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Abstract 

 

Syfte med mitt självständiga arbete är tredelat och är dels att undersöka vilket utbud av 

svenska bilderböcker som finns tillgängligt på arabiska inom ett kommunalt biblioteken 

som består utav flera filialer inom kategorin hcf (skönlitteratur för små barn) med fokus på 

bilderböcker för barn i åldern 3-5 år i en kommun i mellan Sverige. För det andra vilken 

svensk kultur som förmedlas men även hur andra kulturer gestaltas i fyra av de mest 

utlånande bilderböckerna och för det tredje hur väl det utbudet och bilderböckerna svarar 

mot bibliotekets och förskolans gemensamma mål med att utveckla barns intresse för 

böcker. För att få en inblick i hur urvalet av bilderböcker görs på biblioteket, så använde 

jag mig utav metoden semistrukturerad intervju. Där intervjuade jag en barnbibliotekarie 

som är anställd på ett bibliotek inom den kommunen som jag har undersökt. Genom att 

använda mig utav biblioteksdatabasen så har jag inventerat och analyserat utbudet av 

bilderböcker på arabiska som helhet, för att få syn på vilket slags utbud som finns. Jag 

undersökte även vilka generella genrer som finns och vilka teman man kan se i bland 

bilderböckerna. Mitt syfte med inventeringen var också att ta reda på vad som förmedlas 

medvetet eller omedvetet av den svenska kulturen och synen på andra kulturer genom 

bilderböckerna. Jag valde sedan att göra en innehållsanalys över de fyra mest utlånade 

bilderböckerna på arabiska för att få syn på om och på vilket sätt mångfald och om olika 

kulturer blir synliga i dem. Resultaten av undersökningen visar att bibliotekens utbuds 

styrs utav bibliotekstjänsts utbud av bilderböcker på andra språk. Utbudet som finns 

tillgängligt på biblioteket styrs även av ekonomiska, tidsmässiga och kunskapsmässiga 

faktorer. Inventeringen av utbudet av bilderböcker på arabiska visar att det finns ett 

varierande utbud av bilderböcker inom olika genrer. Det finns inga ABC, räkneböcker eller 

historiska berättelser. Bilderböckerna speglar i första hand den svenska kulturen. I 

innehållsanalysen utav fyra bilderböcker så har författaren valt att fokusera mer på barn 

och vuxenkulturen och relationen dem emellan än på olika kulturer. Mångfald och olika 

kulturer synliggörs till viss del, ofta speglat genom ett barn ögon. Olika kulturer och 

mångfald synliggörs inte tydligt, i de fall man kan avläsa flera olika kulturer så framstår 

det som spännande och positivt men ibland problematiskt 
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1. Inledning 

 
Jag anser att barnlitteratur är ett spännande och viktigt ämne som borde få en större plats i 

förskolans dagliga verksamhet. Förskollärare och andra pedagoger i förskolan bör använda böcker 

på ett medvetet sätt i verksamheten och då behöver man ha kunskaper kring hur bilderböcker är 

uppbyggda och vad de förmedlar till barnen. Pedagogerna behöver vara kritiska till bilderböckernas 

innehåll och diskutera innehållet tillsammans med barnen. Bilderböcker kan användas inom många 

olika ämnen som ryms inom förskolans verksamhet och det är bara fantasin som sätter gränser. 

Förskolan och biblioteket har gemensamma mål till att uppmuntra såväl barn som föräldrar att läsa 

och samarbetet dem emellan är viktigt. Biblioteken fungerar som den viktigaste arenan för 

förskolor att låna böcker ifrån. Det utbud som biblioteket erbjuder avgör till viss del vilka 

bilderböcker barnen i förskolan får ta del utav och därför blir det viktigt att granska bibliotekets 

utbud. Med en växande mångfald i Sverige så är det extra viktigt att det läggs resurser på att göra 

bilderböcker tillgängliga på många olika språk. Det är viktigt att biblioteket har ett brett utbud av 

bilderböcker att låna ut till barn, familjer och förskolor. Det är även viktigt att man som pedagog i 

förskolan är medveten om vilken kultur som förmedlas genom bilderböckerna och om och på vilket 

sätt etnisk mångfald blir synlig i dem. Denna åldersgrupp är särskilt intressant eftersom jag 

kommer att arbeta i förskolan som förskollärare och jag tycker att barnlitteratur är ett intressant och 

spännande område. Eftersom det finns så många svenska bilderböcker på arabiska så är det 

intressant att undersöka om och hur författarna speglar andra kulturer och mångfald i 

bilderböckerna. I bakgrunden kommer jag att gå igenom bibliotekets verksamhet närmare och dess 

funktion i samhället. Jag kommer även att titta närmare på bibliotekslagen och samarbetet mellan 

förskolan och bibliotekets verksamhet. Jag kommer att beskriva bilderböckers olika funktioner och 

de olika genrer av bilderböcker som finns. Avslutningsvis så kommer jag i bakgrunden att ta upp 

språk och kultur och samspelet dem emellan. Jag betonar vikten av att bevara modersmålet hos 

barn som en grund för allt annat lärande i både förskolan och skolan. Jag kommer även att redogöra 

för vilka språk och kulturer som finns i Sverige idag för att på så sätt motivera mitt val av språk i 

detta arbete. Jag kommer nu gå vidare med att lyfta fram mål från läroplanen för förskolan och 

bibliotekslagen kortfattat som handlar om att barn ska utveckla ett intresse för böcker och utveckla 

sin språkliga förmåga för att på så sätt styrka vikten av detta arbete. I läroplanen för förskolan står 

det att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner 

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och 

samtala om dessa 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

 

• och som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98, rev. 2010, s.10-11). 

 

I bibliotekslagen (2013:801) står det skrivet att: 

 
 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt och att 

biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  

 

 5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 

litteratur på 

              1. de nationella minoritetsspråken, 

              2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 

   3. lättläst svenska. 
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 8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras 

behov och förutsättningar.  

 

Utifrån denna bakgrund så har jag ett tredelat syfte som är dels att undersöka vilket utbud av 

svenska bilderböcker som finns tillgängligt på arabiska inom ett kommunalt bibliotek som består 

utav flera filialer inom kategorin hcf (skönlitteratur för små barn) med fokus på bilderböcker för 

barn i åldern 3-5 år. För det andra vilken svensk kultur
1
 som förmedlas men även hur andra kulturer 

gestaltas i fyra av de mest utlånade bilderböckerna och för det tredje hur väl det utbudet och 

bilderböckerna svarar mot bibliotekets och förskolans gemensamma mål med att utveckla barns 

intresse för böcker. 

 

Mina frågeställningar är: 

Vilka svenska bilderböcker översatta till arabiska finns tillgängliga för barn i ålder 3-5 år på de 

kommunala biblioteken? Vilket urval görs och varför? 

Vilket innehåll har bilderböckerna och vad förmedlas medvetet eller omedvetet av den svenska 

kulturen och synen på andra kulturer? 

Blir mångfald och olika kulturer synliga i bilderböckerna och på vilket sätt?  

 
Här nedan kommer jag att definiera centrala begrepp som används i detta arbete. Detta gör jag för 

att det inte ska uppstå några missförstånd när jag använder begreppen i texten. Efter detta kommer 

jag att gå igenom tidigare forskning som är relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. 

Därefter kommer jag att gå igenom mina metoder, etik, reliabilitet och validitet och mina urval och 

avgränsningar. 

 

2. Definition av centrala begrepp 

 

Mångfald: Med mångfald så syftar jag i denna text på att människor är olika, dels till uteseende 

men även i avseende till de erfarenheter, värderingar och normer som styr deras handlande 

(Lunneblad, 2009, s.12-13). I de fall jag syftar på etnisk mångfald så skriver jag ut det i sin helhet 

för att det inte ska uppstå några missförstånd. 

 

Kultur: Med en individs kultur så syftar jag på den kulturen som man får genom sina föräldrar och 

som ofta är kopplad till det land som man är uppvuxen i (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s.22). 

 

Subkulturer: Subkulturer är ett begrepp som beskriver underkategorier av kulturen. En individ kan 

tillhöra flera kulturer samtidigt, till exempel barnkulturen, fotbollskulturen och så vidare (Stier & 

Sandström Kjellin, 2009, s.28-29). 

 

Modersmål: Med modersmål så menar jag det språk som ett barn lär sig genom sina föräldrar, ofta 

från väldigt tidig ålder och som pratas i hemmiljön (Kultti, 2012, s.15).  

 

3. Tidigare forskning 

 

I en undersökning som är gjord i USA så har forskarna tittat på vilken kulturellt relevant litteratur 

som erbjuds till barn som har invandrat till USA från andra länder. Författarna tar bland annat upp 

                                                      
1
 Med begreppet svensk kultur så syftar jag på de svenska värden och normer som blir synliga i 

bilderböckernas innehåll.  
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Goldenbergs (1987) forskning som visar att det inte finns så mycket litteratur som speglar 

invandrarnas egna kulturer och historia, de flesta författarna är vita och amerikanska och speglar 

den kulturen i sina böcker. Smith & Lewis (1985) har kommit fram till att barn kommer ihåg mer 

av innehållet i böcker om det är av kulturell relevans för den som läser. När innehållet är relevant 

för kulturen så får barnen en bättre läsförståelse och blir motiverade att läsa böcker. Feger (2006) 

påvisar att om innehållet inte alls speglar den egna kulturen så kan barnet se det som att den egna 

kulturen inte är värdefull och meningsfull att berätta om. Hefflin and Barksdale-Ladd’s (2001) 

bedömer att barn ofta möter karaktärer i bilderböckerna som är antingen vita människor eller djur. 

Barn med annan kulturell bakgrund kan då börja fundera över om böcker är till för dem, eftersom 

de själva inte finns med i böckerna (Zygmunt; Clark; Tancock; Mucherah & Clausen, 2015, s.25- 

26). 

 

Iways avhandling behandlar ämnet om autentiska bilderböcker som speglar andra kulturer. 

Multikulturella böcker kan användas i skolan för att barn ska få förståelse för andra människor och 

kulturer. Hon lyfter fram att det inte bara är viktigt att använda böcker som speglar olika kulturer 

utan att det också är avgörande att välja litteratur som är av bra kvalitet. Bra kvalitet beskrivs som 

att böckerna ska vara autentiska och spegla en kultur rättvist. Detta är avgörande för att barnen inte 

ska få stereotypa bilder av människor från andra kulturer som inte stämmer överens med 

verkligheten. Iway beskriver en checklista för hur man kan avgöra om bilderböcker är av bra 

kvalitet. Hennes bedömning är att bilderböckerna ska ha bra illustrationer som skildrar en kultur 

rättvist. Man bör undersöka hur personer kommunicerar och om det till exempel finns dialekter 

eller utländska ord. Det är viktigt att alla människor beskrivs som individer, minoriteter och icke 

minoriteter eftersom en person inte i sig är en hel kultur. Det ska inte vara stereotypa karaktärer av 

hur man ser ut eller beter sig när man tillhör en viss kultur. Karaktärerna ska till exempel inte alltid 

bära en viss sorts kläder för att man har ett ursprung från ett annat land. Slutligen lyfter hon fram 

att det bör finnas olika genrer av böcker som har allt detta (Iway, 2015, s.82-84) I en undersökning 

gjord utav Saracho & Spodek har de kommit till slutsatsen att det är till största delen föräldrar som 

bestämmer vilka böcker som man läser hemma med sina barn. På till exempel biblioteket så är det 

ofta föräldrarna som plockar fram böcker och väljer ut olika förslag på böcker till barnen. 

Föräldrarna i studien ville välja böcker som var av intresse för både barnen och de själva för 

högläsning. Den vanligaste genren att välja böcker ifrån var moderna fantasiböcker (2009, s.405-

406).  

4. Metoder 

 

Jag har använt mig utav tre olika metoder i syfte att besvara mina frågeställningar. Metoderna jag 

har använt är intervju, inventering av svenska bilderböcker på arabiska och innehållsanalys utav 

fyra bilderböcker. Anledningen till att jag har använt mig utav flera olika metoder i detta arbete är 

för att jag ville få en helhetsbild utav bibliotekets utbud. Jag vill även undersöka innehållet i de 

svenska bilderböckerna på arabiska som biblioteket erbjuder. Mina frågeställningar är breda och 

för att kunna besvara dem så behövde jag använda olika tillvägagångsätt. Det kan vara 

problematiskt att arbeta med flera olika metoder, dels för att det är tidskrävande och dels för att det 

finns en risk att forskningen inte blir så fördjupad som den hade blivit om jag hade valt att använda 

till exempel en metod. Det största problemet som jag har stött på är att det har krävts mycket arbete 

med analyserna och inventeringen. Genom att jag har arbetat med mycket text under en relativt kort 

period så kan detta leda till att det kan resultera i småfel eller möjligtvist att jag har missat att ta 

upp vissa aspekter. Om någon annan student eller forskare skulle undersöka någon del utav mitt 

ämnesområde vid en annan tidpunkt så kan det förmodligen vara klokt att försöka välja en mindre 

del att undersöka vidare för att på så sätt gå in mer på djupet. Här nedan kommer jag att göra en 

genomgång utav de olika metoderna men även förklara varför jag har valt att använda respektive 

metod och vilka frågeställningar jag syftar till att besvara. 
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4.1 Intervju av en barnbibliotekarie 

Jag har valt att använda mig utav intervju som metod för att få en inblick i hur biblioteken fungerar. 

För att få reda på hur urvalet går till inom just detta bibliotek så intervjuar jag en barnbibliotekarie 

som är anställd där. Anledningen till att jag har valt att intervjua just en barnbibliotekarie är dels för 

att de har mycket kunskap kring bilderböcker men även för att det är barnbibliotekarien som köper 

in böcker för barn och unga och på så sätt har en påverkan på vilket utbud som finns. Jag tänker 

använda mig utav en semistrukturerad intervju såsom det beskrivs i Bell (2006, s.159). Frågorna är 

formulerade i förväg med undantag att vissa följdfrågor dyker upp under samtalets gång. Med 

användning av en kvalitativ metod (Trost, 2010, s.30-33) så kan jag få en inblick i hur 

intervjupersonen resonerar och kan få syn på vad som styr valet utav svenska bilderböcker på 

arabiska. Jag kommer att intervjua en barnbibliotekarie på ett utav kommunens bibliotek men enligt 

intervjupersonen så kommer deras agerande och åsikter vara ganska representativa för hela 

kommunen. Om jag hade haft mer tid till mitt förfogande hade det varit intressant att undersöka i 

alla fall två bibliotek i olika kommuner för att se hur urvalet och åsikterna till vilken sorts litteratur 

man tar in till biblioteket skiljer sig åt. Om jag bara hade varit intresserad av att jämföra olika 

bibliotek utan att analysera djupare vilka faktorer som styr bibliotekens urval så hade man kunnat 

använda sig utav kvantitativ metod ifråga om enkäter men det passar inte med mitt syfte och mina 

frågeställningar. Mina frågor syftar till att ta reda på hur biblioteket arbetar med sina uppdrag bland 

annat: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och Ungdomar för att främja 

deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån 

deras behov och förutsättningar” (Bibliotekslagen 2013:801, kapitel 8). Genom intervjun så vill jag 

besvara min frågeställning angående vilket utbud som ges och varför. 

 

Under intervjuns genomförande förde jag korta anteckningar om det som sas och inte sas, utöver 

det så har jag spelat in intervjun för att kunna ordagrant reflektera över det som sägs senare i 

resultat och analysdelen. Jag utgick ifrån förbestämda frågor med vissa undantag. Frågorna finns i 

en bilaga i slutet av arbetet (bilaga 3). Under själva intervjun så hände det flera gånger att 

intervjupersonen svarade på flera utav mina frågor under samma frågeställning. Så vissa frågor 

hoppade jag över eftersom intervjupersonen svarade på dem automatiskt. I det transkriberade 

materialet (bilaga 2) så har jag skrivit ut de frågorna som ställdes och svaren innefattar flera av de 

funderingarna som jag hade i mina ursprungliga frågeställningar.  

 

4.2 Inventering av bilderböcker efter genre och teman 

Jag har inventerat bilderböckerna på ett kommunalt bibliotek med olika filialer för att undersöka 

vilka svenska bilderböcker det är som finns tillgängliga på arabiska för barn i åldrarna 3-5 år. Jag 

började med att göra en övergripande analys över utbudet som helhet för att få syn på vilka slags 

böcker det är och vilka genrer som finns representerade. Detta gjorde jag för att undersöka hur 

varierad och bred litteraturen är som erbjuds till barn med arabiska som modersmål. I den 

övergripande analysen av bilderböckerna undersökte jag handlingen i bild och text, för att se om 

den utgår från det svenska samhället och kulturen. Men även för att se om etnisk mångfald och 

andra kulturer blir synliggjorda i innehållet. Jag undersökte även vilka författarna är och under 

vilka årtal böckerna är utgivna. Därefter gjorde jag analyser utifrån de teman som blev synliga i 

utbudet (Kåreland, 2015, s.123).  

 

I undersökningen utav bibliotekets utbud så använde jag mig utav bibliotekens databaser för att 

inventera de svenska bilderböckerna som finns på arabiska för barn i åldern 3-5 år. Sökfiltreringen i 

databasen var inte så preciserad så jag kunde inte enbart söka efter svenska författare eller efter just 

åldersgruppen barn 3-5 år. Detta innebar extra arbete för mig och jag fick börja med att sortera 

bilderböckerna på arabiska efter vilka som var författarna. När jag hade sorterat bort de utländska 

författarna så kunde jag gå in under varje svensk författare för att undersöka vilka böcker som 

passade in under mitt urval. En del utav böckerna var pekböcker, böcker för barn mellan 1-3 år och 

ungdomsböcker som var för barn från sex år och dem fick jag då stryka från min lista. Jag använde 
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mig en hel del utav internet och olika internetbokhandlar för att bedöma vilken ålderskategori 

bilderböckerna tillhörde eftersom det inte tydligt framgick ifrån biblioteksdatabasen. Ett annat 

problem som uppstod var att det inte fanns så mycket information om titlarna i databasen, ibland 

ingen alls och väldigt sällan någon bild på boken. Då behövde jag vända mig till andra webbsidor 

för att få information om vilken svensk titel boken hade och bedöma vilken ålderkategori de 

tillhörde. Det krävdes en hel del översättning eftersom titlarna var skrivna på arabiska. 

