och hemlandet är att
man inte brukade besöka biblioteket med så små barn som här i Sverige. I följande
avsnitt, Bibliotekets betydelse och användning,  redovisar jag under olika rubriker
betydelsen av de olika biblioteken: Stadsbiblioteket i Borås, Hässlehus bibliotek,
biblioteket på ÖF Norrby samt olika aktiviteter som ingår i bibliotekets uppsökande
verksamhet på ÖF Hässleholmen. Biblioteket som plats för avkoppling, mötesplats och
kulturstället är bara några av de olika betydelser som nämns av många föräldrar.
Biblioteket används på ungefär liknande sätt av alla föräldrar och barn: lyssna på
sagostund och sångstund, låna böcker på svenska och på modersmålet, vara med i olika
aktiviteter mm. Därefter följer avsnittet Öppna förskolans betydelse där jag i min
undersökning kommer fram till att kontakt med andra människor är det som leder oftast
att mammor och barn kommer till ÖF. ÖF är också viktig som informationsplats. I
avsnittet Bevarande och utveckling av språk och kultur anser majoriteten av föräldrarna
att bevarande av den egna kulturen och det egna språket är en viktig punkt i deras liv.
Föräldrarna önskar att deras barn utvecklas som flerspråkliga och mångkulturella
individer. Slutligen i avsnittet Om föräldrarna bestämde kommer det fram att
föräldrarna är väldigt tacksamma för att ÖF och biblioteket finns och att de är glada att
de själva är involverade i verksamheten men att de upplever stämningen i samhället mot
flerspråkiga och flerkulturella individer som problematisk. Föräldrarna anser att
förändringar i de sätt som samhället behandlar fenomen som att vara mångkulturell och
flerspråkig är nödvändiga. I slutet av kapitlet följer en sammanfattning av
intervjuresultatet.
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I kapitel nio diskuterar jag resultatet av min undersökning och kopplar samman det med
relevant litteratur. Jag kommer fram till att föräldrarna upplever ÖF och bibliotekets
gemensamma insatser som framför allt en möjlighet att både deras och deras barns
isolering åtgärdas och därför upplevs ÖF som en viktig mötesplats. ÖF och bibliotek
enligt undersökningen uppfyller också en viktig roll som informationsförmedlare.
Slutligen är det viktigt med samarbete mellan ÖF och biblioteket eftersom
gemensamma insatser stärker språk och kultur. ÖF och biblioteket kompletterar
varandra. I slutet av detta sista kapitel redogör jag för de slutsatser som jag har kommit
fram till genom min empiriska undersökning och det som sägs i litteraturen.

Att ensidigt satsa på barn är att angripa problemet i fel ände. De satsningar som görs i
de två stadsdelar som ingår i min undersökning är ett steg i rätt riktning. Att nå barnens
föräldrar med information och förbättra kontakten med först och främst
invandrarkvinnor i frågor som gäller språkutveckling är kanske ett sätt att trots allt nå ut
med insatser.

Undersökningen visar att föräldrarna upplever ÖF och biblioteket på ÖF som sin oas, en
plats för avkoppling och en oersättlig del av sin och barnens vardag. Det faktum att
föräldrarna anses som en grundläggande del av verksamheten upplever föräldrarna som
stimulerande. Samtidigt vet de att ÖF är ett steg i deras utveckling och att man inte kan
stanna där! Det är en viktig sak, att biblioteket finns där, i form av hembesök, böcker,
personal, som de kan lära känna och samtidigt finns biblioteket ute i samhället som en
institution som de, förhoppningsvis, har behov av och kan använda i sitt fortsatta liv.
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Bilagor

Bilaga 1

Intervjumanual till föräldrarna

      Familjen: tidigare / idag

• Vilket /vilka språk talar ni i familjen?
• Sverige – hemlandet: berätta om levnadssätt, vanor, värderingar, syn på

barnsuppfostran.
• Hur fungerar barnomsorgen i hemland
• Biblioteket i hemland?
• Vad betydde biblioteket och litteratur för dig i ditt hemland?

            Öppna förskolan och familjen

• Berätta om hur började du komma till ÖF / från vem har du fått info / hur bestämde
du och dina barn er för att besöka ÖF?

• Varför du går dit?
• Dina tankar om ÖF… Berätta om dina och dina barns aktiviteter på öppna

förskolan?
• Hur upplever du stämningen på ÖF?
• Vad har ÖF för betydelse för dig och dina barn?
• Hur upplever du kontakten med personalen?
• Hur upplever du kontakten med andra föräldrar?
• Hur upplever du kontakten mellan barnen?
• Vilket språk använder du och dina barn när ni är på ÖF?
• Biblioteket och bibliotekarie på ÖF / betydelse + användning
önskemål

             Biblioteket och familjen

• Brukar du och dina barn gå till något bibliotek? (stadsbiblioteket, filial, bibliotek på
ÖF)

• Några tankar om dina och dina barns upplevelse av  bibliotek?
• Vad gör ni när ni är där?
• Vad betyder bibl. för dig och dina barn?