Tillvägagångsättet blev då att jag kopierade titeln och sökte på den antingen på Google eller genom 

att använda andra biblioteks sökverktyg för att få fram den svenska titeln. Detta var nödvändigt för 

att se vilka bilderböcker det rörde sig om och för att bedöma om de passade in under mina kriterier. 

Jag kunde sedan sammanfatta min lista utav svenska bilderböcker på arabiska för barn i åldrarna 3-

5 år i ett dokument. Resultatet bestod utav 32 bilderböcker som jag använde mig utav i min analys 

utav bibliotekets utbud. Dokumentet kan ses i sin helhet under ”Bilaga 1”, Under respektive 

författares namn finns en lista över bilderböckerna som finns redovisade i biblioteksdatabasen inom 

min ålderskategori. I bilagan kan man se att flera av de stora svenska författarna finns företrädda 

såsom Astrid Lindgren, Gunilla Wolde, Gunilla Bergström och Pija Lindebaum med mera. Med 

hjälp utav databasen har jag även tittat på vilka böcker som är mest lånade på biblioteket för att få 

grund för vilka böcker jag ska analysera djupare. Det här var resultatet:  

 

Populäraste bilderböckerna i utlåning från biblioteket är:  

Hokus pokus, Alfons Åberg! (2012) utlånad 21 ggr 

Bara knyt! Alfons Åberg (1988) utlånad 19 ggr 

Mamma mu städar (2010) utlånad 16 ggr 

Totte städar utlånad (1970) 16 ggr 

 

4.3 Innehållsanalys utav fyra bilderböcker 

I den närmare analysen utav innehållet i fyra bilderböcker så utgår jag ifrån vilka svenska böcker 

på arabiska som är mest utlånade på biblioteket. Detta gör jag för att få en överblick över vilka 

bilderböcker som är populära och för att sedan kunna göra en närmare analys över innehållet i dem. 

Ett problem med undersökningen av vilka böcker som är mest populära i utlåning är att jag inte vet 

vem det är som har lånat dem och varför de är populära. Det kan till exempel vara de vuxna som 

lånar hem böcker till barnen och att det är de vuxnas värderingar och åsikter som styr vilka böcker 

barnen får ta del utav. Det kan även vara så att det är barnen som bestämmer vilka bilderböcker 

som de ska låna hem och att de väljer efter tycke. Men jag har även i åtanke att det kan vara så att 

vårdnadshavare eller pedagoger har andra motiv till att låna just dessa böcker. Detta kan kopplas 

till vuxnas olika synsätt på varför barn ska läsa som jag kommer att gå igenom närmare i 

bakgrunden. Syftet med innehållsanalyserna är att undersöka vilken svensk kultur som blir synlig 

med fokus på värden och normer men även för att undersöka om etnisk mångfald och olika kulturer 

synliggörs och på vilket sätt.  

 

Genom analys utav bilderböckerna så undersöker jag vilken svensk kultur som förmedlas men även 

hur andra kulturer speglas i just dessa böcker. Jag har valt dessa fyra bilderböcker eftersom det är 

flest människor med arabiska som modersmål inom den undersökta kommunen som har kommit i 

kontakt med dessa. Jag vill tydliggöra att jag enbart har gjort mina analyser av bilderböckerna på 

svenska och inte på de arabiskt översatta bilderböckerna. När böcker översätts från ett språk till ett 

annat så kan det möjligtvis innebära att texten och språkbruket ändras om en del på grund utav att 

språken är uppbyggda på olika sätt. Detta kan till exempel innebära att vissa uttryck eller fraser 

som används i den svenska versionen av bilderböckerna kanske inte förekommer efter översättning 

till arabiska. Eftersom mina analyser delvis bygger på att undersöka texten i bilderböckerna så kan 

detta möjligtvis påverka resultaten till viss del. Om någon annan forskare/student gör en analys 

utav bilderböckerna efter översättningen till arabiska så hade slutsatser och resultat möjligtvist sett 

annorlunda ut. Vilken bild utav den svenska kulturen och andra kulturer är det som man får ta del 

utav när man läser dessa böcker? Hur synliggörs mångfald och olika kulturer i bilderböckerna? I 

innehållsanalyserna har jag undersökt både text och bild och samspelet mellan dem. Jag har 
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undersökt vilka budskap jag som läsare får när man läser bilderböckerna som barn och vuxen. Det 

kan vara svårt att anta ett barns perspektiv men jag har haft begreppet dubbelt tilltal i minnet när 

jag analyserar innehållet (Nikolajeva, 2000, s.265-266). Min bedömning är att det är viktigt att 

framhäva att bilderböckerna riktar sig till både barn och vuxna som jag redan har lyft fram i 

bakgrunden. Det är ofta de vuxna som väljer böcker och läser dem för barnen. I innehållsanalysen 

utav bilderböckerna kommer jag att utgå ifrån nedanstående teoretiska utgångspunkter. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I min analys så har jag utgått ifrån den litteratursociologiska forskningen. Inom litteratursociologin 

belyser man samspelet mellan innehållet i böckerna och samhället som man lever i (Kåreland, 

2015, s.159). Inom litteratursociologin så kan man undersöka många olika aspekter och jag har valt 

att fokusera på hur det nutida samhället speglas i böckerna. Jag har tagit hänsyn till vilket årtal 

böckerna är skrivna eftersom det påverkar vilket samhälle som speglas. Kåreland beskriver att 

läsaren är med och skapar betydelsen i innehållet och att man har vissa förväntningar som man vill 

få bekräftade eller motbevisade i innehållet i bilderboken (2015, s.191). I och med att vi lever i ett 

samhälle med stor etnisk mångfald så finns det kanske en förväntning på att detta ska speglas i 

bilderböckerna. Jag kommer därför att utgå från detta i min analys utav bilderböckerna. 

 

I analysen av de fyra bilderböcker så kommer jag att utgå från några frågeställningar som är 

kopplade till mina huvudfrågor, de är: 

 

Var utspelar sig berättelsen och vilka har huvudrollen? 

Vilken svensk kultur kan man se? 

Är det flera olika kulturer som blir synliga och på vilket sätt? 

Är den svenska kulturen idealet? 

 

Här nedan kommer jag att gå igenom mina urval och avgränsningar. Jag kommer även att ta upp 

etiken såsom jag har förhållit mig till den i detta arbete men även reliabiliteten och validiteten i min 

undersökning. 

5. Urval och avgränsningar 

 
Jag har valt att undersöka svenska bilderböcker som är översatta till arabiska och som är skrivna för 

barn i åldern 3-5 år. Jag ville inte välja ett av de officiella minoritetsspråken i Sverige utifrån ett 

antagande att de redan har ganska bra förutsättningar och rättigheter i samhället. Utifrån min 

undersökning av vilka språk och kulturer som finns representerade i Sverige idag så valde jag 

arabiska eftersom det talas både i Irak och Syrien och båda de länderna har en stor invandring till 

Sverige. Språket är därmed relativt vanligt i Sverige och det finns många barn och vuxna som talar 

arabiska i sina hem. För mig så blir det därför viktigt att undersöka hur biblioteken tillgodoser 

behoven av litteratur på språken som inte är officiella minoritetsspråk i Sverige.  Efter en kort 

överblick över bilderböckerna som finns på arabiska så drar jag slutsatsen att det är till 

övervägande del svenska författare som finns företrädda. Det finns ett förhållandesvis litet utbud av 

bilderböcker från andra länder men från Irak och Syrien finns det nästan inga.  

 

Jag valde bilderböckerna för barn i åldern 3-5 eftersom de har ett mer komplext innehåll än 

böckerna för de mindre barnen. Mitt val att undersöka biblioteket och det utbud som de har, utgår 

från att biblioteket är en viktig verksamhet för många människor både som kunskapskälla men även 

som en social mötesplats. Biblioteket är gratis och ska finnas till för alla människor och de bedriver 

en viktig verksamhet. Förskolan och biblioteken har, som jag redan nämnt flera gemensamma mål 

och funktioner i samhället till exempel genom att stödja invandrares socialisation in i det svenska 

samhället. Förskolan och biblioteken behöver ha en god samverkan och biblioteket fungerar som en 

viktig arena för förskolor att låna barnlitteratur ifrån. Till viss del så styr bibliotekets utbud vilka 

bilderböcker barnen i förskolan får ta del utav och därför är det viktigt att granska bibliotekets 
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utbud. Jag valde ett bibliotek som var neutralt alltså inte speciellt inriktat på något speciellt område. 

Detta var för att se vad ett ”vanligt” mellanstort bibliotek i Sverige har för utbud till de människor 

som bor där. Bibliotekarien som jag har intervjuat arbetar på ett bibliotek i Mellansverige och 

kommunen har en ganska stor mångfald bland sina invånare.  

5.1 Etik 

Det är viktigt att förhålla sig etiskt när man ska forska eller göra undersökningar på människor och 

därför har jag inför intervjuen skriftligt meddelat intervjupersonen om de vetenskapliga 

forskningsetiska principer som jag förhåller mig till såsom de beskrivs i Codex (Vetenskapsrådet, 

2002). Det är viktigt att intervjupersonen vet att deltagandet är frivilligt och att man när som helst 

har möjlighet att avbryta. Ett annat krav som beskrivs i Codex är nyttjandekravet som innebär att 

informationen som jag har samlat in inte kommer att spridas och att den enbart användas för min 

forskning i detta arbete. Jag har även meddelat att jag kommer att spela in samtalet och transkribera 

det. Jag har redogjort för syftet med forskningen och hur materialet kommer att användas (Bell, 

2006, s.157). Biblioteket och intervjupersonen kommer att hållas konfidentiellt. Med det menas att 

de i mitt arbete inte ska beskrivas eller kunna kännas igen utifrån framställningen i mitt arbete 

(Bell, 2006, s.57). 

5.2 Reliabilitet och validitet 

Biblioteken måste förhålla sig till bibliotekslagen och arbeta efter biblioteksplanen för kommunen 

och därmed är min bedömning att till exempel urvalsprinciper och samarbete med andra 

verksamheter borde se ungefär lika ut över hela landet. Informationen bör på så vis bli reliabel. Om 

en annan student eller forskare vid en annan tidpunkt skulle göra en likadan undersökning som jag 

har gjort så står reliabiliteten för om mina resultat går att upprepa. Med andra ord en hög 

reliabilitet står för att en undersökning ska kunna upprepas av en annan forskare vid en annan 

tidpunkt och de ska kunna få liknande eller identitiska resultat (Bell, 2006, s.117). Jag kommer att 

återkomma till reliabiliteten i min undersökning här nedan. I de fall jag frågar intervjupersonen om 

personliga åsikter så är jag medveten om att det är just personliga åsikter och att det inte går att 

generalisera. Jag har använt biblioteksdatabasen för att visa vilket urval som finns tillgängligt.  Jag 

kan inte säga helt säkert hur väl den informationen stämmer, det kan ju vara så att den till exempel 

inte är helt uppdaterad. Men min uppfattning är att den beskriver hela utbudet med vissa undantag. 

Skulle någon annan forskare se över urvalet vid en annan tidpunkt så är det med stor sannolikhet att 

utbudet förändras. Så jag kan inte påstå att just den informationen är reliabel vid en annan tidpunkt. 

När jag har inventerat bilderböckerna så har jag försökt att noggrant översatt de arabiska namnen 

till svenska och fört över dem till mitt dokument. Det finns såklart den mänskliga faktorn inblandad 

och detta kan leda till att jag kan ha missat någon titel eller att det har blivit fel med översättningen. 

Validitet beskriver hur väl en fråga verkligen undersöker det man vill undersöka (Bell, 2006, 

s.117). Mina frågeställningar har utformats utifrån mitt syfte och jag har försökt att framställa 

tydliga frågor som ska vara möjliga att ge svar på i min undersökning. Jag försöker att inte 

generalisera för alla bibliotek i mina slutsatser eftersom jag bara har undersökt ett bibliotek med 

olika filialer inom en kommun.  

 

Här nedan kommer jag att redogöra för bakgrunden till mitt arbete. Jag kommer att gå igenom och 

förklara bibliotekets verksamhet lite närmare och deras funktion i samhället samt deras samarbete 

med andra pedagogiska verksamheter. Därefter så förklarar jag närmare vad en bilderbok är och 

vilka funktioner de kan ha. Jag kommer även att sammanfatta vad som utmärker den svenska 

bilderboken. Avslutningsvis så går jag närmare in på vad kultur och språk är samt lyfter fram 

varför det är viktigt att bevara modersmålet hos barn. Kortfattat kommer jag även att redogöra för 

ifrån vilka länder människor invandrat till Sverige ifrån, för att på så styrka mitt val utav 

språkfokus i detta arbete. 



 

11 

 

6. Bakgrund 

6.1 Biblioteket 

6.1.1 Bibliotekets uppdrag 

Biblioteket har som uppgift att bidra med litteratur till befolkningen för att på så sätt kunna jämna 

ut kunskapsklyftor i samhället. Läslust hos både stora och små är samhällsbibliotekets uppdrag och 

mål. För att nå ut till fler människor och uppmuntra till läsning hos allmänheten så använder sig de 

av bland annat författarbesök, bokgrupper och lässtunder för de mindre barnen (Lindö, 2009, 

s.153). Ett samhälle är aldrig helt homogent, vi är alla olika som individer och har olika intressen 

och behov. Med en ökad mångfald i Sverige så ska biblioteket även erbjuda litteratur på flera olika 

språk (Audunson; Essmat & Aabø, 2010, s.22-24). Biblioteket är en viktig källa för kunskap för 

nyanlända och invandrare i Sverige. För de som inte kan tala svenska så hjälper bibliotekarierna till 

att tolka information och stödja dem. De fungerar som en samhällshjälp där de kan ge rådgivning 

och bland annat hjälpa till med att hålla kontakten med släkt och vänner i andra länder samt att 

behålla modersmål (Jönsson-Lanevska, 2005, s.133). 

 

Ingrid Atlestam har kritiskta synpunkter på hur biblioteket har utvecklats. Hon hävdar att 

folkbiblioteket har gått från att vara en demokratisk folkrörelse som hade till syfte att göra goda 

medborgare till att bli mer för den välutbildade medborgaren. Biblioteken satsar mer på utbildning 

och att göra samhällsmedborgarna nyttiga i samhället. Folkbibliotekets uppdrag har varit att ge alla 

människor fri tillgång till alla olika slags böcker och att jämna ut kunskapsklyftor. Biblioteken bör 

och ska anpassa sig efter var de befinner sig i landet och de människor som bor där. Biblioteken är 

en viktig plats för många utsatta grupper människor där man kan få hjälp och inhämta kunskaper. 

Hon anser att biblioteken inte ska fokusera så mycket på att nischa sig in på ett speciellt område 

utan finnas där för alla olika sorters människor så att man själv kan välja vilken litteratur man vill 

ha. Biblioteken ska finnas till för alla människor överallt. Hon skriver även om bibliotekens 

ekonomi och hur skattebetalarnas pengar spenderas. Ingrid Atlestam har starka åsikter om detta och 

hon beskriver det som att ”svensken kan gå och handla sina deckare på matvaruaffären istället” 

(2005, s.62). Hon menar att vi ofta har de ekonomiska förutsättningarna för det och att det stora 

behovet kommer från utsatta grupperna, invandrare och personer med annat modersmål som 

kanske inte har möjlighet att inhämta sitt material på annat sätt (2010, s. 61-63). Ett exempel på 

detta är Yelena Jönsson-Lanevska undersökning av de svenska biblioteken och invandrare som 

visar att vissa invandrare har höga ambitioner och vill visa prov på sin utbildning och vill låna mer 

avancerad litteratur. De undersökta biblioteken har lite grann, men inte tillräckligt enligt dem själva 

för att möta de behov som finns (2005, s.133). 

 

Nygren-Junkin (1997) tar upp begreppet: ”additive biculturalism” som betyder invandrares 

förmåga att grunda sig i den nya miljön och att lära sig det nya språket men också att bevara 

modersmålet och kulturen. Detta är en stor utmaning för nyinflyttade till ett annat land. Flera 

invandrare tycker att deras modersmål inte blir viktigt när de kommer till Sverige och därför blir 

det inte viktigt att använda sig av det tillsammans med barnen. Enligt Stenström (2002) så finns det 

ett flertal föräldrar som gör precis tvärtom och använder bara modersmålet hemma och anser att det 

är samhället och skolans ansvar att lära barnen svenska. Det är viktigt att barnen fortsätter att 

utveckla sitt modersmål eftersom det blir en bra grund att stå på för att utveckla tvåspråkighet 

(Jönsson-Lanevska, 2005, s.135). Utifrån Jönsson-Lanevskas intervjuer med en bibliotekarie i 

Borås så konstaterar hon att det är viktigt med en god kontakt med föräldrar och skolan för att 

möjliggöra för att det ska finnas utländsk litteratur på modersmål för alla barn (2005, s.132). I 

bibliotekslagen så står det att biblioteken har i uppdrag att erbjuda litteratur på de officiella 

minoritetsspråken men även andra minoritetsspråk (Bibliotekslagen, 2013).  
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6.1.2 En mötesplats för olika kulturer 

Ulvik Synnøve lyfter fram biblioteket som den viktigaste platsen för olika slags människor att 

mötas och för att undvika segregation. Genom att människor möts på en neutral arena och får 

möjlighet att utbyta erfarenheter minskar avståndet människor emellan och man får mer förståelse 

för våra olikheter och likheter (2010, s.155). I en undersökning av biblioteket som mötesplats så 

har forskarna genom att ställa utvalda frågor till människor från olika socioekonomiska och etniska 

bakgrunder försökt kartlägga hur människor möts och samspelar på biblioteket. Resultatet visar att 

biblioteket fungerar som en mötesplats där människor av olika kön, ålder, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund möts. Människor dras till biblioteket av olika anledningar men det 

möjliggör sedan ett möte dem emellan. Tjugoåtta procent av människorna i undersökningen 

samtalade med en främling under sin tid på biblioteken. Biblioteket möjliggjorde även för möten 

med kollegor, bekanta, grannar och så vidare. En gemensam mötesplats minskar segregationen 

människor emellan och skapar en relation mellan människor som kanske inte annars hade mötts 

(Aabø; Audunson & Vårheim, 2010, s.17-19).  

 

I en undersökning av Skolinspektionen undersöker de hur skolan når sina mål med att erbjuda 

minoriteter modersmål i skolan. I rapporten framgår det att vissa barn inte vill identifiera sig med 

en viss kultur och språk och detta beror på maktbalansen i samhället. Vissa grupper av människor 

och vissa språk värderas högre i samhället än andra. Barn vill passa in i det samhälle man lever i 

och leva efter de normer som råder om vad som är åtråvärt och vad som inte är det. Detta bidrar till 

att vissa barn inte vill ha modersmålsundervisning. Den negativa attityden från samhället bidrar till 

att barnet i vissa fall stöter bort den egna kulturen och språket. För en god identitetsutveckling så är 

det viktigt att lära känna sin egen kultur och acceptera sitt förflutna. Här kan biblioteket ha en 

viktig samhällsfunktion där man kan överbrygga fördomar och mötas som jämlikar där man kan 

värdesätta olikheter (Skolinspektionen, 2011). 

6.1.3 Bibliotekslagen 

Bibliotekslagen är det viktigaste styrdokumentet som styr bibliotekens verksamhet och utformning. 

Utöver detta så ska varje kommun upprätta en biblioteksplan som beskriver hur de arbetar med 

bibliotekslagens mål och riktlinjer. I Bibliotekslagen står det bland annat att biblioteken ska ägna 

särskild uppmärksamhet mot vissa grupper: Funktionshindrade, invandrande och andra minoriteter 

samt barn och ungdomar. Det står även att biblioteken ska ha ett brett utbud av böcker på olika 

språk. Bibliotekslagen tar även upp att enskilda kommuner ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

minoritetsspråken som finns representerade inom deras område. De ska även arbeta för att stärka 

den kulturella identiteten hos befolkningen i närsamhället (Bibliotekslagen 2013:801). 

6.1.4 Samarbete mellan bibliotek och förskola 

Biblioteket samarbetar med förskolor och skolor med uppdraget att skapa läslust hos barn och 

unga. Barn som får ta del av mycket läsning hemma får längre fram betydligt bättre skolframgång 

än de som inte gör det (Lindö, 2009, s.151). Rigmor Lindö lyfter fram att det är viktigt att inspirera 

både barn och vuxna till högläsning hemma eftersom det är bra om det finns många vuxna kring 

barnet som strävar emot samma mål. Att barnen ska utveckla en lust till att läsa. Det är viktigt att 

det finns en relation mellan barnbibliotekarierna och pedagogerna i förskolan så att man kan ta del 

av varandras kunskaper om barn, barns språkutveckling, bilderböcker och berättande (Lindö, 2009, 

s.152-156). I Läroplanen för förskolan står det att:  

 
Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar 

sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål (Lpfö 98, rev. 2010, 

s.7).  
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Läroplanen tar även upp kulturen och mångfalden i Sverige idag. Det står skrivet att det: 

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva 

med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska 

bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk 

bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98, rev.2010, s.6). 

Genom att jämföra bibliotekslagen och läroplanen för förskolan så kan man se att de har liknande 

mål för sin verksamhet och att de strävar emot snarlika mål för barns läs och skrivutveckling, 

språkliga förmåga, intresse för böcker och för att utveckla den kulturella identiteten. Samarbetet 

dem emellan kan se olika ut, de kan till exempel ha gemensamma projekt eller att bibliotekarierna 

kommer på besök hos förskolorna för att stödja. Det viktigaste är att det finns en relation dem 

emellan så att man får möjlighet att stödja barnen på bästa sätt. Nu kommer jag att gå vidare med 

att beskriva bilderbokens uppbyggnad och de olika genrerna av bilderböcker som finns idag. Detta 

gör jag för att läsaren ska få en inblick i vad som menas med de olika genrerna och för att få 

förståelse för min uppdelning och analys utav bibliotekets utbud senare i texten. Jag kommer även 

att kort beskriva vad som definierar den svenska bilderboken. 

6.2 Bilderboken 

6.2.1 Vad är en bilderbok? 

De flesta av oss har en mental bild utav vad en bilderbok är för något. Kanske att man minns någon 

speciell berättelse som man fick läst för sig när man var liten och de känslorna man fick när man 

fick drömma sig iväg till ett magiskt sagolandskap. Bilderboken i sig är en konstform som består 

utav bilder och text i samspel (Lindö, 2009, s.143). Den kommunicerar till läsaren genom både text 

och bild och båda är lika viktiga för innehållet (Nikolajeva, 2000, s.11 & 16). Det är viktigt att 

bilderböckerna tilltalar både barn och vuxna läsare eftersom det ofta är de vuxna som köper 

böckerna och läser dem för barnen. Detta kallas Dubbelt tilltal eftersom den riktar sig till barnen 

men även till de vuxna. För att göra bilderboken intressant och rolig även för de vuxna läsarna så 

använder författarna sig av intertextualitet. Intertextualitet kan bli synligt i både text och bild och 

det kan vara att författaren gör en koppling till en eller flera litterära verk. Författarna använder sig 

då utav redskap såsom parodi, direkta citat eller hänvisningar till andra texter som bryter 

traditionella mönster. Ett exempel kan vara att man ändrar om en klassisk folksaga eller ändrar 

karaktärerna i en välkänd berättelse (Nikolajeva, 2000, s.265-266). I det moderna 

bilderbokssamhället kan det vara svårt att genrebestämma bilderböcker eftersom de ofta bryter de 

traditionella mönstren och det blir vanligare att författarna blandar lite som de vill. Jag tänker 

kortfattat ta upp och beskriva de olika genrerna inom klassisk barnlitteratur såsom Nikolajeva 

(2000) beskriver dem för att på så sätt lättare kunna kategorisera mina resultat senare i arbetet.  

 

Bilderbokens åtta genrer 

ABC och räkneböcker: Dessa bilderböcker har ett didaktiskt syfte och vill lära barnet något om 

räkning eller om alfabetet. De finns dels som pekböcker men även mer avancerade som ingår i en 

historia. t.ex. Majas alfabet av Lena Andersson. 

 

Illustrerad poesi: Denna genre är inte särskilt vanligt inom de svenska bilderböckerna men värt att 

nämna ändå. Bilderna har en estetisk funktion och dikterna eller verserna är viktiga i sig. 

 

Sagor: Bilderna förstärker eller tonar ner innehållet till den tilltänka publiken men sagan i sig 

fungerar utan bilderna. Bilderböcker med sagor har funnits för barn sedan 1700 talet och då var det 

vanligt att det var en enda bild som illustrerade hela sagan. Vissa sagor bygger på gamla folksagor 
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som fortfarande är populära idag. Sedan finns det nya sagor som i det stora hela bygger på samma 

grund som de gamla folksagorna men i ny tolkning. 

 

Vardagsberättelser: Traditionellt så är det en berättelse om barns vardag ofta med ett varnande syfte 

om saker som kan hända om barnet till exempel inte lyssnar på sina föräldrar. De äldre böckerna 

fungerade som ett sätt att skrämma barnen att göra goda val. Vardagsrealistiska berättelser är mer 

det som vi stöter på nu för tiden som är kopplade till barnens egna erfarenheter. De berättar om 

barnens vardag om bland annat att hjälpa till hemma, att gå till förskolan och att äta mat. 

 

Fantasy: Den här genren går utöver vardagen och över till något mer fantasirikt. Berättelsen kan till 

exempel utgå ifrån en magisk värld där allting kan hända. Bilderna fungerar förstärkande till den 

påhittade världen och till barnens fantasi. 

 

Äventyr: Dessa bilderböcker har inga övernaturliga inslag utan skildrar något dramatiskt som ligger 

utanför det vanliga vardagliga. Bilderna skildrar miljöskillnaden på till exempel borta och hemma. 

 

Historiska Berättelser: Inom denna genre så har berättelsen ett undervisande syfte. Det kan till 

exempel handla om kända människor som levde för länge sedan eller om viktiga historiska 

händelser. Historiska berättelser är vanligt inom romaner men på sista tiden har det även kommit 

bilderböcker som behandlar detta ämne. 

 

Djurberättelser: Bilderböckerna som klassificeras som djurberättelser handlar om djur som beter 

sig som människor. Till detta finns en föråldrad koppling och syn på att barn kan ses som djur. Förr 

i tiden ansåg man att barn var något annat än vi vuxna. Om vi bortser från den föråldrade synen på 

barn så finns det även fördelar med att använda djur i litteratur istället för människor. Genom att 

göra det så kan författaren undvika att göra allt för stereotypa karaktärer på grund av kön, etnicitet 

och ålder. Djuren kan även ha en lugnande funktion när författaren vill ta upp känsliga ämnen. Det 

är även vanligt att författare använder sig av leksaker eller andra levande föremål (Nikolajeva, 

2000, s.48-57). 

6.2.2 Den svenska bilderboken  

Det som är klassiskt för den svenska bilderboken är att naturen har betydelse och att de äldre 

böckerna utgår från bondesamhället. Bilderboken skildrar barns vardag och barns olika 

livssituationer och miljöer. Barnböckerna har alltid ett barnperspektiv och utgår från det vardagliga 

i sina berättelser 

Detta är några av anledningarna till att de svenska bilderböckerna är så populära i översättning 

utomlands (Kåreland, 2013, s.32-33; Kåreland, 1998, s.279-282; Lindö, 2009, s.146).  

6.2.3 Bilderbokens spegling av samhället 

Bilderboken är en konstform och innehållet i den speglar och granskar det moderna samhället som 

vi lever i idag (Lindö, 2009, s.142-143). Synen på barn har förändrats genom tiderna från att ha 

varit en auktoritär kravpedagogik som innebär att barnen ska följa de regler som de vuxna har 

bestämt till dagens samhälle där vi ska anpassa oss efter barnens behov och barnet ska stå i 

centrum, en form av Behovspedagogik. Detta blir synligt även i barnlitteraturen och visar på en 

förändring i samhället. Hur familjeförhållanden och relationen mellan barn och vuxna ser ut beror 

på vilka normer och värderingar som är viktiga i det samhälle som man lever i. Detta blir synligt i 

hur barn skildras i litteraturen och det som synliggörs i barnböckerna just nu skildrar hur samhället 

ser på barnet och deras förutsättningar och rättigheter. Författarnas syn på barn och barndom är 

också en påverkande faktor om vad som blir framträdande i bilderna och texten (Kåreland, 2013, 

s.21 & 24).  

Bilderböckernas innehåll har förändrats mycket genom tiderna och man kan se tydliga mönster 

över hur synen på barn och vuxna har förändrats. Ett genombrott till den moderna barnlitteraturen 

uppkomst kom efter andra världskrigets slut då Astrid Lindgren släppte sin första bok om Pippi 
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Långstrump. Barnets behov i centrum och demokrati stod den första boken om Pippi Långstrump 

för när den första gången blev utgiven år 1945. Detta handlade om att man efter krigets slut ville 

skapa sig en bättre värld för alla, även barnen. Barnens föräldrar hade ingen framträdande roll, utan 

fanns med i bakgrunden. I böckerna lyfts barnens behov av kärlek och respekt från de vuxna fram. 

Idag utgår man från det kompetenta barnet, som kan påverka sin omgivning och vet vilka 

rättigheter man har. I den moderna litteraturen är det också vanligt att föräldrarna presenteras som 

individer med olika problem, till skillnad från de äldre böckerna som mer betonade föräldrarna som 

allvetande och auktoritära. Barnen har huvudrollen och porträtteras ibland som klokare än de vuxna 

och framstår som påhittiga och kreativa som kan lösa alla problem som uppstår (Kåreland, 2013, s. 

23 & 27). 

6.2.4 Varför ska vi läsa böcker för barn?  

Det finns flera olika anledningar till att läsa för barn. Det kan till exempel vara nöje, tidsfördriv, 

glädje, tröst, utbildningssyfte eller lärande med mera. Att barn får läsa fritt, det vill säga att de får 

läsa det de tycker om har många positiva effekter för lärandet. Om man har läslust och motivation 

till att läsa så fungerar litteraturen som ett redskap för att lära sig språket. De barnen som tycker om 

böcker och som tycker om att läsa, vill läsa mer och utvecklas mer (Kulturrådets rapport, 2015, 

s.23). Enligt Rhedin (2002) så bidrar högläsning till att öva upp barnens begrepp och 

kommunikationsförmåga och de får samtidigt ta del av den västerländska kulturen som finns väl 

presenterad i bilderböckerna (Lindö, 2009, s.142). Bilderböckerna tar ofta upp barnens vardag och 

deras livsproblem (Lindö, 2009, s.145). Detta möjliggör för samtal med barnen utifrån deras egna 

erfarenheter om det sociala livet. Det finns mycket utrymme för samtal utifrån bilderna i boken 

men även om innehållet. Genom samtalet får barnet en djupare förståelse för innehållet samtidigt 

som man utvecklar kommunikationsförmågan (Fast, 2011, s.64).  Det är bra om barn som är på väg 

att utveckla sin tvåspråkighet får möjlighet att höra de svenska barnböckerna även på modersmål 

eftersom det stärker utvecklingen av tvåspråkighet (Lindö, 2009, s.159).  

 

Högläsning och att ha böcker omkring sig är en början till att utveckla barns läs- och skriv 

inlärningen. I kulturrådets rapport om läsfrämjande arbete så lyfte författaren fram olika synsätt 

som pedagoger och bibliotekarier har till barns läsning med särskilt fokus på vad barn läser. 

Studien riktar in sig på i huvudsak barn som läser själva. Men min bedömning är att detta även kan 

överföras till de yngre barnen som till största delen tar del utav högläsning, även om vissa barn 

redan i tidig ålder har lärt sig att läsa själva. Det finns tre olika synsätt som framträder. Det första är 

ett pragmatiskt förhållningssätt som innebär att det viktigaste är att barnen läser och innehållet är 

mindre viktigt. I det traditionalistiska förhållningssättet så är pedagogen/bibliotekarien delaktig i 

besluten om vad barnen ska läsa eftersom man vill erbjuda barnen litteratur som förmedlar ett 

kulturarv till nästa generation. Det finns även det emancipatoriska förhållningssättet som fokuserar 

på det individuella barnets läs- och skriv utveckling (2015, s.19). Högläsning för barn kan alltså ha 

olika syften beroende på vem man frågar. Oavsett om man läser för att gynna barnens fantasi, föra 

vidare ett kulturarv, utveckla språket eller skriv/läsförmåga så är läsningen positiv för barnets 

utveckling så länge läsningen är lustfylld och frivillig. Nu kommer jag att gå vidare med att 

beskriva vad en kultur är och kan vara och hur kulturen och språket är sammankopplade. 

6.3 Språk och kultur 

6.3.1 Vad är en kultur? 

Det finns olika synsätt på vad som definierar en kultur. Det finns de som studerar kulturen som ett 

beteende och fokuserar på de yttre faktorerna. Man menar då att inom en kultur så finns det 

mönster för hur man beter sig och hur man handlar inom en viss kultur. Inom det funktionalistiska 

synsättet menar man att kulturen blir synlig genom gemensamma värden, normer, vanor och 

traditioner. Det finns en nytta för samhället att kulturen reproduceras genom generationer. 

Kognitivistiska beskrivningar fokuserar på hur människor tänker och att det finns en form av 

kulturell kunskap inom en kultur som avgör hur man handlar, till exempel i form av tyst kunskap. 
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Symboliska beskrivningar utgår från att kulturen består utav system av symboler, innebörd och 

mening genom detta skapas och omskapas i socialt samspel. Utifrån dessa fyra synsätt på vad 

kultur är för något så kan man se att de är överens om att man skapar sig en kultur genom socialt 

samspel med andra människor och att de omskapas i mötet med andra människor och detta fortgår 

hela livet. Inom en kultur så finns det symboler, beteendemönster, normer och värderingar som 

människorna som tillhör den kulturen tillägnar sig och som har betydelse för vem man är. Kulturer 

är inte statiska utan förändras hela tiden genom det sociala samspelet (Stier & Sandström Kjellin, 

2009, s.21-24). 

 

Kultur kan synas på olika nivåer i samhället de är individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. 

Individnivån beskriver hur jag som individ är påverkad av den kulturen som jag tillhör. Till 

exempel mitt tankesätt, värderingar och normer som styr mitt handlande. På gruppnivån så är det 

flera människor som tillhör en viss subkultur. Det kan till exempel handla om en grupp med 

förskolebarn eller ett fotbollslag där man tillhör en gemensam kultur med gemensamma intressen. 

Samhällskulturen är de värden, normer, traditioner och de religioner som de som bor i samhället 

har (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s.28-29). 

6.3.2 Relationen mellan språk och kultur 

Barnen lär sig de språken som de har behov av eller det som känns roligt. Huvudsaken är att det 

finns en drivkraft till att lära sig. Det kan vara att barnen är i behov av att lära sig ett språk för att 

förstå vad någon annan säger eller för att man vill vara med i en lek och språket blir ett verktyg för 

att kunna åstadkomma detta. Det finns flera studier som påvisar att inlärningen av ett andra eller 

tredjespråk går lättast inom ett visst ålderspann. I en studie gjord av Abraham och Hyltenstam 

(2003) kom man fram till att mellan 3-7 år så lärde man sig bäst ett nytt språk och vid vuxen ålder 

kunde man behärska språket helt. Var man äldre än sju år när man skulle lära sig ett nytt språk hade 

man sämre resultat på deras test. De testpersonerna hade alltså inte lärt sig språket lika väl (Lindö, 

2009, s.75-76). Barn som har ett välutvecklat modersmål lär sig även svenska språket lättare och de 

presterar bättre i skolan än de barnen som inte har deltagit i modersmålsundervisning 

(Skolinspektionen rapport, 2013). Barn som är tvåspråkiga har en fördel eftersom de ofta har ett 

större ordförråd. De båda språken stödjer varandra och man lär sig att föra över orden mellan de 

olika språken (Eriksen-Hagtvet, 2004, s.157).  