            Hembesöket från biblioteket

• Vad händer när bibliotekarien är hemma hos er?
• Vad betyder det för dig?
• Vad betyder det för barnen?
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Språk – Kultur  / ÖF +familjen + biblioteket.

• Vilket språk används i hemmet?
• Tankar om modersmålet?
• Berätta vad du anser om tvåspråkighet.
• Dina tankar om aktiviteter på biblioteket och ÖF som uppmuntrar bevarande av er

kultur och modersmål?

Användning av följande aktiviteter:
• Läsa sagor
• Måla
• Sjunga
• Rim och ramsor
• Prata
• Låna ut böcker

• Vill du ändra på något?
• Dina önskningar när det gäller dina barns flerspråkiga och mångkulturella

utveckling?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till Bibliotekarierna

• Vad erbjuder biblioteket flyktingföräldrar och deras barn ?
(berätta om olika erbjudande: läsa sagor; låna böcker; sjunga; rim och ramsor, dator,
måla)
• Berätta om bibliotekets bokbestånd på vilket språk, lånar föräldrar
• Berätta om bakgrunden till det samarbete som finns med ÖF.
• Vilket syfte och mål har samarbetet?
• Vilka arbetsformer och metoder används i samarbete?
• På vilket sätt kompletteras biblioteket och öppna förskolan?
• Samarbete med flyktingföräldrar
• Insatser för flyktingbarn

Hembesök till familjen

• Vem tog initiativet?
• Vad innebär hembesöket?
• Vilket är syftet och målet med besöket?
• Hur kommer ni i kontakt med föräldrar och barn?
• Hur samarbetar ni med familjen?
• Vad var dina förväntningar?

• Har du upplevt några problem med hembesöken?
• Vill du beskriva vad det kan vara för problem?

Språkfrågor

• Vad gör biblioteket för att stimulera språkanvändning?
• Vad gör biblioteket för språkutveckling…..tvåspråkighet
• modersmål / svenska
• Kommer ni med råd och hjälp till föräldrar och barn?
• Får föräldrarna någon sorts ”utbildning” om språket?
• Hur kan man hjälpa föräldrar som själv har ett mindre välutvecklat språk att

stimulera sin barns språk?
• På vilket sätt stimulerar ni föräldrar och barn att använda språket?
• Hur erbjuder ni olika medier som finns på biblioteket?

• Förekommer ett samarbete med och/eller stöd från olika föreningar och
organisationer med anknytning till invandrare?

• Har du tankar om hur det sker en utveckling av samarbetet i framtiden?
• Har du något att tillägga som inte kommit upp under intervjun?
• Din uppfattning om insatsernas betydelse för familjen?
• Har ni kanske tankar om att utvidga idéer kring hembesöket?
• Är du nöjd med det som är redan gjort/önskas förändringar? Vad?
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Intervjufrågor till personalen på Öppna förskolan

• Har du fått någon fortbildning som gäller invandrarkunskap?
• Berätta om öppna förskolan …..

� Hur kontaktar ni föräldrar och barn?
� Vad innebär verksamheten?
� Motivation för föräldrar och barn att komma till öppna förskolan?
� Vilka aktiviteter erbjuder ni – berätta om detta…

• Berätta om bakgrunden till den samverkan som finns med biblioteket.
• Vilket syfte och mål har samverkan?
• Vilka arbetsformer och metoder används i samarbetet?

• Språkutveckling…
• Svenska – modersmålet…
• Hur stimulerar man föräldrar och barn att använda ett språk?
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FÅR JAG

INTERVJUA
ER?

Bästa förälder!

Jag heter Sanela 5R åDMDF�RFK�MDJ�VWXGHUDU�Sn�+|JVNRODQ�L�%RUnV�
I min utbildning ingår ett större uppsatsarbete.

Mitt arbete handlar om hur ni föräldrar upplever bibliotekens och
öppna förskolans insatser för era barns utveckling.

Alla intervjuer kommer att behandlas med sekretess.

Det är naturligtvis frivilligt att ställa upp för intervjuer men jag är mycket
tacksam om ni svarar positivt.

Tid för intervjuer är från v.     tom  v.

Tack på förhand!

Om det inte stör er tänker jag använda bandspelare.

Med vänliga hälsningar
Sanela 5R åDMDF