 

Modersmålet är viktigt för att kunna hålla kontakten med släktingar och vänner som kanske 

fortfarande bor utomlands eller som inte talar svenska. Språket är mer än ett kommunicerande 

redskap eftersom det även berättar något om individens identitet och kultur. Genom att ett språk har 

en dålig status så tar personerna som talar detta språk detta personligt och man kan känna sig 

kränkt. Att kunna känna sig stolt över att tala sitt modersmål påverkar självkänslan, identiteten och 

trygghet (Nieminen Mänty & Börjesson, 2013, s.154 -156). Relationen mellan språket och kulturen 

är avancerat men hela språkets uppbyggnad bygger på värderingar och normer om vad som är 

viktigt. I vissa språk finns till exempel begrepp som inte existerar inom andra språk och detta säger 

något om den kulturen inom ett visst språk (Dueck, 2012, s.116). Genom att barnen får lära sig sitt 

modersmål så lär de sig något om den kultur som de kommer ifrån. Kulturen är sammankopplad 

med identiteten och vem man är. Att inte lära sig vem man är och vart man kommer ifrån är 

skadligt för identitetsutvecklingen (Skolinspektionen, 2011). Genom att utveckla modersmålet så 

bevarar man kulturen och kan föra den vidare genom generationer. Barn som växer upp i Sverige 

med föräldrar som kommer från en annan kultur får möjlighet att ta del utav två eller flera kulturer 

och kan sedan välja och plocka ut det man vill inom dem. Detta kallas flerkulturell tillhörighet 

(Lpfö 98, rev. 2010). Förskolan har som uppdrag genom läroplanen att stödja barn med utländsk 

bakgrund att bevara sin egen kultur men även att utveckla en flerkulturell tillhörighet (Lpfö 98, 

rev.2010). 
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6.3.3 Invandring till Sverige 

Den största andelen av människor som invandrar till Sverige kommer ifrån Finland. Efter Finland 

kommer Irak, Polen och Syrien. Andra länder som har stor invandring till Sverige kommer ifrån 

Iran, f.d. Jugoslavien, Somalia, Turkiet och Tyskland (Migrationsinfo, 2015). När jag kommer att 

undersöka barnlitteraturen vidare så kommer jag att fokusera på det arabiska språket. Arabiska talas 

i Irak men även i Syrien (Landguiden, u.a). Detta innebär att språket blir synlig även i Sverige som 

en av många minoritetsspråk. Den pågående konflikten i Syrien gör att många människor tvingas 

lämna landet och söka asyl i andra länder. Många av de som flyr landet söker sig till länder såsom 

Sverige.  

6.4 Sammanfattning av bakgrund 

 

Biblioteket har en viktig uppgift i att stödja barn att utveckla sitt modersmål och se till att ha 

kontakt med föräldrar och förskola/skola för att det ska finnas litteratur på olika språk (Jönsson-

Lanevska, 2005, s.132 & 135). Biblioteket ska ha ett brett utbud av böcker på olika språk och de 

ska ägna särskild uppmärksamhet mot minoritetsspråken i området (Bibliotekslagen). Förskolan 

ska även stödja barnen i att utveckla sin kulturella identitet, en flerkulturell tillhörighet och ha 

respekt för andra kulturer. Läroplanen tar även upp att barns språk och identitetsutveckling hänger 

samman och att det är viktigt att förskolan stödjer varje barn i att utveckla sitt språk. I Skollagen 

(2010) står det att man ska hjälpa barn att utveckla både modersmål och det svenska språket (Lpfö 

98, rev.2010). Abrahamsson & Hyltenstam skriver att det är lättast att lära sig ett nytt språk mellan 

3-7 års ålder (Lindö, 2009, s.75-76). Om barn lär sig sitt modersmål så har man sedan lättare att 

lära sig ett till språk (Skolinspektionens rapport, 2013). Man kan tillhöra flera olika kulturer på 

samma gång och det påverkar i sin tur individens identitet och de normer och värderingar som styr 

handlandet (Stier & Sandström Kjellin, 2009, s.28-29). Det finns en relation mellan språk och 

kultur, genom att barnen får lära sig språket så lär man sig också om kulturen. Att veta vem man är 

och kulturen man kommer ifrån är viktigt för identitetsutvecklingen (Skolinspektionen, 2011). 

Bilderböckernas innehåll fungerar som en spegel av samhället. De värderingar och normer som styr 

och synen på barn och vuxna blir synligt i böckerna (Kåreland, 2013, s.21 & 24). Rhedin (2002) 

menar att läsning är bra för att utveckla barns begrepp och kommunikationsförmåga men att de 

även får ta den av den kulturen som böckerna förmedlar.  

Nu kommer jag att gå vidare med att gå igenom mitt genomförande av intervju, inventering och 

analys av bilderböcker. Jag kommer även att ta upp de teoretiska utgångspunkterna som jag har 

använt mig utav när jag har gjort mina analyser utav bilderböckerna. Därefter påbörjar jag mina 

analyser. Varje analysdel följs utav en diskussion med syftet att diskutera mina resultat och för att 

besvara mina frågeställningar.  

7. Resultat 

 

Innan jag påbörjar min analys så kommer jag här kort återkoppla till mitt syfte och frågeställningar. 

som dels är att undersöka vilket utbud av svenska bilderböcker på arabiska för barn 3-5 år som 

finns tillgängligt på ett kommunalt bibliotek. Men även vilken bild utav det svenska samhället och 

andra kulturer som gestaltas i de fyra mest utlånande bilderböckerna. Jag kommer även att 

undersöka hur utbudet och bilderböckerna svarar mot bibliotekets och förskolans gemensamma mål 

med att utveckla barns intresse för böcker. Frågeställningarna är: 

Vilka svenska bilderböcker översatta till arabiska finns tillgängliga för barn i ålder 3-5 år på de 

kommunala biblioteken? Vilket urval görs och varför? 
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Vilket innehåll har bilderböckerna och vad förmedlas medvetet eller omedvetet av den svenska 

kulturen och synen på andra kulturer? 

Blir mångfald och olika kulturer synliga i bilderböckerna och på vilket sätt?  

7.1 Intervju av en barnbibliotekarie 

I intervjun lyfter barnbibliotekarien fram att deras urval är till viss del begränsat till 

bibliotekstjänsts utbud eftersom det är där ifrån de ska beställa sina böcker. Om de vill ha några 

bestämda böcker som inte finns där så kan de även vända sig till en utvald internetbokhandel och 

handla därifrån. Bibliotekstjänst har ganska mycket böcker men inte allt och inte på alla språk. Hon 

beskriver det här med sina egna ord: 

 
Men vi är inte fria att köpa var som helst, alltså får vi gå till bibliotekstjänst. Om jag tar fallet med 

arabiska kapitelböcker, vad de har att erbjuda helt enkelt. Också får vi köpa det alldeles oberoende av 

vad det är för någonting! För vi behöver dem. Så vi är lite begränsade... och det kan ju vara bra också 

för vi har inte all tid i världen att sådana här enorma undersökningar om vad vi skulle kunna hitta det 

absolut bästa, så att det är rätt bekvämt om man får säga så. Att det här erbjuds och därför köper vi 

det”
2
.  

 

Hon lyfter även fram att de köper in mycket böcker utifrån förfrågningar. Många av önskemålen 

om bilderböcker på andra språk kommer ifrån förskolan men även ifrån familjer. Genom att ha ett 

samarbete med förskolan och genom att besöka dem så får biblioteket information om vilka språk 

som finns i kommunen och vilka behov som finns. Barnbibliotekarien får en viss summa pengar att 

inhandla böcker för till barn och unga, sedan ser man över behoven och inhandlar böcker utifrån 

den bedömningen. Biblioteket försöker att ha samma slags böcker på olika språk men hon betonar 

att det är beroende av utbudet och vad som finns tillgängligt på deras inköpsportaler.  

 

I frågan om dem gör någon skillnad mellan de svenska bilderböckerna och böcker med utländska 

författare så är hennes bedömning att det bör finnas både och, och att kulturerna ska gå i varandra. 

Hon beskriver det såhär:  

 
Jag tycker vi behöver... som alla svenska barn vet vem Alfons är och då tycker jag att Alfons ska 

finnas på arabiska och alla dem här andra språken också... så att barnen får en gemensam grund att stå 

på. Men självklart så ska man köpa in originallitteratur också... om man har kunskapen om den! För 

där brister ju vår kunskap måste jag säga. Inte på de här vanliga engelska, tyska franska och spanska 

jag menar där kan vi hålla koll ungefär. Men när det kommer till arabiska och polska och tigrinja och 

inte vet jag vad deras barn, barnlitteraturförfattare skriver för någonting. Där har jag ingen som helst 

kunskap. Så det är svårt.  
 

Det är en utmaning för bibliotekarierna att veta vilket innehåll det finns i de utländska 

bilderböckerna om de inte finns översätta till svenska. Man vill erbjuda barnen bilderböcker som är 

skrivna på deras egna modersmål så kallad ”originallitteratur”. Men detta innebär en stor utmaning 

eftersom personalen ofta själv inte kan läsa de språken och har därför ingen möjlighet att bedöma 

innehållet i dem. Ibland har inte bibliotekstjänst böcker på de språken som man har behov av att 

handla in böcker på och då får man vända sig till andra ställen. Det finns specialiserade affärer med 

böcker men även bokförlag som ger ut böcker på andra språk än svenska. De kan fungera som ett 

viktigt stöd i att bedöma innehållet i bilderböckerna som tas in till biblioteket. Man har inte tänkt 

erbjuda något speciellt innehåll till barn med annat modersmål än svenska. Hon anser att man vill 

erbjuda de barnen samma sak som till alla andra barn. Hon lyfter även fram att barnlitteratur i 

Sverige är väldigt bra och att barn som har invandrat till Sverige borde få ta del av den svenska 

kulturskatten. Hon tycker att de moderna svenska bilderböckerna tar upp många olika kulturer och 

olika levnadssätt.  

 

                                                      
2
 Hela den transkriberade intervjun med barnbibliotekarien finns som en bilaga i slutet av arbetet, se bilaga 2. 
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Barnbibliotekarien lyfter fram de ekonomiska resurserna och att de är begränsade även om de har 

fått mer pengar de senaste åren till barn- och ungdomslitteratur. Om det rör bilderböcker på 

utländska språk som inte är så vanligt förekommande i Sverige, så har biblioteket inte alltid 

möjlighet att handla in dem. Då får biblioteket istället hänvisa till internationella biblioteket i 

Stockholm. Man kan ansöka om extrabidrag från kulturrådet för speciella ändamål som att utöka 

utbudet med böcker på andra språk än svenska och det försöker de att göra. Hon lyfter fram att det 

är bra om barnen har en gemensam grund att stå på och att svensk barnlitteratur är bra och att alla 

barn bör få ta del utav den. Det är svårt att bedöma innehållet i barnlitteratur på originalspråk. Hon 

bedömer att mångfald och olika sätt att leva blir synligt i de moderna svenska bilderböckerna.  

7.2 Analys och diskussion 

I analysen utav intervjumaterialet så blir olika teman synliga i vad som påverkar urvalet och 

bibliotekariens handlingsutrymme. Jag kommer här nedan diskutera utifrån dem. 

 

Utbud 

Till största delen så är det barnbibliotekarien som bestämmer vilka böcker som tas in men de är 

begränsade av utbudet som finns att tillgå. Utbudet som finns av bilderböcker på biblioteket avgörs 

till största delen utav vilket utbud som finns på inköpsportalerna. Men hur exakt de väljer ut vilka 

bilderböcker de väljer utifrån det utbudet som finns framgår inte. Hon beskriver det som att: ”Man 

köper det som finns”. Det kan även vara så att man gör en bedömning av vilka slags böcker man 

väljer att ta in, men att detta kanske inte är medvetet. Hon berättar att man vill erbjuda alla barn 

samma innehåll och utbud. Men hon säger även att de svenska bilderböckerna är bra och att barn 

med annan kulturell bakgrund ska få ta del utav den svenska kulturskatten.  

 

Begränsad ekonomi/tid och kunskaper 

Barnbibliotekarien berättar att deras begränsningar av urval som lite besvärligt men ändå som 

bekvämt efter som de inte har tid att undersöka vilka böcker: ”som är absolut bäst hela tiden”. 

Ekonomin möjliggör inte alltid för att handla in böcker på de utländska språken som inte är så 

vanligt förekommande i Sverige. I Bibliotekslagen står det i § 5 att:  

 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda 

litteratur på:  

1. de nationella minoritetsspråken,  

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken (2013:801). 

 

Litteratur ska alltså finnas tillgängligt på flera olika språk. Detta är inte helt problemfritt eftersom 

biblioteket har en begränsad ekonomi och då kan de inte handla in alla böcker, på alla språk som 

finns företrädda i Sverige. Detta leder till att barnbibliotekarien behöver bedöma vilka språk som 

ska prioriteras och det avgör i sin tur vilka böcker man handlar in till biblioteket. Det står även i § 8 

i Bibliotekslagen att: ”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 

att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 

utifrån deras behov och förutsättningar”. Utifrån detta så blir min bedömning att bilderböcker för 

barn med annat modersmål borde vara en prioritet eftersom de ryms inom båda dessa citat oavsett 

vilket språk det handlar om. Barnbibliotekarien berättar att de gärna vill ta in barnlitteratur på andra 

språk i original men att det är svårt att bedöma innehållet i dem. Detta kan kopplas till att det finns 

så lite bilderböcker från utländska författare på biblioteket.  

 

Bilderböcker på olika språk 

Man vill ta in böcker på många olika språk och man vill erbjuda samma slags litteratur till alla barn 

på olika språk. Det har blivit vanligt förekommande att biblioteket köper in böcker utifrån 

förfrågningar från allmänheten och hon menar att det är så det ska vara. Alla människor är kanske 

inte medvetna om att de kan påverka eller att det inte är en prioritet. För att det ska vara möjligt att 

få syn på vilket behov som finns så behöver det finnas ett samarbete mellan biblioteket och 
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förskolorna. Genom förskolorna så får man syn på vilka språk som finns representerade i 

kommunen och då kan biblioteket får reda på vilka språk man ska ta in böcker på. Här nedan går 

jag över till att analysera utbudet utav svenska bilderböcker inom kategorin Hcf översatta till 

arabiska på ett bibliotek med olika filialer.  

7.3 Bilderböcker efter genre och teman 

I min inventering så har jag här nedan har jag börjat med att först sorterat in bilderböckerna efter 

genre enligt Nikolajeva (2000, s.48-52). Jag kommer dels att analysera bilderböckerna efter genre 

för att få en översikt över vilka slags böcker som finns. Därefter sorterar jag in bilderböckerna 

inom olika teman här nedan för analys och diskussion. 

 

Vardagsberättelser 

Visst kan Lotta cykla (1971) 

Lenis Olle (2012) 

Bara knyt! Alfons (1988) 

Totte städar (1970) 

Emmas dagis (1976) 

Emmas första dag på dagis (1976) 

Emmas lillebror är sjuk (1975) 

Totte går till doktorn (1973) 

 

Fantasy 

Se upp för argmonstret (2011) 

Gittan och gråvargarna (2001) 

Var är min syster? (2007) 

 

Äventyr 

Findus flyttar ut (2012) 

Hokus pokus, Alfons Åberg! (2012) 

Spelar min lind sjung min näktergal (1984) 

Rosas bondgård (2007) 

Den rosa krokodilen (2014) 

Mulle Meck bygger ett flygplan (1995) 

Mulle Meck bygger ett hus (1997) 

Min resa till Marocko (1986) 

Flykten – en bok om att tvingas lämna allt (2014) 

Pojken, flickan och muren (2011) 

Siv sover vilse (2009) 

 

Djurberättelse 

Mamma mu får ett sår (2006) 

Mamma mu bygger koja (2010) 

Mamma mu städar (2010) 

Bu och Bä i städtagen (1996) 

Bu och Bä blir blöta (1999) 

Castor målar (1998) 

Ta fast Fabian (2006) 

 

Sagor 

Prinsessor och drakar (2011) 

Puttes äventyr i blåbärsskogen (1995) 

 

Illustrerad poesi 

Pojken, flickan och muren (2011) 
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Ibland bilderböckerna kan vi se en blandning av nyare populära bilderböcker såsom Hokus pokus, 

Alfons Åberg! (2012) av Gunilla Bergström men även äldre klassiker såsom Visst kan Lotta cykla 

(1971) av Astrid Lindgren. De äldre bilderböckerna speglar ett gammalt samhälle med värden och 

normer som kanske inte stämmer så väl överens med dagens samhälle. Det äldre samhället som 

speglas i bilderböckerna synliggör enbart den svenska kulturen och samhället med vissa undantag. I 

de nyare bilderböckerna så kan mångfalden och olika kulturer ta större plats eftersom det då har 

blivit en mer naturlig del av samhället. Återkommande teman man kan se ibland böckerna är 

vardagsproblem och att övervinna svårigheter. Att de svenska bilderböckerna utgår från barnens 

vardag och att de utgår från barnens perspektiv blir tydligt. Det finns flera böcker som handlar om 

att skapa något, lära sig nya saker eller vardagssysslor som att städa. Jag har här ovan försökt att 

sortera in bilderböckerna efter genre såsom de beskrivs i Nikolajeva (2000, s.48-52). Detta är 

problematiskt eftersom böckerna skulle kunna passa in inom flera kategorier. Bilderböckerna utgår 

ofta från barns vardag men går över till ett mer äventyrsinriktat tema när barnens fantasi tar över. 

Det är svårt att definiera exakt vad som är ett äventyr. Ser man det ur ett barns ögon så kan en 

vardagshändelse med hjälp utav barns lek och fantasi bli till ett äventyr. Jag har i alla fall förhållit 

mig till genrerna såsom Nikolajeva (2000, s.48-52) beskrivit dem och sedan försökt sortera in dem 

utefter en barnsyn på vad ett äventyr är för något enligt min mening. Jag har valt att sortera in 

bilderböckerna efter genre för att få en överblick över vilka slags böcker som finns i utbudet. Det 

visar sig att det finns varierande bilderböcker som passar in under de olika genrerna, under två 

genrer finns inga bilderböcker: ABC och räkneböcker och Historiska berättelser. Många av 

bilderböckerna tillhör genrerna vardagsberättelser, äventyr och djurberättelser. En av böckerna 

handlar om invandrade familjer och heter Flykten: en bok om att tvingas lämna allt (2014). När jag 

har analyserat utbudet av svenska bilderböcker översatta till arabiska så har jag försökt att upptäcka 

olika teman att diskutera utifrån (Kåreland, 2015, s.123). De teman som jag har upptäckt är 

klassiska bilderböcker, bilderböcker som handlar om att lära känna samhället, bilderböcker med 

utgångspunkt i barnens olika intressen, bilderböcker som behandlar känslor, djurberättelser och 

bilderböcker som stödjer barns bevarande av den utländska kulturen. Nu kommer jag att gå vidare 

med att göra en kortfattad analys av bilderboksutbudet. Utifrån de olika teman av innehåll som jag 

har hittat så försöker jag att sortera in de olika böckerna inom dem. 

 

Klassiska bilderböcker 

I avsnitt ”6.2.3 Bilderbokens spegling av samhället” skriver jag bland annat om att bilderböcker 

speglar kulturen i ett samhälle (Lindö, 2009, s.142-143). I detta avsnitt tog jag även upp hur synen 

på barn och vuxna har förändrats i bilderböckerna. De äldre böckerna stod för en mer auktoritär 

barnuppfostran där föräldrarna visste bäst och barnen skulle följa de vuxna utan tvivel. Emil i 

Lönneberga berättelserna är ett bra exempel på en sådan barnsyn. Inom barnlitteraturen så finns det 

vissa klassiska böcker som förmedlar något viktigt som man sedan vill föra vidare genom 

generationer. Alla äldre böcker som är skrivna av Astrid Lindgren här ovan kan ses som att man 

vill förmedla ett kulturarv till barnen. Detta stämmer överens med det traditionalistiska synsättet på 

läsning (Kulturrådets rapport, 2015, s.9 ). Även Elsa Beskows bok om Putte i blåbärskogen (1995) 

är en sådan klassisk bok. Dessa böcker är svenska klassiker och beskriver den svenska barndomen 

på ett sätt som gör dem värdefulla även i dagens samhälle. I dessa böcker kan man se många av de 

drag som jag tog upp i avsnitt ”6.2.2 Den svenska bilderboken”. Bilderböckerna utgår från barns 

vardag och naturen är ofta en del utav innehållet.  

 

Lära känna samhället 

Ett flertal av böckerna är av den arten att de förmedlar något om det svenska samhället och om vad 

man gör här och om de möjligheterna som finns. Till exempel Totte går till doktorn (1973), Emmas 

första dag på dagis (1976) och Bu och bä i städtagen (1996) av Gunilla Wolde. Jujja Wieslanders 

böcker om mamma mu tar upp aspekter om vad man kan och får göra. Kråkan i berättelserna tycker 

att mamma mu är tokig, men mamma mu ser möjligheterna och hittar på olika äventyr ändå. 

Mamma mu böckerna är intressanta och tillhör genren djurberättelse där författaren har valt att 

använda djur i stället för människor. Huvuddragen i böckerna om mamma mu handlar om att 

mamma mu är en glad person som vill hitta på roliga saker och göra som andra barn. Kråkan tycker 
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ofta att mamma mu är tokig och kommer ofta med repliker såsom: ”Kossor kan inte göra så!”. Vad 

författaren vill ha sagt med detta och vem eller vilka barn hon syftar på får bli osagt. Men det är 

intressant att fundera över vilka budskap detta för med sig till utlandsfödda barn och familjer. Jag 

kommer att analysera boken Mamma mu städar (2010) i nästa kapitel djupare och diskutera bland 

annat dessa frågor. Totte och Emma böckerna är även barnboksklassiker som tar upp lätt fakta om 

samhället. Böckerna känns stereotypt svenska med vita barn i huvudrollen. Gittan och gråvargarna 

(2001) och Siv sover vilse (2009) av Pija Lindenbaum tar upp barns vardag blandat med fantasins 

utsvävningar. De börjar med barns vardag i Sverige men utmynnar i barnens fantasi. Dessa böcker 

har i huvudsak svenska karaktärer och visar den svenska kulturen. I bilderboken Siv sover vilse 

(2009) så handlar det om att huvudkaraktären Siv ska sova över hos en kompis för första gången. 

Författaren speglar skillnaden mellan borta och hemma genom att det beskriva att dofter, maten 

och hur det ser ut skiljer sig från hur det är hemma hos Siv. Här kan man se att alla människor är 

olika även om man kan anta att båda kommer från den svenska kulturen i grunden. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att dessa böcker har en informativ funktion för barn och 

föräldrar. Genom att läsa de här bilderböckerna så får man en förståelse för det svenska samhället 

och hur det kan vara att leva och bo här. Det är dock värt att nämna att dessa aktiviteter och 

händelser som beskrivs i bilderböckerna inte är specifika för just Sverige utan det finns likheter till 

andra kulturer också, till exempel att gå till doktorn eller att sova över. Min bedömning är att 

författarna har utgått från det svenska samhället och kulturen när de har skrivit bilderböckerna. I 

intervjun framkom det att biblioteket inte försöker att erbjuda något speciellt innehåll till barn med 

annan kulturell bakgrund. Då kan man dra slutsatsen att dessa böcker försöker lära barnen något 

om samhället i stort för alla barn. Men för utlandsfödda barn och familjer så kanske de kan vara 

extra viktiga för att till exempel få en uppfattning om vad det innebär att börja i förskolan.  

 

För olika intressen 

Det finns flera böcker som riktar in sig på barns olika intressen. Det är till exempel Prinsessor och 

drakar (2011), Den rosa krokodilen (2014), Hokus pokus, Alfons Åberg! (2012) Mulle Meck bygger 

ett flygplan (1995), Castor målar (1998) och Findus flyttar ut (2012). Det som värt att lägga märke 

till är att många av huvudpersonerna är av det manliga könet. De nyare bilderböckernas innehåll 

visar ofta på att det finns en jämställdhet mellan könen och då upplevs det som underligt att det ofta 

är en manlig karaktär i huvudrollen. Vilken syn på det svenska samhället och kulturen är det då 

familjer med annan kulturell bakgrund får ta del utav? Min bedömning blir att även om böckerna 

speglar det svenska moderna samhället så kan det också bidra till en missvisande bild över hur 

Sverige egentligen ser ut. Bilderböckerna visar en strävan mot målen att bli jämställt men genom 

att författarna inte väljer att ha fler kvinnliga karaktärer i huvudrollerna visar på att vi inte är riktigt 

där ännu.  

 

Det är viktigt att det finns varierad litteratur för olika intressen så att det kan locka många olika 

barn till läsning. I Läroplanen för förskolan (98, rev.2010) så lyfter de bland annat fram att allt 

lärandet måste vara lustfyllt så oavsett om barnen ska lära sig ett språk eller för att man vill 

uppmuntra läslust hos barnen så behöver man utgå från barnens intressen. Det är viktigt att det 

finns en mängd olika teman ibland bilderböckerna för att kunna fånga alla barns intressen. Som jag 

redan tagit upp tidigare så har biblioteket och förskolan som mål att utveckla barns intresse för 

böcker och för att kunna göra det så måste det finnas litteratur som fångar alla barn. I annat fall så 

finns det risk för att vissa barn hamnar mellan stolarna och inte utvecklar något riktigt intresse för 

läsning, skrivning och språk. Forskning visar att det är bra att börja lära sig ett nytt språk i åldern 3 

– 7 år (Lindö, 2009, s.75-76) därför blir det extra viktigt att ha mycket och varierad litteratur inom 

dessa ålderspann på flera olika språk. 

 

Böcker som behandlar känslor 

Det här är böcker som behandlar känslor såsom att vara arg, att känna sig instängd, att vara 

svartsjuk och att vilja vara fri. Några av böckerna inom detta tema är Flykten: en bok om att tvingas 

lämna allt (2014), Pojken, flickan och muren (2011), Ta fast Fabian (2006), Se upp för 

argmonstret (2011) och Lenis Olle (2012). De här böckerna kan användas som ett verktyg till att 

samtala med barn om svåra saker. Min bedömning är att det är viktigt att det finns bilderböcker 
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som handlar om känslor som kan vara svåra att hantera. I de fall där familjer har flytt krig så känns 

detta extra relevant. Känslor har vi allihop och det är viktigt att samtala om dem och hitta verktyg 

för att kunna hantera dem. En av bilderböckerna är kopplade till förskolans verksamhet och heter 

Se upp för argmonstret (2011). Denna bok är tvåspråkig och har text på både svenska och arabiska 

och fungerar bra att använda för att utveckla barnen tvåspråkighet. 

 

Bevarande av den utländska kulturen 

Eftersom det nästan uteslutande är böcker av svenska författare som finns på arabiska så är det 

intressant att undersöka vilka böcker som stödjer barns bevarande av deras egen kultur. I min 

undersökning utav bilderböckerna så har jag tittat på vilken kultur det är som blir synlig och om det 

enbart är den svenska. Som jag tog upp tidigare så finns det en bok som är specifikt inriktad på 

invandrade familjer och den heter Flykten: en bok om att tvingas lämna allt (2014). I stora drag så 

har alla bilderböcker i min inventering bestått utav vita svenska barn i huvudrollen och de 

förmedlar den svenska kulturen. En bok som skiljer sig från mängden heter Pojken, flickan och 

muren (2011) och är skriven av Ulf Stark och Anna Höglund. Det som gör att den här boken skiljer 

sig från de andra är det faktum att berättelsen inte utspelar sig i Sverige. Bilderboken handlar om 

två barn som bor i ett krigsdrabbat land och de har blivit utkastade från sitt hem. Texten är skriven i 

diktform och beskriver de känslor och utmaningar som barnen stöter på. Det blir tydligt genom 

bilderna att det rör sig om ett land som inte har de materiella tillgångar eller välfärd som vi har här i 

Sverige. Detta kan ses till exempel genom att flickan i berättelsen har en rörelsenedsättning så 

hennes storebror snickrar ihop en skottkärra för att hon ska ha möjlighet att kunna förflytta sig. Det 

blir tydligt att författarna till största delen utgår från det landet som de lever i när de skapar sina 

bilderböcker. I läroplanen för förskolan (98, rev. 2010) så står det att personalen ska stödja barnen i 

att utveckla en flerkulturell identitet. När inte den egna kulturen blir synlig i bilderböckerna så kan 

barnen känna att den egna kulturen inte är värdefull. Den tidigare forskningen visar även att barn 

kommer ihåg mer utav innehållet i det de läser när innehållet har en koppling till den egna kulturen 

(Zygmunt; Clark; Tancock; Mucherah & Clausen, 2015, s.25-26). Utbudet som helhet speglar 

förhållandevis ett ganska vanligt sortiment av bilderböcker för barn men de speglar inte så många 

olika kulturer.   

 

7.4 Analys och diskussion 

Det är förståeligt att författarna skriver om den kultur man lever i och utgår ifrån den när man 

skriver en bilderbok. Men jag skulle vilja hävda att barn med annat modersmål än svenska inte bara 

bör få ta del utav den svenska kulturen i böckerna utan att det vore bra med en större mångfald som 

visar att den svenska kulturen inte är den enda och den rätta. Varför är bilden av det svenska barnet 

fortfarande så stereotypt vit? Det bör nämnas att flera av bilderböckerna som jag har undersökt är 

äldre verk i nyutgåva. Forskning visar att kulturen är intimt förknippad med vem man är som 

person och att det är av betydelse för barns utveckling att mångfald finns med i barnböcker. Ett 

flertal av bilderböckerna handlar om att lära känna det svenska samhället och de svenska värdena 

och normerna och detta kan vara positivt. Men hur kommer det sig att det är så lite litteratur som 

behandlar andra sätt att leva på? I de fallen det inte är det traditionella svenska levnadssättet som 

synliggörs så har man bytt ut karaktärerna till djur. Forskningen visar att det är viktigt att 

synliggöra olika karaktärer som tillhör olika kulturer för att stärka barn med minoritetsspråks 

kulturella identitet. De barn som skäms över sin kultur och sitt språk presterar sämre i skolan än 

andra barn och det kan även medföra negativa konsekvenser för barnets identitetsutveckling. Barn 

som inte har haft möjlighet att utveckla sitt modersmål har svårare att lära sig det svenska språket. 

Bilderboken Pojken, flickan och muren (2011) är en berättelse som utspelar sig i ett annat land än 

Sverige. Bilderboken visar hur det kan vara att växa upp som barn i ett krigshärjat land och de 

villkor man då har som barn (Stark & Höglund, 2011). Detta är den enda boken som finns i 

bibliotekets utbud som tar utgångspunkt i ett annat land och kultur. Det finns idag många 

människor som lever i en liknande livssituation och flera människor har flytt krig och kommit till 

Sverige. Jag anser att det är bra att det finns bilderböcker som beskriver hur det kan se ut på andra 

ställen på jorden och att människors livsvillkor skiljer sig åt. Eftersom bilderboken är skriven på 
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dikt ges även barnen möjlighet att få ta del utav olika genrer. Jag vill påvisa att det vore bra om det 

fanns bilderböcker som beskriver människor i andra länder som kanske inte är krigsdrabbade. 

Författarna kan visa på att det även finns lycka, familjerelationer och glädje även inom andra 

kulturer och länder.  

 

Det är viktigt att det finns ett varierande utbud av böcker inom olika genrer för att fånga alla barns 

intressen. I frågan om vilket bilderboksutbud som finns på arabiska så är min slutsats att det finns 

förhållandesvis ganska varierad litteratur. Det finns inga ABC och räkneböcker på arabiska och det 

är förståeligt med tanke på att svenska författare kanske inte har de kunskaperna för att skapa 

sådana böcker. Det finns heller inga historiska bilderböcker och det anser jag är en brist. Det skulle 

kunna vara bra för att lära känna det samhälle man bor i eller för att lära sig mer om välkända 

personer eller viktiga historiska händelser. Min slutsats är att det borde finnas ett större utbud och 

att författarna borde tänka mer på mångfalden i samhället när man skapar bilderböcker för barn. 

Flera av böckerna tillhör en serie av böcker, till exempel böckerna om Alfons Åberg. Det 

undersökta biblioteket har två utav bilderböckerna inom denna bokserie och då blir frågan om hur 

urvalet går till intressant. Detta kan bero delvis på bara slumpen av vilka böcker som finns 

tillgängliga eller så kan det vara ett medvetet val från bibliotekarierna. Vilka böcker som tas in är 

också beroende av allmänhetens önskemål. Det jag saknar och som jag vet av egen erfarenhet 

fångar många barn är actionböcker som till exempel Super Charlie av Camilla Läckberg. Det finns 

inte heller några böcker om barn som bryter traditionella könsmönster till exempel boken om 

Sjörövar-Rakel och kapten snorfinger av Martin Widmark men även Pippi Långstrump skulle 

kunna passa in inom denna kategori. Här nedan kommer jag att fortsätta med att analysera de fyra 

mest utlånade svenska bilderböckerna översatta till arabiska på det undersökta biblioteket. Detta 

följs utav en diskussion kring det som har kommit fram i analyserna.  

 

7.5 Analys utav fyra bilderböcker 

De svenska bilderböckerna på arabiska som är mest utlånade på biblioteket är Totte städar (1970) 

av Gunilla Wolde, Mamma mu städar (2010) av Jujja och Tomas Wieslander, Bara knyt! Alfons 

(1988) och Hokus pokus, Alfons Åberg! (2012) Båda skrivna av Gunilla Bergström. Här nedan 

kommer jag att analysera böckerna var för sig och i början utav varje analys så finns det en kort 

beskrivning utav bokens handling. Efter detta så följer en diskussion kring innehållet i de olika 

bilderböckerna och vilka likheter och skillnader som blir synliga i analyserna. Jag kommer även att 

kort diskutera kring bilderböckernas popularitet utifrån ett barn- och vuxenperspektiv eftersom de 

vuxna kring barnen är en påverkande faktor för vilka bilderböcker barnen i själva verket får ta del 

utav. Bilderböckerna behöver vara omtyckta av såväl barn som vuxna och ha ett dubbelt tilltal 

(Nikolajeva, 2000, s.265-266). 

 

Totte städar (1970) av Gunilla Wolde 

Totte vill ha sin nalle men han kan inte hitta den. Vi får följa Totte när han städar ibland sina 

leksaker. Genom att städa så hoppas han hitta sin nallebjörn. 

 

Totte har huvudrollen i boken och han är den enda människan i berättelsen. Läsaren får följa Totte i 

det som man kan anta är hans hem när han söker efter sitt gosedjur. Bakgrunden är vit och det finns 

inga miljöbeskrivningar. Totte är tecknad i svartvitt och han är barfota och har rakt mellanlångt hår. 

När Totte städar och letar efter nalle så dyker flera försvunna leksaker fram och man kan se att han 

blir glad när han hittar nya saker. Genom att Totte inte är färglagd så vet vi till exempel inte vilken 

hudfärg han har eller om han har en utländsk bakgrund. Detta kan vara ett medvetet val av 

författaren och detta bidrar till att leksakerna blir mer i fokus i berättelsen än själva 

huvudkaraktären. Leksakerna han hittar i berättelsen är färglagda i starka färger och blir väl synliga 

i bilderna eftersom bakgrunden är vit. Fokus för berättelsen ligger på själva äventyret med att hitta 

Nalle och på alla saker som han hittar under historiens gång. Leksakerna i bilderboken består utav 

en boll, lustiga hatten, byggklossar, dockan, grävskopan, den blåa elefanten, tåget, bilen, boken, 

ritblocket, pennan, målarlådan och penseln. Det blir här synligt att Totte har ett varierat och ganska 
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stort utbud utav leksaker av olika slag och detta kan kopplas till den västerländska kulturen. Han är 

väldigt självgående och löser problemen som han stöter på utan vuxnas hjälp. Läsaren bjuds in 

genom att Totte tittar ut på läsaren och genom att det i texten till exempel står: ”Och se så fint Totte 

städade när han letade efter Nalle”. Boken för med normer om att det är bra att städa och hålla 

ordning bland sina saker. Man får följa Totte när han lär sig vilka positiva effekter det kan ha men 

även vilka negativa konsekvenser det kan få att ha det stökigt. Min bedömning är att detta inte är 

särskilt kulturbundet. Det handlar snarare om att vuxna vill föra över sina värderingar på barnen. 

Boken är förmodligen mest intressant för barn runt tre år eftersom den har ett ganska enkelt 

händelseförlopp och innehåll. Det synliggörs ingen direkt mångfald eller olika etniska kulturer i 

vare sig bild eller text. Det som lyfts fram är ett klokt och lugnt barn som kan städa, leta och göra 

fint alldeles själv. Det är den sortens barn som man uppmuntrar till i boken och jag skulle inte påstå 

att den synen på barn speglar det moderna svenska samhället. Denna bok är utgiven första gången 

på 70-talet och speglar den barnsynen som var då. Detta innebar bland annat att barn ska vara 

lugna, skötsamma och duktiga medan vi idag fokuserar på andra saker. Den svenska kulturen lyfts 

inte fram särskilt tydligt men leksakerna kan ses som traditionellt svenska pedagogiska leksaker. 

Anledningen till att den fortfarande är så populär beror nog på att vissa av de här värdena lever 

kvar än idag hos de vuxna människorna i samhället, men även för att den har ett ganska enkelt 

innehåll och barnen får möjlighet att benämna och samtala om leksakerna i bilderna. Genom att 

författaren relaterar till barns vardag och till leksaker som är en stor del av barns liv idag. Det 

skapar en bra grund till samtal med barnen utifrån deras kunskaper och känslor kring leksaker. 

 

Mamma mu städar (2010) av Jujja Wieslander 

 

Det är vår ute och det är dags för kråkan och Mamma mu att vårstäda. Kråkan är ivrig att sätta 

igång och vill gärna att det ska gå fort och att det ska göras på hans sätt. Mamma mu tycker det 

räcker med att borsta bort det värsta dammet från fönstret och att ta in lite färska blommor men det 

håller inte Kråkan med om. Vi får följa de två medan de ska städa och göra fint i ladugården och 

deras olika synsätt på vad städning är och bör vara blir synliggjort och diskuterat. 

 

Bilderboken börjar med en bild utav Mamma mu när hon sitter ute på en äng och tittar på blommor. 

Man kan se att det är en svensk natur som skildras i bilderna. I texten beskrivs det att årstiderna 

skiftar och att det är härligt att det är vår och att kossorna kan få gå ut igen. Mamma mu tycker att 

blommorna är fina och hon beskriver dem som: ”Det har snöat igen. Marken är vit. Snö på skaft. 

Hon plockade några vitsippor”. Hon vet inte vad blommorna heter som hon plockar utan beskriver 

dem med sina egna ord. Det finns en allvetande berättare i boken som berättar att det är vitsippor 

som det handlar om. Berättelsen utspelar sig på en bondgård och Mamma mu och Kråkan är 

huvudkaraktärerna. Kråkan är en ivrig karaktär som är väldigt impulsiv medan Mamma mu är lugn 

och ganska långsam. Det finns även två andra kor som också bor i ladugården men de talar inte och 

är med mest i bakgrunden. Genom bilderna kan man avläsa deras ansiktsuttryck genom berättelsens 

olika händelser. Redan tidigt i berättelsen så kommer Kråkan in och berättar för Mamma mu att 

hon gör fel. Kråkan tror att han vet bäst och han försöker att förklara för Mamma mu hur hon ska 

göra. Mamma mu vill städa och damma lite inne i ladugården och sätta in lite nya blommor i ett 

glas mjölk. Kråkan menar att det är fel och att hon måste städa mycket mera. Kråkan försöker att 

visa att han är bättre genom att städa sitt eget bo och sedan komma tillbaka för att hjälpa Mamma 

mu att städa. Det blir flera diskussioner mellan huvudkaraktärerna om vad som är rätt och fel och 

de har väldigt olika synsätt och tankar om detta.  

 

Bilderboken utgår från det svenska samhället och kulturen. Kråkan och Mamma mu kan ses som 

två olika kulturer i sig där de har olika synsätt och normer. Det blir väldigt tydligt i berättelsen att 

de har olika synsätt på hur man städar och vad som är godtyckligt. Mamma mu är inte en 

traditionell kossa. Hon berättar att: ”Jag har plockat blommor, putsat fönster och sopat. Det är inte 

alla kor som gör det”. På detta citat så kan man anta att hon är normbrytande inom den kultur hon 

tillhör. Olika kulturer blir synliga genom att Mamma mu och Kråkan har olika synsätt, värderingar 

och normer som styr deras handlande. De är även olika till utseende och bor på olika sätt. Det finns 

flera olika sätt att tolka karaktärerna i berättelsen. På ett sätt så framstår Mamma mu som den 
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kloka, lugna och visa, alltså det åtråvärda. Kråkans idéer känns på ett sätt som ganska impulsiva 

och barnsliga. Mamma mu framstår på ett sätt som smartare och som att hon speglar ett mer 

åtråvärt sätt att vara än Kråkan. Detta kan också tolkas som att Mamma mu är den vuxna och att 

Kråkan gestaltar ett barn. Det kan också tolkas som två barn som har ett utbyte emellan varandra 

och att de hjälper varandra och kompletterar varandras svagheter. Det blir rörigt när Kråkan ska 

hjälpa till att städa och han framstår som lite smått hysterisk och Mamma mu tar rollen att försöka 

lugna ner honom. Det hela slutar i att Kråkan sprutar hela ladugården och alla kossorna med vit 

färg. Han säger: ”Bruna kossor är det fulaste jag vet”. Mamma mu och Kråkan blir osams och 

Kråkan får torka bort färgen igen. Kossorna blir glada över att få vara sina vanliga färger igen. Min 

bedömning är att citatet ovan är väldigt starkt med fokus på olika etniska tillhörigheter. Mamma 

mu sätter här ned foten och tydliggör för Kråkan att detta inte är okej och att kossorna tycker att de 

är fina som de är. Här uppstår en konflikt emellan dem och Kråkan får rätta till sitt misstag. Även 

om Mamma mu kan ses som en mer åtråvärd karaktär som är lugn och sansad så ses Kråkan som 

påhittig och handlingskraftig. De är varandras motsatser och även om det kan uppstå en hel del 

konflikter när man ska samarbeta så kan det även leda till att man på ett bra sätt kan komplettera 

varandra.  

 

Sammanfattningsvis så är min bedömning att bilderboken speglar en relation av att ge och ta och 

båda karaktärerna har sina positiva och negativa sidor. Om karaktärerna speglar olika kulturer så 

anser jag inte att den svenska kulturen blir särskilt synlig eller att den framstår som bättre. Detta är 

en väldigt innehållsrik bilderbok och det är svårt att dra några generella slutsatser om hur man ska 

tolka innehållet. Dels är det problematiskt att sätta fingret på vilka de här djuren egentligen är. 

Karaktären Mamma mu heter ju just mamma och detta kan tolkas som att hon är vuxen och att det 

är anledningen till att hon framstår som lugn och sansad. Eller så kanske hon bara heter Mamma 

mu utan att hon egentligen är en mamma. Det kan vara så att de helt enkelt speglar två olika barn 

eller två olika kulturer och därmed olika synsätt och sätt att vara på. Bilderboken tar ändå upp 

kulturer genom att visa på olika utseenden, hemmiljöer, normer och värderingar hos de båda 

karaktärerna och det finns stort utrymme för tolkningar utav innehållet. Anledningen till att 

bilderboken är så populär beror förmodligen på att den är humoristisk och för att karaktärerna i 

bilderboken är charmiga. Bilderboken är inte bara rolig utan den har inslag utav allvarliga ämnen 

som berör bland annat hudfärg. Karaktärerna är två ganska extrema motsatser till varandra och det 

möjliggör för olika människor att känna igen sig i form utav temperament, värderingar och normer. 

 

Bara knyt! Alfons (1988) av Gunilla Bergström 

 

Boken handlar om Alfons Åberg som är fem år. Han har nyligen lärt sig att knyta och hans två 

kompisar Milla och Viktor ska komma över för att leka. Alfons vill överaska kompisarna genom att 

knyta upp fina saker i taket innan de kommer.  

 

Berättelsen utspelar sig i Alfons Åbergs hem. Bilderna på miljön är ganska sparsamma och de 

speglar en ganska enkel tillvaro i en lägenhet. Alfons Åberg har huvudrollen och Alfons pappa 

finns med mest i bakgrunden. Kompisarna har en biroll i bilderboken och de har betydelse för 

berättelsens motiv men de är enbart synliga i bild i slutet av boken. Berättelsen utgår ifrån barnets 

perspektiv men även pappas tankar blir synliggjorda i texten. Det som jag skulle vilja lyfta fram i 

innehållet som speglar den svenska kulturen blir synlig genom pappa Åberg. Det går inte att 

generalisera och säga att detta skulle vara stereotypiskt svenskt, men jag vill ändå hävda att det har 

betydelse för hur våra normer och värderingar ser ut i Sverige idag. Pappa Åberg bryter 

könsnormer och traditionella familjeförhållanden eftersom han både klär sig i förkläde men även 

eftersom han fixar och donar inför att kompisarna ska komma på besök. Han lagar mat och dukar 

fint. I Sverige så strävar vi efter jämställdhet mellan könen och en pappa som är på detta sätt kan 

upplevas väldigt främmande i andra kulturer. Att Alfons Åberg får knyta rosetter och band överallt 

har betydelse för händelseförloppet men här blir även en modern barnsyn synlig där det kompetenta 

barnet är i centrum. Synen på barn i bilderboken är att man är duktig och att man hjälper till och att 

det är det som de vuxna uppmuntrar till.  
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Karaktärernas utseende är inte direkt kulturbundet. Alfons Åberg har sina klassiska bruna kläder på 

sig. De andra barnen har rosa/röda kläder och blåa kläder och det blir tydligt att barnen klär sig 

efter sin könstillhörighet. Detta gör man inom de flesta kulturer även om man kan ha många 

kritiska åsikter kring detta. Hade författaren valt att inte göra så hade det kanske varit mer 

främmande för andra kulturer att ta till sig. Även om karaktärerna i bilderboken har ljus hy så 

framstår de inte som stereotypt svenska barn eller föräldrar. I bilderna så kan man se att håret består 

utav svarta streck och ögonen är svarta och vita. Hade man specifikt velat visa den traditionellt 

svenska kulturen så hade författaren kanske valt att använda ljust hår och blå/gröna ögon men det 

har författaren undvikit här. Detta möjliggör för flera olika tolkningar om vilka just dessa barn är 

och vilken kulturell bakgrund. Eftersom bilderna inte beskriver miljön särskilt mycket, så bidrar det 

till att boken blir mer kulturneutral. Miljöskildringen visar inte på någon speciell kultur och man 

kan inte se några kulturbundna föremål. Detta gör att kulturen inte blir särskilt viktig och fokus 

ligger istället på berättelsen och på huvudkaraktären. Författaren fångar och lyfter fram barnets 

perspektiv och endast det som är i fokus för barnet blir synligt i bilderna. Texten och bilden och 

samspelet dem emellan speglar det Alfons ser, tänker och gör. Om ett barn får sagan uppläst för sig 

så följer barnet förmodligen detta fokus. För de vuxna läsarna så finns det en stor 

igenkänningsfaktor som jag tror att alla föräldrar kan relatera till oavsett kultur. Min bedömning är 

att just denna bok är ganska kulturneutral och många barn och föräldrar kan relatera till den utan att 

känna att den speglar en annan kultur eller något främmande. I texten på svenska så kan jag inte 

avläsa att författaren har valt att använda några utländska ord eller att man märker av att någon 

skulle ha någon brytning i språket. Språket i texten skulle jag beskriva som traditionellt svenskt 

med inslag av ord från gammalsvenskan. Utifrån texten och språket så skulle man kunna tänka sig 

att de som pratar i boken är infödda svenskar. 

 

Det är svårt att svara på om etnisk mångfald och olika kulturer blir synliggjorda i bilderboken. Det 

finns inga direkta olikheter mellan barnen i bilderna och det skildras ingen direkt kultur i bilderna 

eller texten. Den har ingen utgångspunkt i olika kulturer eller olika språk utan skildrar snarare barn 

och vuxenkulturen. Detta kan tolkas som att olikheter framstår som något naturligt som man inte 

behöver anmärka på. Man bör även ta i beaktande att boken är utgiven 1998 man kan därför inte 

säga att den nödvändigtvis speglar det samhälle vi har idag. Sammanfattningsvis så anser jag inte 

att den svenska kulturen blir idealiserat i innehållet i varken text eller bild. Den svenska kulturen 

som blir synlig i innehållet är normer om jämställdhet som synliggörs genom pappa Åberg och det 

tillåtande klimatet som speglas i bilderboken. Att Alfons får tillåtelse av pappa att knyta och fixa 

och greja kan också anses vara ett svenskt synsätt på barn, barndom och barns rättigheter och detta 

blir synligt i både text och bild.  

 

Hokus pokus Alfons Åberg (2012) av Gunilla Bergström 

 

Alfons och hans kompis Viktor har träffat på en trollkarl, en riktig trollkarl. Dom träffade på 

honom utanför Konsum en dag och han kunde trolla. Trollkarlen hade även en hund som heter 

Singo. Alfons önskar sig en hund mer än något annat. En dag bestämmer sig Alfons och Viktor för 

att gå hem till trollkarlen och hälsa på. 

 

Berättelsen utspelar sig i en stad och man som läsare får ta del utav utemiljön men man får även en 

inblick i hur det ser ut hemma hos trollkarlen. En del utav scenerna utspelar sig hemma hos Alfons 

Åberg men då är bilderna på miljön väldigt sparsamma. Huvudrollerna i berättelsen har Alfons, 

Viktor och trollkarlen. Det görs en tydlig skillnad i beskrivningen mellan trollkarlens hem och 

Alfons hem i både text och bild. Bilderna hemma hos Alfons är inte beskrivna i vare sig bilder eller 

text. Genom detta kan man anta att hemmamiljön är det vanliga ”normala” och det krävs ingen 

särskild beskrivning. Hemma hos trollkarlen så beskrivs miljön betydligt mer och det är många 

bilder på alla de märkliga prylarna som finns där. Trollkarlen har många föremål från andra delar 

av världen som barnen tittar på och fascineras av. Miljön hemma hos trollkarlen beskrivs med ord 

såsom konstigt och spännande. I boken står det: ”trollkarlen bor nästan som vanliga människor – 

för det finns radio och tv. Men sen är det många märkliga gamla möbler och annat”. Vanliga 

människor kan här tänkas spegla den svenska kulturen utifrån barnens erfarenheter och då bör man 
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ha tv och radio. Trollkarlens hem beskrivs som att det är annorlunda men i positiv bemärkelse: 

”spännande”. Trollkarlens utseende studeras av Alfons Åberg och han beskriver att trollkarlen har 

bruna ögon och vitt hår och rynkiga händer som är stora. Detta kan man inte se genom bilderna 

eftersom de är svartvita. 

 

Min bedömning är att flera olika kulturer blir synliga i bilderboken. Delvis så görs det en skillnad 

mellan barn och gamla människor som kan ses som olika kulturer i sig. Barnen och trollkarlen 

utbyter erfarenheter i berättelsen och trollkarlen berättar om saker som har hänt förr i tiden och 

barnen berättar om hur det är att gå på fritids. Detta kan ses som ett kulturutbyte mellan 

generationer men även som ett kulturutbyte mellan olika slags människor med olika erfarenheter. 

Trollkarlen har ingen fru han har en brud och hon heter Singoalla (Bergström, 1987, s.15). 

Trollkarlen använder annorlunda ord, till exempel: ”Tjing, so long”. I texten så märker man av att 

trollkarlen har ett annat ordförråd och använder mer främmande ord än de andra karaktärerna i 

boken. Detta visar på en kulturell mångfald och detta finns med i Iways (2015, s.82-84) lista över 

hur man kunde se om en bok speglade en kultur rättvist. Hon tog upp att det är rimligt att om 

karaktärerna har ett annat modersmål så kan detta synliggöras genom att man har dialekt eller byter 

ut vissa ord i meningar. Trollkarlen har alltid sin svarta kostym på sig när han syns i bild och detta 

blir utifrån Iways (2015) forskning en väldigt stereotyp framställning. Detta kan även bero på att 

författaren utgår från barnens perspektiv och att det är bara det som barnen ser som blir synliggjort 

i bilderna.  

 

Den svenska kulturen som blir synlig i boken är bland annat hos Singoalla och trollkarlen. I 

Sverige finns det en syn på äldre människor om att de ska vara snälla och vänliga mot alla barn. 

Singoalla ses som en riktig ”Bullmormor” som är vänliga mot barnen och bjuder på bullar och saft. 

Detta anser jag vara en väldigt stereotyp syn på äldre i Sverige. Det behöver inte alls vara så inom 

andra kulturer eller ens inom den svenska kulturen. I bilderna och texten så blir det även synligt 

med generationsskillnader inom den svenska kulturen. Hemma hos Alfons är det pappa som diskar 

men hemma hos trollkarlen är det Singoalla som fixar med hemmet. Inom den yngre generationen 

är det mer accepterat att bryta mot de traditionella könsrollerna. Innehållet i boken synliggör också 

en del kulturkrockar dels mellan trollkarlen och pappa eftersom de har olika syn på barn. Detta 

beskrivs i texten genom att pappa Åberg är väldigt kritisk mot trollkarlen och vill tydliggöra för 

Alfons flera gånger att det inte finns några riktiga trollkarlar. Detta kan även ses som ett sätt att 

skydda Alfons från att bli sårad. Trollkarlen är mystisk och låter barnen tro att han är en äkta 

trollkarl. Alfons beskriver även att: ”aldrig säger de att ”ni är för små” eller ”det där klarar ni inte”. 

Utan alltid får de vara med”. De får ta eget ansvar hemma hos trollkarlen och de lär sig många nya 

saker. I en av kärnhändelserna i berättelsen så blir det en krock mellan vuxenvärlden och barnens 

uppfattning av verkligheten. Även detta är en krock mellan olika kulturer. Det finns inget som 

tyder på att den svenska kulturen lyfts fram som bättre. Min uppfattning är att bilderboken speglar 

flera olika kulturer och att man är olika men detta är inte på något sätt negativt. Det finns ingen 

främlingsrädsla hos barnen eller hos Alfons pappa när barnen är hemma hos trollkarlen och leker 

flera dagar. Detta tänker jag speglar ett äldre samhälle så som det var 1987 då boken för första 

gången kom. I dagens samhälle så är man mer noga med att hålla koll på barnen och skydda dem 

från andra människor som man inte känner.  

 

Här nedan så har jag lyft fram några tankar om bokens populäritet i utlåning. Boken utgår från 

barns vardag med utgångspunkt i hur barnen upplever världen. Jag skulle vilja påstå att alla barn 

har en önskan om att magi verkligen skulle finnas på riktigt och att man önskar sig saker som bara 

kan uppstå genom magiska krafter. Att det just är en trollkarl i denna bok som kan uppfylla 

önskningar lockar förmodligen många barn till att läsa den. Historier som denna om önskningar 

som slår in kan kopplas till de äldre folksagorna som till exempel Tusen och en natt som inte 

ursprungligen kommer ifrån västvärlden. Detta kan vara en utav anledningarna till att människor 

med olika kulturella bakgrunder kan känna igen och relatera till innehållet. Som vuxen läsare så 

tycker jag att barnskildringen är realistisk och en har stor igenkänningseffekt, antingen för att man 

själv har varit barn eller för att man är i kontakt med barn inom detta ålderspann. Berättelsen är 

sorglig på det sättet som vuxenvärlden och barnvärlden krockar. Budskapet i boken är ändå att man 
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ska önska sig saker och att önskningar kan slå in och det blir en mysig lässtund när man får följa 

Alfons äventyr. Även i denna bok om Alfons Åberg så skulle jag vilja säga att fokus ligger mer på 

barn och vuxenkulturen och relationen dem emellan. Mångfald och olika kulturer är inte i fokus 

men de erkänns och framstår som något positivt och spännande i berättelsen. Många kan relatera 

till innehållet, både barn och vuxna, och detta är nog en av anledningarna till dess popularitet. Här 

nedan kommer jag att avsluta min analys utav de fyra bilderböckerna med en diskussion kring det 

som har kommit fram utifrån analyserna men även de skillnader och likheter man kan se i de olika 

bilderböckerna. 

7.6 Analys och diskussion 

Karaktären av pappa Åberg är likvärdig i båda böckerna om Alfons Åberg och han bryter de 

traditionella könsmönstren. I alla de undersökta bilderböckerna har barnen stort handlingsutrymme 

och frihet att göra det de vill. Den svenska kulturen kan ses som det ”normala” i bilderböckerna 

och det är det som inte beskrivs ingående eller läggs ner särskilt mycket bild eller textutrymme på. 

Man kan se att de normer och värderingar på barn och barndom som finns i Sverige idag, även blir 

synligt i bilderböckerna. I Bara knyt, Alfons! (1988) och i Totte städar (1970) så blir inte olika 

kulturer och etnisk mångfald synlig. Det är snarare synen på barn och vuxna och relationen dem 

emellan som blir i fokus. Detta kan även ses i boken Hokus pokus, Alfons Åberg! (2012) och i 

Mamma mu städar (2010). I de här bilderböckerna så blir olika kulturer och mångfalden av olika 

karaktärer betydligt mer synliggjort. Olikheter lyfts fram som positivt och spännande men det kan 

också vara problematiskt eftersom det kan uppstå konflikter. Vi vet utifrån tidigare forskning att 

det är viktigt att barnen kan relatera till innehållet och karaktärerna i bilderboken. Om innehållet är 

kulturellt relevant för barnet så stödjs identitetsutvecklingen och läs- och skrivutvecklingen. Min 

bedömning är att det absolut ska finnas en mångfald i framställningen av människor i 

bilderböckerna och att man bör visa upp olika kulturer. Men att det inte behöver vara i fokus för 

berättelsen. I Bara knyt, Alfons! (1988) och i Totte städar (1970) så synliggörs inte olika kulturer. 

Författaren fokuserar mer på hur det är att vara barn. I Totte städar (1970) så synliggörs en äldre 

barnsyn som inte upplevs så relevant idag. Den moderna barndomen speglas tydligare i böckerna 

om Alfons. Det gör till exempel ingenting att Alfons stökar ner eller prövar sig fram. I boken om 

Totte så var det värdefullt att hålla ordning och reda och att städa. Även om inte båda 

bilderböckerna om Alfons visar en så stor etnisk mångfald eller en variation av olika kulturer så 

anser jag att genom den framställningen som Gunilla Bergström gör utav Alfons Åberg så tror jag 

att de flesta barnen kan relatera till innehållet och känna igen sig ändå. Författarna kanske inte 

behöver fokusera på att alltid visa upp olika kulturer så tydligt. Ibland kanske det är bättre att utgå 

från ett barns perspektiv istället. Min slutsats är att dessa bilderböcker utgår från den svenska 

kulturen och att andra kulturer synliggörs till viss del. Min bedömning är att bilderböckerna utgår 

från ett barns perspektiv och är lätta att relatera till oavsett kulturell bakgrund. Avslutningsvis 

kommer jag här nedan att visa mina sammanfattande resultat och mina slutsatser. Mitt arbete 

avslutas med en diskussion kring resultaten. 

10. Sammanfattande resultat  

 

Vilka bilderböcker finns tillgängliga för barn på arabiska på de kommunala biblioteken? Vilket 

urval görs och varför? 

 

Intervju med barnbibliotekarie 

Mitt syfte med intervjun var att undersöka hur bibliotekets urval utav svenska bilderböcker på 

arabiska gick till och hur barnbibliotekarierna valde vilka böcker som togs in till biblioteket. 

Resultatet visar att urvalet styrs till stor del utav vilket utbud som finns hos bibliotekstjänst och hos 

internetbokhandeln. Det är också beroende av ekonomiska, tidsmässiga och kunskapsmässiga 

faktorer. Bibliotekarien vill erbjuda barnen samma slags bilderböcker på olika språk. Hon lyfter 

fram att den svenska barnlitteraturen är bra och att alla barn ska få ta del utav den, så att de har en 
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gemensam grund att stå på. Det är en utmaning att ta in utländska bilderböcker på original till 

biblioteket eftersom det är svårt att bedöma innehållet i dem. Biblioteket tar ofta in böcker på 

förfrågan av förskolan eller från familjer. Samarbetet mellan biblioteket och andra pedagogiska 

verksamheter är viktiga eftersom de fungerar som en källa för att få reda på samhällets behov utav 

bilderböcker på olika språk. 

 

Vilket innehåll har bilderböckerna och vad förmedlas medvetet eller omedvetet av den svenska 

kulturen och synen på andra kulturer? Och blir mångfald och olika kulturer synliga i 

bilderböckerna?  

 

Inventering utav bilderböcker 

Utifrån min analys utav utbudet av svenska bilderböcker hcf på arabiska för barn i åldern 3-5 år så 

är min slutsats att det finns varierad litteratur som sträcker sig över olika genrer. Det finns en 

blandning av äldre och nyare verk i utbudet och de speglar olika samhällen och syn på barn och 

barndom. Det finns inte direkt några bilderböcker om barn som bryter traditionella könsmönster 

eller på andra sätt är normbrytande i det undersökta urvalet. Inom genrerna vardagsberättelser, 

äventyr och djurberättelser finns det flest bilderböcker. Det finns inga ABC böcker, räkneböcker 

eller historiska bilderböcker. Med utgångspunkt ifrån bibliotekets och förskolans gemensamma mål 

med att utveckla barns intresse för böcker så är min slutsats att det finns många olika slags 

bilderböcker som kan fånga barns olika intressen. I det stora hela så visar innehållet i 

bilderböckerna ingen tydlig framställning av mångfald och olika kulturer i bilder eller text. Detta 

kan leda till att barn med en utländsk bakgrund inte kan relatera till dem eftersom innehållet i 

bilderböckerna i första hand speglar den svenska kulturen. 

 

Analys utav fyra bilderböcker 

Den svenska kulturen som blir synlig i analysen utav Alfons böckerna speglar en barnsyn som 

stämmer väl överens med det moderna samhället och författaren visar exempel på jämställdhet i 

samhället. Det är till exempel okej att mannen i hushållet lagar mat och fixar fint, såsom Alfons 

pappa gör i bilderböckerna. Mångfald och olika kulturer synliggörs inte i Bara knyt, Alfons! (1988) 

och i Totte städar (1970) så är det snarare frånvaron av kulturer som synliggörs. Hur det är att vara 

barn och vuxen och relationen dem emellan är mer i fokus. Mellan dessa båda böcker så kan man 

tydligt se att synen på barn har förändrats genom tiderna. I bilderböckerna blir det inte synligt 

genom bilderna vilken kulturell bakgrund karaktärerna har förutom att de har ljus hy. Texten är 

skriven på svenska och det finns inga tendenser till utländska ord eller brytningar som skulle kunna 

visa på att man har en annan kulturell bakgrund. I Totte städar (1970) så fokuserar bokens innehåll 

på leksakerna och budskapet i boken förmedlar duktiga, lugna och skötsamma barn. Detta kan ses i 

kontrast till en mer tillåtande syn på barn i Alfons böckerna.  

 

I boken Hokus pokus, Alfons Åberg! (2012) Så blir olika kulturer synliga och beskrivs i både text 

och bild. Andra kulturer framställs som positivt och spännande. Fokus i denna bok ligger också 

mer på subkulturerna i att vara barn och vuxen och relationen dem emellan. I bilderboken Mamma 

mu städar (2010) så lyfts också olika kulturer fram men på ett mer problematiskt sätt. Min 

bedömning är att det sker en kulturkrock mellan huvudkaraktärerna och att de har så pass olika 

synsätt och normer att de har svårt att lösa problemen som uppstår och att det därför utlöser en 

konflikt. Men min bedömning är ändå att karaktärerna i boken kompletterar varandra och att de 

accepterar varandras olikheter. Alla fyra bilderböcker utgår från ett barns perspektiv och utgår från 

den svenska kulturen men de upplevs inte som stereotypa svenska barndomar och många barn kan 

nog relatera till innehållet i dem. Utifrån mitt syfte som är att undersöka vilken svensk kultur som 

synliggörs men även hur andra kulturer gestaltas i fyra av de mest utlånande bilderböckerna så är 

min slutsats att bilderböckerna som helhet till viss del visar på en viss etnisk mångfald och 

synliggör olika kulturer. Bilderböckerna utgår från det svenska samhället och tar utgångspunkt i 

barns vardag. Den svenska kulturen är den som författarna inte lägger ner så mycket text eller 

bildutrymme på och det är enbart den miljön eller karaktärer som skiljer sig från detta som beskrivs 

mer ingående. När författarna lyfter fram olika kulturer så gör de det på ett positivt sätt. 

Bilderböckerna visar olika syn på barn och barndom beroende på i vilken tidsålder de är skrivna. 
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Bilden utav det svenska samhället som familjer med utländsk bakgrund får ta del utav genom 

bilderböckernas innehåll stämmer inte alltid överens med hur det ser ut i verkligheten. 

11. Diskussion 

 

Det finns inga bilderböcker inom genren ABC och räkneböcker och historiska bilderböcker i 

bibliotekets utbud av svenska bilderböcker på arabiska. Det kan finnas flera anledningar till detta. 

Det kan till exempel vara så att det helt enkelt inte finns några sådana bilderböcker på arabiska att 

få tag i, eller så kan det vara så att det inte är en prioritet för biblioteket att ha dem. Att man anser 

att det ansvaret är någon annans, till exempel modersmålslärare eller förskolan/skolan. Utifrån det 

biblioteket som jag har undersökt så får familjer med utländsk bakgrund till största delen ta del utav 

bilderböcker utav svenska författare genom biblioteket. Detta tycker jag är synd eftersom de 

svenska bilderböckerna som jag har undersökt ofta utgår från det svenska samhället och kulturen. 

Biblioteket vill ha mer originallitteratur men är begränsade av språkbarriären. Detta ser jag som 

problematiskt eftersom språk och kultur hör samman. Originallitteratur säger nog mer om den 

kulturen som tillhör det språket och detta bör barnen få tillgång till. Den svenska kulturen blir 

synlig i de svenska bilderböckerna på ett eller annat sätt och det är ju till största delen den som barn 

med annan kulturell bakgrund får ta del utav. Eftersom biblioteket är begränsad utav 

bibliotekstjänsts utbud så skulle det vara intressant att undersöka vad som avgör deras utbud och 

vilka böcker som finns översatta till andra språk. Utifrån intervjun så vill biblioteket erbjuda alla 

barn samma slags böcker, Men om alla barn ska ha få samma utbyte så bör alla barn få tillgång till 

bilderböcker på sitt modersmål skrivna i den kultur man har sina rötter i såväl som den svenska. 
 

Min slutsats är att olika kulturer och mångfald inte synliggörs på ett traditionellt sätt i 

bilderböckerna idag. Det kan vara så som jag har tagit upp tidigare om att det är ett så naturligt 

inslag idag så författarna väljer att inte fokusera på det. Eller så kan det vara på grund av att det är 

så lätt att det kan bli stereotypa framställningar av olika kulturer eller etniciteter. Författarna gör 

antagligen medvetna val av vad som ska synliggöras i bilderböckerna och vad som inte ska det. Det 

kanske är därför författarna ofta väljer att använda sig utav djurberättelser, för att undvika alla 

fallgropar som kan uppstå när man använder riktiga människor. Eftersom etnisk mångfald och olika 

kulturer inte tydligt synliggörs i bilderböckerna utifrån mina analyser så kommer jag här nedan att 

diskutera för och nackdelar med detta.  

 

Som individ så tillhör man flera olika kulturer och subkulturer samtidigt. Till exempel så kan ett 

barn tillhöra den arabiska kulturen, förskolekulturen och fotbollskulturen samtidigt. Är det då något 

negativt om författarna väljer att vara mer kulturneutrala som i Bara knyt, Alfons? Det kanske är 

bättre att man fokuserar på att nå en bredare publik genom att använda sig utav en bild utav ett barn 

som många kan känna igen sig i. Författarna utgår ofta i sina berättelser från barns syn på världen 

och där barnens lek och fantasi leder till nya äventyr. Detta kanske möjliggör för många barn att 

kunna relatera till innehållet och att det finns en igenkänningsfaktor utanför själva kulturen. 

Forskning tar upp att barn till exempel minns mer utav innehållet i bilderböckerna om den är 

kulturellt relevant för barnen (Zygmunt; Clark; Tancock; Mucherah & Clausen, 2015, s. 25-26). 

Men den kanske blir relevant för många barn om den relaterar till själva kulturen av att vara ett 

barn och att se världen utifrån ett barnperspektiv. Men jag vill även lyfta fram att det behöver 

finnas mer etnisk mångfald bland karaktärerna i bilderböckerna. Det vore rimligt att visa upp olika 

kulturer och synsätt i bilderböckerna mer än vad som görs idag. Vikten av detta tar jag upp i avsnitt 

” 

 

3. Tidigare forskning”. Författarna har här ett stort ansvar i att visa på en större mångfald av barn 

och vuxna i de svenska bilderböckerna. Min uppfattning är att författarna är rädda för att det ska bli 

stereotypa framställningar över hur man ser ut när man har en utländsk bakgrund. Det bör även 

lyftas fram att det är viktigt att bilderböckerna tilltalar den vuxna publiken eftersom det ofta är de 

vuxna som väljer böcker och som läser dem för barnen. Författarna använder sig utav 
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intertextualitet och är medvetna om det dubbla tilltalet när de skriver bilderböckerna. Författarna 

skapar en stor igenkänningsfaktor även för vuxna läsare i bilderböckerna som jag har analyserat. 

Att Alfonsböckerna är förhållandesvis kulturneutrala kan vara en av anledningarna till att de är så 

populära i utlåning. Min bedömning är att det är många olika slags människor som kan relatera till 

de, både barn och vuxna. I boken om Totte så upplevs kulturen som oviktig. Boken är spännande 

för de mindre barnen och alla barn som har erfarenhet utav att ha haft en leksak eller något annat 

föremål som man har haft känslor till kan förmodligen på ett eller annat sätt relatera till innehållet. I 

berättelsen om Mamma mu städar (2010) så lyfter författaren fram olika sätt att vara på och olika 

synsätt som styr människors handlande. Författaren gör det på ett underhållande sätt och de olika 

karaktärerna möjliggör för många olika slags barn att kunna känna igen sig.  

12. Avslutande ord 

 

Utifrån min undersökning så har jag gjort många viktiga lärdomar om bilderböcker och vad de 

förmedlar utav det svenska samhället och i vilken mån mångfald och olika etniska kulturer 

synliggörs. Biblioteket är en viktig resurs i samhället och det krävs ett gott samarbete mellan 

förskolan och biblioteket i och med den växande mångfalden i samhället. Jag ska här nedan 

förklara min syn på hur det samarbetet kan se ut på ett konstruktivt sätt. Det första är att man 

behöver etablera en kontakt. Det kan förskolan göra genom att besöka biblioteket med jämna 

mellanrum och låna böcker. Det är även bra om bibliotekarien kan komma och besöka förskolan 

för att lära känna varandras verksamheter men även för att ge tips och råd kring miljön runt 

böckerna i förskolan och om själva bokläsningsstunderna. Pedagoger kan kontakta 

barnbibliotekarien när man behöver ha tips om böcker inom några speciella ämnesområden som 

man arbetar med i förskolan tillsammans med barnen eller för att få tips om böcker för att fånga 

enskilda barn. Biblioteket kan i vissa fall erbjuda till exempel bokpåsar till förskolorna så att 

barnen och barnens föräldrar kan låna hem böcker på förskolan och på så sätt uppmuntra till 

högläsning hemma. Förskolan behöver ge information om vilka språk som finns representerade på 

förskolan så att biblioteket kan ta in böcker på de språken. Bibliotekarierna är ofta väldigt 

hjälpsamma och kan bidra väldigt positivt till förskolans verksamhet enligt min erfarenhet. Det 

viktigaste för ett gott samarbete med biblioteket är nog att det finns ett intresse från pedagogerna i 

förskolan och att pedagogerna värdesätter böcker och läsning i förskolan.  

 

De utländska bilderböckerna som var ganska sällsynta på biblioteket och den utländska kulturen 

som förmedlas genom dem bör tas tillvara på både för att bevara kulturen hos barn med utländsk 

bakgrund men även för att barn i Sverige ska få en större förståelse och respekt för alla människor. 

Detta känns extra aktuellt i dagens samhälle där trakasserier och hat mot andra folkgrupper och 

andra kulturer eskalerar i vissa delar utav världen men även i Sverige. Högläsning för barn har 

många positiva effekter och pedagoger i förskolan behöver värdesätta bilderböckerna i 

verksamheten betydligt mer än vad som görs idag. Vi har möjlighet att påverka bibliotekens utbud 

utav bilderböcker på andra språk än svenska och det är viktigt att förskolorna har en dialog med 

biblioteken om de behovs som finns. Det är viktigt att barn utvecklar en läslust dels för att utveckla 

sin läs och skrivförmåga och fortsatta skolframgång och dels för att bilderböcker kan ge barnen 

mycket glädje och stimulera deras fantasi. För de barnen i förskolan som vi aldrig riktigt lyckas att 

fånga med hjälp utav bilderböcker så behöver vi förhålla oss kritiskt till varför. Det kanske beror på 

att innehållet inte relaterar till barnens egna erfarenheter eller kultur. Därför behöver pedagogerna 

bli medvetna om bilderböckernas innehåll och om kulturen som förmedlas genom dem för att på så 

sätt ge alla barn lika förutsättningar för utveckling och lärande. 
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Bilaga 2 

 

Intervju med barnbibliotekarie (26102015) 

J står för det jag säger, alltså mina frågor. B står för det barnbibliotekaren säger. 

 

J: intervjufrågor… Ni ska ehm förhålla er till bibliotekslagen och biblioteksplanen och har en 

skyldighet att ta in olika ehm... minoritetsspråken och jag har fokus på barn 3 – 5 år. Så jag undrar 

hur väljer ni vilka slags böcker på andra språk än svenska ni tar in till biblioteket?  Alltså hur går 

urvalet till? Alltså hur väljer ni in? 

 

B: Ja vi utgår ifrån vår största inköpskanal som är bibliotekstjänst, utbud och ehm och det är i 

princip där ifrån vi gör det största urvalet, vad dom har helt enkelt. Nu köper vi ju inte alls allt som 

dom erbjuder men ehm när det gäller dom andra så är det naturligtvist först och främst skolspråken. 

Språken i skolan, jag vet inte om ni fortfarande användet det...  engelska tyska, franska spanska 

som man lär sig i skolan. Och sen får man ju välja ut efter dom språken som finns här i X. Och då 

är det inte alltid så att bibliotekstjänst erbjuder… dom språken utan ibland så får vi ju söka på andra 

kanaler. Vi köper mycket på efterfrågan… Det är ju något relativt nytt som vi inte gjorde när, jag 

började i den här branschen för väldigt länge sedan. Men det har ju kommit mer och mer att vi 

köper på efterfrågan och det är ju självklart att det är så det ska vara! Finska har vi väldigt mycket 

också det är en tradition här i X att det fanns många finska invandrare... som kom på 60-talet och 

då deras barn och barnbarn och så även om efterfrågan inte just nu är väldigt stor just nu, vi har 

ganska många finska bilderböcker, vi har ryska och vi har börja att köpa in polska det har vi fått 

förfrågan på. Och sen självklart arabiska har vi väldigt mycket. Ehmm lite Tigrinja lite somaliska 

lite, lite kinesiska ah det är väl ungefär dom. 

 

J: Från vem kommer liksom de här önskemålen är det från förskolor eller..? 

 

B: Från låntagare och ja det är väl väldigt mycket förskolor och familjer. Men om det sen är... eh… 

lite mer komplicerad eller inte så de vanliga språken så om man kan säga så lite mer komplicerade. 

Där det inte finns så stort utbud då hänvisar vi dom till internationella biblioteket i Stockholm eller 

att man kan göra beställningar via oss från internationella biblioteket. Det är ju vår stora. Det är ju 

inget vi kan köpa in det är ju lån det handlar om. Vi kan inte köpa in på.. vi har ju begränsad 

ekonomiska resurser såklart även om jag måste säga att vi har fått betydligt mycket mer pengar nu 

dom senaste åren… till barn och ungdomslitteratur. Och då ingår ju dom utländska, det är ju inte så 

att vi har en speciell pott för utländska böcker och en speciell pott för svenska utan då att jag...  ja, 

jag är ansvarig för det just nu. Har en pott för alltihopa också får jag göra en bedömning vad som 

behövs och så… och väldigt mycket utefter utbudet också alltså vad biblioteket bibliotekstjänst 

erbjuder och dom erbjuder i och för sig ganska mycket.. ehm… dom här språken som jag har 

nämnt. Undra om jag har glömt nått, ibland får jag frågan om på dari och det har vi ingenting 

ehm… persiska har vi några tror ja.. så att de är inte helt lätt att få tag i. Jag vet att när vi började 

med ryska böcker för ett x antal år sen för då var det plötsligt en våg av ryska invandrare här då 

fick vi köpa det från en rysk bokhandel inne i stan, i Stockholm, då gav jag dom ett uppdrag att 

plocka ihop… si och så många böcker för den och den åldern och skicka dom till oss för jag kan ju 

inte läsa det språket jag kan inte bedöma vad det är för någonting så det.. det är ju problematiskt 

och så har vi också gjort med... nu kommer jag inte ihåg vilket språk det var... men om man kan 

hitta sånna special kanaler... så är det ju lättare. Framförallt med dom här språken som man inte 

själv kan avläsa... eftersom det är annat alfabet. 

 

J: Jag tänkte du pratade om vilka som hade invandrat och så där.. får ni något ifrån kommunen då 

alltså vilka folkgrupper det är…? 

 

B: Nää... nej det får vi inte men det går ju att ta reda på. Det är inget som vi får per automatik. Men 

det går ju självklart att ta reda på och sen om vi har kontakter med förskolorna.. vilket vi ju har i 

olika sammanhang.. så får i ju ofta veta att nu behöver ju dom.. till exempel så var vi ute och 
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pratade på.. ett föräldramöte förra veckan min kollega och jag. Och då var det engelska, spanska 

och litauiska sa hon som dom hade... på den förskolan och det var ju i försäg inte så konstiga språk 

mer än litauiska som inte är så vanligt då. Åhh så var jag på en annan förskola för någon vecka sen 

och där var det en ytterligare några andra språk... så att på den vägen får man ju reda på efterfrågan 

och behovet... alltså det måste ju nästan komma utifrån.. för att jag har ingen koll på vad det är för.. 

för språk som framförallt på förskolan finns då men ja inbillar mig att dom flesta barn som kommer 

ändå finns i förskolan. 

J: Gör ni någon skillnad mellan svensk barnlitteratur som är översatt till andra språk och utländsk 

litteratur? 

 

B: ja, jo mm… asså man ska säga såhär… när jag började för ganska länge sen då, då hade vi nog 

den policyn och det var inte i den här kommunen utan jag jobbade i en annan kommun då.. att vi 

skulle köpa in utländsk litteratur i original så att säga, att använda deras författare.. ehmm.. och 

inte, inte kanske översättningar från svenskan. Det där är lite si och så nu tycker jag, jag tycker vi 

behöver... som alla svenska barn vet vem alfons är och då tycker jag att alfons ska finnas på 

arabiska och alla dom här andra språken också... så att barnen får en gemensam grund att stå på. 

Men självklart så ska man köpa in ehm original litteratur också.. om man har kunskapen om den! 

För där brister ju vår kunskap måste jag säga. Inte på dom här vanliga engelska, tyska franska och 

spanska jag menar där kan vi hålla koll ungefär. Men när det kommer till arabiska och polska och 

tigrinja och inte vet jag vad deras barn, barnlitteratur författare skriver för någonting. Där har jag 

ingen som helst kunskap. Så det är svårt. 

 

J: mmm 

 

B: Men jag fick mycket hjälp ifrån den här ryska... ryska inne i Stockholm som heter interbok. Så 

kan man hitta sånna kanaler som har kunskap så är det jätte, jätte bra. Men jag skulle säga som svar 

på din fråga att vi försöker att blanda.  

 

B: Om jag får fortsätta lite på den där tråden… 

 

J: Mmm. 

 

B: Så jag menar svensk barnlitteratur är så outstanding i världen trots allt... så jag tycker att 

kommer man hit så ska man kunna få ta del utav den svenska kulturskatten. Barnlittertur på 

kulturskatten på sitt original språk. Eller på sitt egna språk. Men självklart behöver man... också det 

andra hemsspråket så det bör gå i varandra, tycker ja. Så det är väl en målsättning tycker ja... att i 

alla fall få både och. 

 

J: mmm. Hur ska jag formulera det här då... Det var ju lite det du pratade om att ehh… innehållet i 

dom svenska bilderböckerna översatta att det kanske inte finns. Ehm så mycket mångfald eller att 

man synliggör så mycket olika kulturer och sådära… 

 

B: I dem svenska? Joo 

 

J: Du tycker att de gör det? 

 

B: jo det kommer mer och mer… där är det ju en enorm skillnad mot hur det var för kanske bara tio 

år sen.. femton, tjugo år sen. Det kommer väldigt många svenska originalböcker med mångfald av 

olika typer ehh… sen finns det en del översättningar som är mindre bra… som är sån där 

massmarknads litteratur där alla barn ser likadanna ut men kanske är en mörk och en ljus men 

ansiktsuttrycket är precis likadant. Det är ju inte så kul. Men svenska original bilderböcker tar nu 

för tiden upp otroligt mycket variation både när det gäller genus och… ehmm.. vad heter det. Jag 

tappade ordet. Det finns speciella förlag som är specialiserade på det också. Som alltid tar upp 

genus och… vad heter det… när man kommer från andra länder... ja jag tappade ordet… 
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J: Mångfald…? 

 

B: ja mångfald och olikheter... och av olika slag kan vi säga. Så det tycker jag och liksom olika 

familjer till exempel. Det är inget konstigt längre i Sverige, svenska bilderböcker. Så det finns en 

hel del.. det finns också många bilderböcker som tar upp svåra saker typ döden, typ 

hustrumisshandel typ sjukdomar och sånt, sånna saker som inte heller fanns på samma sätt... det 

var mer gullegull förr än vad det är nu. Tycker jag, jo men det är jag tycker inte. Det är inte bara så 

att jag tycker det, det är så! De är så.  Och det vet inte ja... det har vi ibland funderat på.. när det 

kommer den typen av bilderböcker.. nu pratar jag originalsvenska bilderböcker eller nordiska 

kanske. Det har kommit flera stycken som är ganska eller väldigt obehagliga till exempel en som 

handlar om, eller flera som handlar om hur en pappa misshandlar en mamma och ur barns sätt, sett 

ur barnets synvinkel och då har vi funderat på ska vi ha det här? Eller hur gör man… ska man 

skydda barnen eller ska man utsätta dom för den här typen av bilderböcker och vi har kommit fram 

till att det är klart att vi ska ha dom, självklart! Om dom inte finns på biblioteket så finns dom ingen 

annanstans. Sen kan man ju uppmana pedagoger och föräldrarna och andra vuxna som läser för 

barnen att man tittar på de först... innan man läser högt. Men sen tror jag inte att barn är rädda för 

samma saker som vi tror… dom blir rädda för andra saker. Och det kan ju vara en... en tröst och en 

lisa för ett barn som kanske har det på så sätt hemma. Att läsa om att det faktiskt finns andra som 

har det också, så att de är liksom... vi ska ha svåra eller böcker som tar upp svåra saker på 

biblioteket... det är jätte viktigt! Men det kanske inte var svar på din fråga… 

 

J: nej men det var jätte intressant att höra. 

 

B: det kan vara bra för dig som pedagog att höra. Ibland så får vi höra, det har väl hänt nån gång att 

framförallt farmor eller mormor säger va har ni för hemska böcker här för? Då får man ta den här 

diskussionen... om vi inte har dom vem ska då ha dom… det måste finnas och då tycker dom att 

kanske man ska ha dom på ett speciellt ställe. Eahh inte på ett speciellt ställe ibland har vi tänkt att 

vi kanske skulle ha dom... typ på en diskussions hylla eller nånting men då missar man så mycket 

annat, då missar man det här spontana att den kanske bara åker med hem i alla fall. Så kanske det 

passar jätte bra. Bra just då eller… Asså det blir för selekterat om man tar ut det. Jag tycker inte att 

man ska göra det. Det är olika tyckanden och tänkanden men så tänker vi här i alla falla att det ska 

vara bland dom andra.  

 

J: Mmmm jätte intressant nu ska vi se… ehmm Hur resonerar ni till invandrare, invandrande 

familjers behov av bilderböcker, är det något speciellt innehåll ni vill erbjuda? 

 

B: Nej de tycker jag inte, inte något speciellt innehåll! Men det tror jag att ja har sagt tidigare att 

blanda deras kultur och vår kultur i översättning. Att men inte… om du tänket tematiskt ska dom 

handla om något speciellt, är det så din fråga var..?  

 

J: ehh inte tematiskt kanske men är det något speciellt.. .nej fortsätt på det du.. 

 

B: Nej så har vi inte tänkt. Att bara för att man är invandrarbarn så ska man ha en speciell sorts 

böcker… om det var så du menade.  

 

J: Ja men kanske att ni mer att ni vill erbjuda någonting.. att man kanske vill erbjuda dom de här 

svenska klassiska böckerna eller vill man erbjuda dom böcker som lär dom någonting om 

samhället? Hur det är att leva i Sverige eller liksom så kanske..? 

 

B: Nej så skulle jag nog inte säga att vi har resonerat vi har ju liksom inte gjort en selektion av att 

dom barnen behöver någonting annat än dom svenska barnen. Jag tror att dom behöver samma sak 

ungefär, så att nää så har vi inte tänkt. 

 

J: nej 
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B: Vilket inte betyder att man inte kan tänka så, naturligtvis. Det var bara det att det har vi nog inte 

gjort…  

 

J: Är det någon skillnad på vilka bilderböcker ni tar in inom de olika språken. Ehh… Försöker ni ha 

samma slags böcker på de olika språken? 

 

B: Ja det försöker vi nog... Men det handlar ju som jag har sagt väldigt om utbudet, vad det finns, 

att tillgå. NU måste vi köpa till en massa arabiska böcker därför att... av någon outgrundlig 

anledning.. har alla våra arabiska kapitelböcker försvunnit. Dom finns inte längre i hyllan och dom 

är inte utlånade och vi vet inte var dom är. Japp så kan det hända. Ehh då får vi ju göra så att vi går 

till vårat huvud, asså det finns ju ett avtal på vad kommunen kan köpa sina saker ifrån, vi kan inte 

köpa.. vi kan inte köpa gå till bokhandeln här och köpa. Utan vi måste köpa i från dom kanaler som 

upphandligsavdelningen tillåter oss att köpa ifrån så att säga.. Och då är det bibliotekstjänst och sen 

är det adlibris som är vår nätbokhandel om bibliotekstjänst inte har så får vi köpa från Adlibris. 

Men vi är inte fria att köpa var som helst alltså får vi gå till bibliotekstjänst om jag tar fallet med 

arabiska kapitelböcker, vad dom har att erbjuda helt enkelt. Också får vi köpa det alldeles 

oberoende av vad det är för någonting! För vi behöver dom. Så vi är lite begränsade.. och det kan ju 

vara bra också för vi har inte all tid i världen att sånna här enorma undersökningar om vad vi skulle 

kunna hitta det absolut bästa, så att det är rätt bekvämt om man får säga så. Att det här erbjuds och 

därför köper vi det. Det har vi precis gjort just nu eftersom vi behöver dom här till.. ja asylboenden 

och annat allt som finns här runtomkring. Så det är lite grann eller det är rätt mycket utbudet som 

styr… 

 

J: Det här blir lite en personlig fråga... men känner du att ni tillgodoser det behovet i den här 

kommunen som ni befinner er i. Alltså att ni kan erbjuda bilderböcker på alla de språken som 

finns? 

 

B: nej det gör vi nog inte... vi skulle nog behöva. Så som läget är NU så har det hänt väldigt mycket 

sen i somras, jag har inte koll på vad det är, kommer för familjer just hit till X. Det vet jag faktiskt 

inte... jag vet att det finns väldigt många ensamkommande flyktingbarn som bor X och X med 

asylboenden. Men det är ju pojkar i de övre tonåren… inte riktigt det du jobbar med. Men jag vet 

faktisk inte... jag inbillar mig att det är väldigt många arabisk talande familjer som kommer ändå 

med barn i den här åldern som är aktuellt för dig. Åhh… om man nu ska vara lite … negativ eller 

så… jag tror inte att deras första… prio ett två... tre är att gå till biblioteket och söka böcker dom 

har nog fullt kör med att göra andra saker som kanske är viktigare just nu. Sen är det väl kul om till 

exempel bokbussen eller nån åker runt och dom blir erbjudna böcker på sitt språk men där är de ju 

igen förskolan.. det är ju där barn hamnar och det är ju dom som så att säga vidarebefordra till oss 

vad vi behöver komplettera med… så där får man försöka ha en dialog. Så där har ju du en misson 

om, när du är färdig. Sen vet ju jag hur tufft det är i förskolan, dom har så mycket som dom ska 

göra och biblioteket kanske inte alltid det mest prioriterade, såklart!  Det finns så mycket annat 

man måste göra i förskolan, i först hand. Men självklart skulle vi kunna ha betydligt fler 

bilderböcker på andra språk, nu får vi en hel del faktiskt från kulturrådet, jag vet inte om du känner 

till vad det är..? 

 

J: jo lite grann… 

 

B: En statlig myndighet som.. ja vi får , dom skickar ut till alla bibliotek i Sverige ett antal böcker 

varje månad, jag vet inte riktigt var ifrån dom får sina böcker. Men det är ganska smal litteratur 

som vi kanske normalt inte köper in och i den här potten som vi får är det väldigt ofta barnböcker 

på lite… udda språk skulle jag säga. Fast även kinesiska och arabiska och sådär.. så där har vi en 

hel del som vi sedan ska göra iordning för biblioteksbruk och där blir vår flaskhals.. för det hinner 

vi aldrig. Men där finns en hel del och sen så har ju kulturrådet också... varje år delar dom ut ett 

antal pengar, en pott med pengar till alla bibliotek som ansöker om att få pengar till speciella 

ändamål och då kan ju inköp av böcker på utländska språk va en sån sak som vi söker pengar för 

därför att vi då har fått si och så många invandrare i den språkkategorin. Alltså att man motiverar 
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med det. Så har vi gjort några gånger också. Så där kan man också få… större utbud. Men som sagt 

vår flaskhals är, är nog att hinna att ta hand om dom och göra dom utlåningsbara, exponera dom på 

ett bra sätt i biblioteket vilket vi absolut inte gör nu... Det är ett av vårat stora dåliga samvete. Vi 

har många dåliga samveten men det är ett stort hur vi ska exponera dom här utländska böckerna 

och göra dom tillgängliga. Men ja... det var ett långt svar på din fråga. Har vi tillräckligt med 

resurser... nja... skulle jag säga. 
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Bilaga 3 

 
1. Hur väljer ni vilka slags bilderböcker på andra språk än svenska ni tar in till biblioteket? 

Hur går urvalet till och vem bestämmer? Följdfrågor: Varför? 

2. Särskiljer ni på Svensk barnlitteratur som är översatta till andra språk och utländsk 

litteratur?    Följdfråga: Varför? 

3. Och i så fall hur väljer ni vilken svensk barnlitteratur i översättning som ska tas in till 

biblioteket? Finns det någon tanke om mångfald i innehållet? 

4. Hur resonerar ni kring familjer med utländsk bakgrunds behov utav bilderböcker? Är det 

något speciellt innehåll ni vill erbjuda? 

5. Försöker ni ha samma slags böcker på olika språk? 

6. Vilka riktlinjer har ni angående vilka språk ni ska ha böcker på? Får ni någon statistik över 

vilka språk som finns i kommunen eller kommer det från t.ex. förskolor, modersmålslärare 

eller familjer som styr detta? 

7. Tillgodoser ni behovet i den kommun ni befinner er enligt din mening?  

8. Ser du några utmaningar med det här? 

 


